
 

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2

DR. ROMEU BASTOS
,

PIRES
MÉDICO

Com prá�ica 'no Hospital São
F'raneísco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2675.
Horârios: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.()Q2.

f

CLINICA
de

OLHQS - OUVIDOS - NARIZ
.

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORl
NO do Hospital 'de Florianópolis,
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA

'" TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE

Consultas - .pe la
.

manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
n.nsos n", 2

RESIDÊNCIA - Felipe Sch
midt n", 113 Tel. 2365.

_ .......--

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO -- RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei

reles, 22.

DR. ANTóNIO MONIZ
. DE ARAGÃO

.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18."
Das 15 às 17 diàriamente ..

Me'nos aos-Sábados'
I�es: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

"'_iI' __.... �__ • _

DR. CONSTANTINO
DIMATOS .

MÉDICO CIRURGIÃO
-Doencas de Senhoras - Partos

- Opera<;ões - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais., de·
Buenos Aires.

CONSULTóRIO: Rua Felipe
3chmidt, nr. 1.8 (sobrado). FONÉ
3512.

HORÁRIO: das 15 ás 18 ho

ras. '

ltesidência: Ayenida Rio Bran
co, n. 42.

Atende chamad'Os

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. NEWTON
D'ÁVILA

CIRURGIA GERAL
Doencas de Sénhoras - Prodo

lo'da .:....: Eletricidade Médica
Consultó1'Ío: Rua Vitor Mei

.'elc, n. 28 - Telefone: 33IJ7.
(;nllsultas: Das 15 horas elil

diante.
�esidência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

DR. MÁRIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.

Consultas: -Dás 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR ,

. CUNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS .

Consultas das 9 áS,l1 hOl'Rs.
Res. e Cons PRdre ]\Oliguelinho,

12.
. .

DR. NEY PERRONE

+'IUND
Formado pefã�ãcüldade Nacio
nal de Medicilia Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Apcrfeiçoamento na "Casa de
.

Saude São Miguel"
Prof. F'ernand,o Paulino

Inte1'110 por 3 allos do Sê�viço
. dfl Cirul'gia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇÕES.

CLINICA DE ADUL'l'OS
'

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS': No HospitaL de

Caridade, diáriament'e peja ma

nhã
RE$q),�N.CIA· '.' = lIua Dua.rte.

S.Chuteí" 12�.
-' Telei, 3.288

-'-I'. F)Ol'lUllOpolls,

DR. I. LO�ATO
FILHO

-'Iltoenças do aparelho respiratório
,

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E -RADIOSCOPIA

DOS PULMõES
Cirurg'ia do Torax

Formado pela FaCilIdade Nacio
nal de MediCina, Tisiologista e

;1'isiocirurgião do Hospital Ne·
rêu Ramos

Curso d'e especiãlizaçao pela
S. N. T. Ex·interno e Ex-assis
tente de Cirurg'ia do Prof. Ugo

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

Fone 3801

__-.A"t.;n.d;e em, ho..!! mJ>rGada,.
IRes.: - Rua Esteves Junior,
$0 - Fone: 2395

Florianópolis, Sábado, 24 de Dezembro de 1955

INFORMAÇõES UTEIS

O ESTADO

FARMACIA DE PLANTA0

Colegio Coração de· Jesus
AviSOS PAl<A \J ANU LETIVO DE 1956

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

Inscríção para os meamcs

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de f'evereriro, às 7,30 horas.

Inscrição
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor.,u.

. MATRíCULA MES DE FEVEREIRO.
Curso Primário

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

Di_a'22 - dasBvl I horas � 'las. séries g in as ia ts.

Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries g lnasia is.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as sértes ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

e Normal.

horas.

li. l "'"

DICADOR· PROFISSIONAL'\
M É D. I C O S O ESTADO Felipe Schmidt, 43.

DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR1l:A' i I 11 domingo - Farmácia Santo Antônio - RIl� Fe-

GARCIA CLíNICA ,MÉDICA \ ADl\HNISTRf\.ÇÃO � lipe Schmídt, 43.

Díplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13- ho- Redação e' Oficinas, à rua Con-
I . 17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

cional de Medicina da Uníver- raso ,selheno Mafra, n. 160 Tel. 3022
T

.

sidade do Brasil Rua Tiradentes 9 .� Fone 3415 - Cx, Postal 139. raJano.

Ex-Interno por concurso da Ma- Diretor: HUBENS A. RAMOS 18 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
ternídade-Bacola DR. JOSÉ TAVARES Gerente: �OQ�mgos F. DE .',24 sábado (tarde) '_:_ Farmácia Noturna - Rua Tl'a-I,(Serviço do Prof. Octávio Ro- IRACEMA
d

.

L') Representantes: Jano. I

ligues - ima DOENCAS NERVOSAS E MEN- 'Representacôe A S Lara, 25 d
-

F" N t R T' I
Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS _ CLINICA GERAL .

• ,s.. ollpngo - armaC1a O urna - ua raJano. I
gia do Hospital I. A. P:E. T. C. Ang,ustia -. Complex.o.s -I Ltf(�ia Senad'o'r Dantas, 40 _ 50 31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua..

do Rio de .Janeiro I At M
Médico do Hospital de Caridade

ns orna --:-. aq,ues
_ .. - an ias -

aneiúr.· Conselheiro Mafra. "

Problematl.ca afetiva e sexual

I T'e l.: 22-5924 - Rio de Janeiro. .

.
-

f •
- .

e da Maternidade Dr. Carlos Do Servlç� Nacional de Doen- Rua 15 de -Novembro 228 50 O serviço noturno sela e etuado pejas Farmac.las.Corrêa ça s
. Menta!s '._ Psiquiátra. do, andar sala 512 _ São Paulo. Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt, I

..-...: '

DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospltal-Colo,ma Sant-Ana. I ASSINATURAS 40 T
.

.

,

I -..:PARTOS - OPERAÇÕES CONSULToRIO - Rua Tra-
o Na. Capital

ú e raJano..._ -

Co ns : Rua Joãõ Pinto n. 16, jano� 41 - Das 16 às 17 hO,rás. Ano , Cr'" 170,00 A presente tabela .nao poderá ser alterada sem pré-
das 16,00 às 18,00 horas. RE'SID"NC1A R B

..

Pela manhã atende díà- 119 �r I "'2901': cua ocaiuva, ::ieille"tre , Cr$ 90,00 via autorização dêste Departamento.
riamente no Hospital de

1 e . No Intenor
, Luiz Osvaldo D'Acâmpora --, Inspetor de Farmácia.

Caridade. DR. ARMANDO VALÉ-
Ano Cr$ }OO,OO

Re idência :
. Semestre Cr$ 110,00

Ru�\ Ge;e�'al Bittencourt n.
RIO 'DE ASSIS Anúncio mediante contráto ..

101. Dos Serviços de Clínica Infantil Os oeigl nais; mesmo não pu-

-Te lefcne : 2.692. da Assistência Municipal e Hos- b licados, não serão devolvidos.

pital de Caridade A direção não se responsabiliza
CUNICA' MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emitidos ,n08 ar-

ÇAS E ADULTOS
'

erg os assinados.
- Alergia -

Ccn su ltô ri o t Rua Nunes MIt
ehado, 7 - Consultas das 15 às
i8 horas.

'

Resi.dência : Rua Marechal Gui
lh e rme , 5 -- Fone: 3783

O leitor encontrará, nesta co-.
lu na, i nformaçôes que necessita,
diàriamente e de imediato:
.JORNAIS Telefone

DOENÇAS DO APARELHO DI- () Estado ,... ,L022
,1J<.:S'l'I VO - ULCERAS DÇ ES- .} Gazeta 2.656
TO MAGO E DUODENO, A�ER- Diário ua Tarde 3.579
GIA-DERMATOLOGIA E 'ÇLI- Imprensa Oficial 2.688

NICA GERAL HOSPITAIS
DR. JúLIO PAUPITZ Caridade:

FILHO ( Pruvedo r) 2.314

Ex-interno da 20" enfermaria (Portai-ia ) 2.03tj

DR. HENRIQUE PRISCO 'e Serviço de gastro-enterologia
Nerêu Ramos .,.......... 3.831

PARAISO da Santa Casa do Rio de .Ietiei ro .

Milita, 3.157
(Prof, W Berardinelli). /

São �ebastião (Casa de
3,15:3.MÉpICO Curso

.

de neurologia (Prof.
Saú e) .

Operaçpes' - Doenças de Se- Austregesilo).
Maternidade Doutor CaJ-

3.121'nhoras - Clínica de Adultos. E' t d H it I t
los Corrêa •...........

Curso de Especialização no
x-rn erno o ospi a ma er- CHAMADOS UR.

. ni dade V. Amaral. G'<1NTESHospital dos Servidores do Es- DOENÇAS INTERNAS
EJ

ta.do. Coração, -Estômago, inteat.lno, Corpo de Bombeiros .... 3.313

(Serviço do Prof. Mariano de fígado e vias biliares. Rins, ova- ;:iel'_yiço Luz (Raclama-
Andrade). _ '�ios e útero )

ções ) .: :
.. ;.:...

2.404

Consultas - Pela manhã no , I
,.

Vit M' I 22
I o li ci a (Sala Co m i s aá r io .. 2.038

Hospital de Caridade.
I_;onsu ,to,I'lo: I 01' erre es

.
_ r'ul

í

ci a (Gab. Delegado) .. 2.fí\i4

A tarde das 15,30 hs. em dian-
Das. 1_B �s 18 horas.

,. < COMPANHIAS DE co

te no consultório á Rua Nunes
Reaidência : Rua Bnca iuva 20. TRANSPORTES

Machado 47 Esquina de Tira.
Fone: 3458. TAC' _ 3.700

dentes. Tel. 2766. DR. MARIO DE LARMO Cruzeiro do Sul ,. 2.500

Residência - Rua Presidente Panair 3 553

Coutinho 44. CANTIÇÃO Varig .. ,............... 2:325
M Ê D I C O Lóide Aéreo ,... 2.402

CLÍNICO DE CRIANÇAS Real. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. 2.377
ADULTOS Sca nd i navas . . . . . . . . . . .. 2.300

HOTÉIS
Lux 2,021
Magestic 2.276
Metropol 3.147
La Porta 3.321
Cacique ,. :3.449
Central 2.694

HORARIO: Estrela 3.37,1
Das 13 às 16 horas. Ideal ,............... 3.659

Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO
Residência: Rua José do Vale Disque . 06

Pe re i ra 158'- Praia fia Saudade ( .

�i�_s
.

. .\
••••••••8

••••••.•••••••DR. VID�L DUTRA ]<�ILHO, A 1;> ·,V O G A ,D, .0 �S
MÉDICO D-E CRlANÇAS .', '1 " r,

'
,

Consultório: Felipe Schm i dt,
:8 (das 14 às 17 horas). ,

Res id ê uei a-: Tenente Silveira,
[30 (Fone 3165).

.

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA' CLíNICA

GERAL-PARTOS DR. LAURO DAURA
, S"ervLço completo e especillli- CLiNICA GERAL�àdo das DOEN�AS 'DE, SENHO-

Especialista em moléstias de

R.AS, .CO�l1 modell1os metodos de. Senhoras e vias urinárias. D E N TIS TAS

\ diagnosticas. P. tratamento.. Cura radicál das infecções
SULPOSCOPIA - HISTERO -'

d .
'.

d . II
SALPINGOGRAFIA _ METABO- agu. as e. c;o.lllcas, o appe 10 DR SAMUEL FONSECA

LISMO BASAL ;emto-urmano em ambos os
CIRURG.IÃO-DENTISTA

R d· t' d' c rta8 sexos.
Cl'

.

C"
.

a 10 erapla_ por on �s u -

·Doenças. do aparelho Digestivo mlca·_ IrUrgla

E�etrocoagulaçao - RalOS Ultra
e do' sistema nervoso.' PROTESE: . -, Pontes Móveis c

VIOleta e, I.nfra Verm�lho. Horário: 10 '1� ás 12 e 2 Y! ás 5:'
.

Dentaduras em

Consultol'lo: .R_u� Trajano, n
..
l, -

Con&l'lltório: R. Tiradentes, 12 Nylon.
1° and,ai: _:_ EdlÍlcl? do, Montepio.

_ l0 Andar _ Fone: -3246.
" DIA'I'ERMI1.: - Tratamento de

HOral'lO: Das 9 as 12 horas -

I�esidência: R. Lacerda Cou- canais pela: al-

DrD·. MT:J1��I: cin,ho, 13 (Chácara do Espanha) ta frequencia.
as ,) as 18 horas - Dra. 'F 3248' Raios'X e Infra-Vermelho

'.IUSSI
one: '.

Consultório e Residêncüi: R
Residência: Avenida Trom· DR. ALVARO DE Fernando Machado nO '5

pows]{y, 84. /, CARVALHO
Fone 2225

.

. DR:- JúLIO DOIN
. MÉDICO DE CRIANÇAS Consu]l,às: da, 8,00 às.ll ho-

VIEIRA'

/l'UERICULTURA
- PEDIATRIA ras e das 14,00 às 18 horas.

MÉDICO
- A��,R?I� INFA.

NTIL

.1"
Exclusivamente com hora mar-

ESPECIALISTA EM OLHOS
lonsllltollO. Rua Tlrade." ,td�. ._

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

Sabado - das 9 as 12. L de
TR.ATAMENTO E OPERAÇõES Resldencla: - Av. Herclho

DR. LAU.RO 'CALDEIRA
I f V Ih N b r

_ Luz n. 155 - Tel. 2.530.
n ra- erme o - e U lZaçao -

HOI'ário" Dás 14 às 18 ho DE ANDRADAUltra-Som . ' ...
-, .

-

(Tl'atamento de sinusite' sem
I'as <],[!I'lamente .

operação)
Anglo-rHinoscopia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaring·ologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultório: .:_ Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2675.
Res. - Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

2a Feira ,- Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes � Pôrto Alegre. ,

3a Feira - Itajaí - Joinvile __: Curitiba - Paran�1-_
guá - SantoB - Rio.

"

Idem - Lajes - Joaçaba - Xàpecó. ,

4a Feira _: Curitiba - São Paulo - Riô: EDITAL DE FOHNECIMENTO
-ldem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. I De ordem da lVlesa A0ministrativa da Irmandade do

5a Feira - Itajaí - Mafra - Curitiba _ São P�ulo. ISenhor Jesus dos Passos e Hospital �e Caridade, previ'

Id.em - It�jaí - Joinvile - Curitiba _ Paranaguá II�,O ao,s intel::ssad,os que até o dia 27 d�ste mês, às 12 ho-
_ Santos - RIO. .

.. [àS, lecebeu esta Irmandade e Hospital, na sua Secre-
ldem - Lajes ,- Joaçaba _ Xapecó. tál'ia, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento
6a Feira - Curitiba - ,São Paulo _ Rio. de todos os arti_g'os necess'ários ao seu consumo, durante' fif{
rdem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. <1 semestre de janeiro a junho (10 pl'oxomo ano de 1956.' ,-

Sábado - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pa.ranaguá Consistório, 12 de d.ezembro de 1955
_ Santos - Rio. .'

Américo Vespúcio Prates

Idem. __:_ Lajes --: .Joaçaba _- Xapecó.
.

-

I Secretário em cxcrt;icio

Dommgo - Cuntrba - Sao Paulo - RIO.

IIdem - Laguna -- Tubarão - Pôrto Alegre. Jerreno--Vende-se
Reserva de Ju.gares, c0,:npra de passagens, despachos Sito à vila Lopes Vieira (transvérsal Preso Couti-

encomendas e ll1fOl·maço�s:. I nho). Preço: Cr$ 25Ú.OOO,oo. Tratar à Rua D. Jaime
SUCURSAL � Rua Felipe Schmldt, 40 - Fone 2500. Câmára 11
.LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.

'

LO.J A TAC � Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

DR. JOSÉ lVIED.EIROS
VIEIRA

,:\DVO.GADO
Caixa Postal 150 - Itajaí

.a n ta Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETT'I

- ADVOGADO
Rua Vital' Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -_-

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

ESC1:jtÓriO e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3)l46.

••••••••••••••••••••••

--:::;-0-
Reabertura das aulas
D.ia 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 apre-sentem-se de
uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato -iolegial.

L.IRA TE�NIS CLUBE
Dia 11. - 'domingo - Soirée de Formatura das Gi

nasianas do Colégio, às 22 horas.
- domingo - Tl"adiçional Sofrée Elegante

de Natal -r-- O\-namentaçãó a caráter. Sor
teio de pTemi�. Escolha da mais elegarí
te de 1955. Reserva de Mesas na Relo
joaria Miiller - Cr$ 100,00.

Dia 31' - Majestoso Baile 'de São Silvestrre -- às
22 horas - Apresentação das' Debutan
tes, cuja inscrição deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades•. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

-

Dil\ 25
(, �

(

NOTA

'Serviços A.éreos f,ruzei,ro
I

do Sul-I.A.C.
�ARTIDAS lJJ',; FLORIANOPOLIS

CIRURGIÃO-DENTISTA
CGNSULTóRIO Edificio

Pal"tenon - 2° andar - sala
W3 - �ua Tenente Si'lveira, 15. Senhor'e's A-d".voga'dos'Atende diáriamente 'das 8 às
11 horas.

-

3as e 5as das 14 as 19 horas, F'-,rmas .do In4er.-o·r- 19 as 22 horas. .•
I

Confecciona Dentaduras e Pon- O ESCRITÓRIO "SÃO .JOSÉ", ínstalado nesta eapi-
tes Móveis) de. Nylon. tal, p,ropõe-se a resolveI: com zelo e pontualidade todo e

DR. JOÃO ASSIS' FILHO i, qualquel� assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

CIRURGIÃO DENTISTA '.' Estabelecimentos quanto a e.ncaminhamento ou :cetirada
Clinica de Adultos - Cirurgia d

.' . '.. _ .
' I

•

e Protese Raios X
. e documel1tos, legahzaçao de fIrmas, hvros, contratos,

Rua Felipe Schmidt, 39 A - certidões, registros, etc. etc.
.,

salas 5 e 6
'

,

ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" - Rua Alvaro d Car-Atende com hora marcada .';,' .

.

e

Das 9 às 12 e das 14 às 16 valho, 25 - FO�E: 38-83 - FLORIANoPOLIS.

i Procura-se CasaDenfis'a p \' a {:rjanç!�
DIt. JUAREZ PHILJPPI

'

Edifício João Alfredo - jo andar:
Salas 1 e 2 - Rua JerônimQ Coelho, 1
Horário: 8 às 11 _.;. 16 às 18 horas
,Úen(le excluílivamente com hora marcada.

..' '. I

DR. CESAR- ,BATALHA DÂ 5-llVEIRA
-Clrur81ão Dentista

CUnlca de Adultos e Crtançu
Ralo X
Atende com'HOloa Marcaaa

FeHpe :3cj�.mjdt 39 A Balas :3 �; 4

Senhores ComercianJes
e

.1' e Industriais
..

o lmpôsto de Renda pago sôbre o lúcro real, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
lo pelo lur.ro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
?,uem somente o impôsto devido, encan"egando o nosso .;

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.

ESCRITÓRIO CONTÁBTL-I]\WBTI�IÁRIO PERRONE
Rua Deodoro, na 11 - Caixa Post.11 nO 3·55-

t<one na 3222 - Florianópolis.

I F�ra. alugar, procuro, com

urgencla, casa com quatro
quartos e demais dependên':
eias.

,
___ li =- .L ..

Dou preferência a casa

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

Ofertas e. condições por
carta a Paulo Preis, Hotel

l\lrijeslic� até oilo Ue 'dezê'nl�
Llro.

Distribuidor

C, RAMOS S;A
-

. Comercio Transpúrt••
Rlill Joio· Pinte, IJ §poli!

\..\I:'�.JI
.-----�----------------���---------------�

NAVIO-MOTOR c'8ARL HOEPCKE"
ITINERÁRIO

SAíDAS DE
.

IDA

Fpolts.
27-12

8-1
20-1

1-2
13-2
25 .. 2

8-3

VOLTA
Itajaí
29-12
10-1

. 22-1

3-2,
15-2
27-2
10-3

Rio
3-1

15-1
27-1

8-2
20-2

Santos
�4-1
16-1
28-1

9-2
21-2

4-3
16-3

3-3
15-3

O horário de saída de Florianópolis. será às 24,00
horas e elo Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida. como na Volta o navio fará escala nos

portos ele São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba,
.

Para melhores informações, dirijam-se à séele da

Emprêsa, à rua Conselheiro Maf ra, SO - Telefone 22-12.

Viàgem, com segurança'
,"

e rapidez
80 NOS CONFOR'rAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO «SUL,8B4SILEIRO,;
Fforianópoüs --

�if'

Agê'nCia:
ital1.l.1 - Jüinvílle -- Curitiba

- � � �

n. ua Deooo1'o esquina da-
Rua Tenente Silveirs

Irmandade do Senhor Jesus
-dos. Passos

caSA NA PRAIA
·._ .. â

Venae-se atinEI casa construida de roletes com 73
mts.2, bem junlo a praia, preço 'Cr,$ 60.000,00. Tratar
eom o proprietario no local, Ponte ele Baixo - São .José
- bem em frente a Capcla.

... __'''_ .

..._ _

..

_c_ ... .. _"

ftulomovel Hudson.

\'.

Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - Pnem banda branca,. pintura'

e acolchoamento novos.
Parte' mec5.nica 100% :':':_' Vêrv'e tratl1r na Ofi"lna

\Tolet .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

Estado
"••••••__ ojI I.•..r

"

In!ml�
CINE 'SÃO JOSE

Sufpreza 110 jogO· de encerra
mento da .temporada

CONSEGUIU o TAMANDÃRE' SUA P�IMEIRA E UNICA VITORIA'DO ANO,' AO.
OERROT4R, ANTE-ONTEM, PELO .ESCORE MINIMO,-OCONJUNTO DO

,

.PAULA RAMOS.
�.

,

••••w l1li

••.•• ,.:"'•••� r:•••!" e••••_••••••e �.

".�i..;;<j!lt1I!'h)..!"Z ••;� .: ;,
, "

.

ARI BARROSO E A CAMISETA DO
FLAMENGO

. RIO, 23 (V. A.) :::::.._ A equipe de esportes do vesper
imo "Diário da Noite" é quase que inteiramente favorá
vel à tese de Ari Barroso s

. "Camisa do Elamen go, só para o Flamengo".
Êsse o resultado da enquete feita pela reportagem

d� 'DC, ouvindo o chefe da seção de esportes' daquele ves

pertino seus auxiliares, jorria l istas Fernando Bruce,
Sandro Moreira, Mário Vale e Luís Amaral.

RIVALIDj\DE É A ALMA DO FUTEBOL

Custou, mais veio ...

,-

I
entusiasmo, demonstrando

E veio bonita, nítida e in- ambas muita disposição. Os
sofismável, p r o d li t o da

I
instantes de perigo diante

maior cqmpréensão e har-
I

das metas de LeIo e Dan+as
monia no gramado, da com-' não foram poucos. Este 1Jl
batividade e da fibra que i timo, um novato na arte de

s,e apoderou dos seus rapa- , segura.r a pelota, houve-Se,
zes nos sensacionais noven- I porém, com arrojo e .cora

ta minutos da-ações, I gem, fazendo defesas que
, Por ela muito esperaram

I'
f:lri:m.1 inveja ao� m_elhore:;

os seus torcedores, embora. arqueiros da Capital,
não acreditando pudessem No primeiro tempo não

eles alcancá-Ia diante de 'se registraram tentos, em

um dos cha-mados grandes
I hora a maior pressão dos

clubes da Capital. I tricolores praianos, ávidos
Finalmente tiveram-na e para acabar com os rubros

justo foi o reg�.z.ij� rein��" I logo nos primeiros mom�I�-
r-Jte, entre seus dn etores, J?- I tos ..

A .ret::tgua�"da, em ��I
gadores e torcedores, apos

. te Insplrada nao permitíu
ouvir-se o apito final do que caisse o ultimo reduto
árbitro dando por encer- rubro e na segunda fase, do

rada a porfia. minando .técnicamente as

'Estamos falando da vi-' ações, viu o Tamandaré co

tória obtida pelo Tamanda- roa dos os esforços de seus

ré, "lanterna" do Campeo- defensores com a conquista
nato na noite de ante-on- de belo tento, que seria o

tem,' diante da fõrte equipe único da peleja, conquista
do Paula Ramos, pelo escore do por Ney, aos 19 minutos.
mínimo. N o primeiro tempo, um

Quem iria supor' que uma "shcot" fortíssimo .de Gar ..

grande surpresa estava re- cia levou de vencida '0 go
serva da para o, cotejo que leiro Leio, mas surgiu Nery
f�chou com chave de ouro a e de cabeça evitou um gol
temporada futebolístlca de CHtO.
1955? ;/' Logo após o tento de Ne:y,

Um bom-encontro que pre- Leio e Edí chocaram-se na

senciamos.. Pena que 'a as- disputa de uma bola. Am
siãtencia fosse das mais re- bos saíram Iigeiramenfe

--'hluúdas.- Apenas Cr$ 440,00 contundidos prosseguínde-.o
rendeu o prélio entre rubros jogo) até q�le,_ aos, 36 mínu
� tricolores -dando, desta' tos, ó goleiro paulaíno sen

Jorma, um prejuizo de mil' tiu aument�rem as dores na

trezentos e oitenta' cruzei- parte 'lesionad,a: a cab�ça,
ros. sendo, assim, forçado a dei··

Fomos ver o jogo, como xar a cancha para os cura

frequentadores assíduos que' tivoSque Se faz-i'ám neces·

somos do estádio da nía Bo sários. Substituiu-o Mar

caiuva. Vimos a partida e reco qüe saiu-se bem.

gosbamos, pois. duas equi. No venceaor gostamos de

pes, mormente -a do Taman- Darcy, NeY, Itamar, Dan

daré, jogaram com muito tas, Geraldo, Vermelho' e

OS PAULISTAS E O CERTAME
NACIONAL DE,REMO

RIO, 23 (V. A.) - Falando à reportagem o dr. Na

talino MastrobranCisco, ,presidente da Federação de Re

mo \ de São Paulo e idealizador do plano da "Cidade

Náutica", fez às seguintes declaraçõ�:
"Nós, paulistas, reG-onhecemo's que São Pau�o não

fêz figura à altura de sua tradição nesse Campeonato
.

sileiro de Remo que domingo, foi ..disputado na La

gôa Rodrigo de Freltas,. a'qui no Rio, mas nós dirigentes
p'aulistanos ,antes do certame, no Congresso, num comu

nicado 'que inclusive fizemos à imprensa, apresentamos
antecipadamente as razões porque: compareciam�s ao

I':Ul111jeonato Brasileiro.'

L

SO.MENTE EM JANEIRO e DESCONTO
. DAS MULTAS DOS JOG1\DORES DO

.

FLUMINENSE
. RIO, 23 (V. A.)- - O Fluminense pagará, hoje, aos
jogadores do seu plantel, o salário do mês. de dezembro:
sem multa. Sendo que a punição imposta, pelo Conselhl)
D'iretor do clnbe, somt',nte, nôs salários qo mês de ja
neiro, serão descontadas.

Essa deliberacão, tomada pelo preside.nte. do clube,
sr. ,Jorge Amaro ele Freitas, foi atendendo à solicitação
elo sr. Bimício FilhQ., que pediu ao dirigente máximo Ado
.�lube das Laranj�iras, para'-n-ão descontar as multas es

te mês e támbém, q,ue adiantasse, em alguns dias, o pa

gamento dos jogadores, para que todos pudessem passa,r
bem o Natal.

VELUDO E SUAS FALAS
O goleiro Veludo, pediu permfssão ao sr. Benício

Filho,' para se dirfgir ao presidente, do clube, a quem

queria falar, sôbre o resultado neg'ativo de domingo; Be

nício Filho concordou e s,olicitou do -presidente, que rece

besse o goleiro. Ó sr.' Jorgé Amaro de Freitas, aquiesc�u
erwatender ao_vice-presidente do FJuminense .e aSSIm

�endo, irá receber Veludo já que êste tem desejO de se

dirigir ao presidénte do Fluminense.
,

LIBERDADE HOJE
1 .

t ra' realizado estaApós o treino de con]un o, que se

nlanhã, os craques do Fluminense serão dispensados, até

H próxima terça�feÍla quando deverão se a�resenta�". Es

sa decisão foi solicitada, por Gradim, ao vlCe-p..:.resld�n�e
los jntel'êsses .profiRsionais do Flluminense, sr. ,BemClO

ilho que concordou e achou justa 'esta. liberdade.

Rua Rio Grande do. Norte Rua Cél. Büchele, s/n:

1.2��ondrina - P�raná 'I ('��:��as - Santa Catarina
!�r_ � ."_ .�.�

...._-.,
�

-.........

���,t�K..,
-

í

••••••••••••••••••fi•••••••••••••••••••e••••e·
Convidado pelo jornalis- t,as sôbl'e os espor.tes ama- CLU81= DOZI= 01= AGOSTOta Jairo Callado, vem, de doris._ta, Manry revelou pro- L L L

.

,assumi,r a direção da secçflo gresso apreciável er;n curto
"".

esportiva daquele jornal, ao eilIlllço de teml?o, a ponto de
-"�"",�, "'''''''''''''l.:"",."., ""� �<?<;,/

ado d� Amaury Callado, o merecer a, admiração e o
Dia 31 Brilhante RevellQl1 com a apresentação das

. .

.

I b' 'lebuhntes. Ornamentação Simptúosa. Ulna SU"l'PI"eSanosso jovem conterrâneo, apréço dos que aqUl a u- _ ..

Maul'y' Borges. tam e que prazerosamente ,m cada mesa.

lhe enviam votos de felici- Tr:::de: casaca - Smoking e Summer.
Tendo iniciado a ca.rreira dade à frente da pagina es- - Reserva de mesas para associados que assim o de-

jornalística ·em "O· ESTA- ....

porhva da nossa va.lorosã sejarem: Cr$ 300,00.
no", colaborando com no- cÔhfreira. r"

----------------=-------

Jaime, sendo os demais sa

tisfatórios.
No vencido, LeIo, Erasmo,

Marréco, Wilson, e Nery f'o-

Cláudio e Jaime; Noel, Ita
mar e Vermelho; Darcy,
Garcia, Edí, Geraldo e Ney,

PAULA/RAlVIOS - -Lelo;
ram os Ul1lCOS que conveu- .Marrêco, Nerv e Erasmo;
cera m. Minela reapareceu

I
Minel:a, Valério 'e Jacy;

COIr.. altos e baixos. Wilson, Sombra, Torrado e

No apito esteve o sr. Lau- Pitoh: -

,

1'0 Santos que se revelou I -

'

,

falho.'
,

Na preliminar o Pauta
-Os quadros foram estes: Ramos derrotou o 'I'arnan da

TAMANDARÉ - Dantas; ré por quatro tento," .a zéro.

AS "PERFORMANCES";, DOS PRINCI
PAIS CLUBES DE FUlEBOL DA

CAPITAL' EM 1955, .

"�I
Avaí 3 x Carlos Renaux

(Brusque) 5
Avaí 1 x Paysandú (Brus

que) 1
Avai 1 x Figueirense 1
Ávaí O x Palmeiras (Blu-

menau) 4
'

Avaí 4 x Bocaiuva 1
Avai O x Caxias (Join-

ville) 3
Ava.í 2 x Atlético 2
Avaí 2 x 'I'aman daré 1
Avaí O x Figueirense 1
Avai 2 x Paula Ramos 2
Avai 3 x Imbituba 2
Ava í

2 x .Guaraní 1

AVJlí.? x. Bocaíuva 1
..

Avaí 1 x P. Ramos 4'_(mis-
tos)

Avaí 6 x Atlético 1
Avaí 4 � Cruzeiro (Por

to Alegre) 5
Avaí O x, Aimoré (São

Leopoldo) 2
Avaí 8 x Tamandaré O
Avaí 2 x Figueirense O
Resumo: JQgOS - 29; vi-

tórias - 10;' _ derrotas -:-

14;' empates - 5; gols a

favor - 62; gols contra -

I - AVAí
A exemplo do que fize

mos nos anos anteriores,
iniciamos hoje a publicação
da relação dos jogos. dispu
tados em 1955, pelos clubes

principais da Capital, nu se

jam Avaí, Figueirense, Pau
la Ramos, Bocaiuva, Atléti
co, Guaraní e Tamandaré.\
Começaremos com o Avaí,
lider absoluto do certame,

'além de campeão AQ torneio
"initium".

Avai O x Figueirense O
Avaí 1 x Hercflío Luz

(Tubarão) 7 )

Avaí 1 x Henríqúe Laje
(Lauro Muller) 6

Avaí 4 x Atlético 1
Avaí 2 x G. E, Brasil (Pe

lotas) 6
Avaí O X' Hercílio Luz

�Tubarão) 2
Avaí 1 x Ferroviário (Tu·

barão) 3
Avaí 2 x Olímpico (Blll

menau) 5
Avaí 3 x América (Join

ville) 7
Avaí 5 x Tamandaré O 74.

MAURY BORGES, NA DIREÇÃO DE
"A GAZETA ESPORTIVA"

CARAVANA X FLUMINENSE
, Prosseguirá, h,oje, à tarde,

I
gramados, promet�ndo am

uo gramado da Vil� �perá-. bos agradar: Caravana. x

ria de Saco dos LUl1oes. o

Torneio Varzeano de fute- Fluminense e lpiranga x '

boI. 'Dois são os jogos pro- Ferroviá�"io.
.................................._ ..

. Sindicato dost�rrula �

dores de FlorflnõpoUs
Cumprimenta os S1's.' Empregados, as Enti�ades' de

Cla.sses, os Sindicatos em geral, �epflrtiçõe5 e Autarquias

desde os Senhores, Diretores, Presidentes, Delegados e

Chefes de Secções, ao mais .humilde servid�r, e ª todas as

pessôns em gf>ra.I, cam que esté Sindicato mantem rela-

ções, desejando BôAS FESTAS, um feliz e prósper� t
ANO NOVO.

Florianópolis; Dezembro de 1955 .�

A DIRETORIA

Fernando Bruce chefe da seção, deu seu depoimen-
to: "Essâ rivalidad.e Flamengo e Vasco é o que torna e As 4,30 - 8hs.
sempre' tornou interessante todos os jogos entre os' dois CINElVIASCOPE -

clubes. Acha que ó Flamengo não deveria ceder sua ca- Robert WAGNER - John
mísa para um combinado pois ela possui sua mística: a LUND - Debra PAGET -

de que joga sosinha. Considero também que a camisa é' :Teffrey HUNTER em:

um objeto 'muito mais sério do que estão acreditando os j A LEI DO BRAVO
que concordaram com isso. E não creio .que o torcedor 1 ,.Technicoloi" de Luxo
do Flamengo, o verdadeiro sustentáculo do clube, _este-. No Progr-ama ;

ja satisfeito com essa resolução da diretoria. Estou, Expresso de Vezuvio.
-pois, com Ar! Barroso: camisa do Flamengo é para. o Short,
Flamengo; como á do Vasco, a do Fluminense, a do Bota- ,Preços: 18,00 .s: 10',00.
fogo, a do Olaria, etc ...

"
,

Censura até 10 anos.

"CAMISA .É GOMO BANDEIRA"
.

__ ,_o

'

Sandro Moreyra, sub-chefe da seção, acrescentou:

I"'!i
IIS :; l[P"Camisa é como a bandeira do clufie. Você compreende- JU,\·'" e, ...ria uma bandeira do Flamengo desfraldada na séde elo - -

Vasco da Gama, no mastro principal? Ou vice-versa? As - 8hs.
Acho que Ari Barroso tem razão. Atletas do Vasco in ver- Arturo de CORDOVA-
gando a camisa do Flamengo sô o farão C011l um objeti- fonia CARRERO em:
\0: "amansar a torcida" - Sandro faz uma pausa e MÃOS SANGRENTAS
prossegua: "Não há porquê amansar a torcida. Sou -fa- No Programa:

. vorável à "inimizade cordial". Isso é que leva o povo ao Metro Jornal. J 01'.
estádio". E um tanto torcedor, Sandro .arremata : "Quem Preços: 10,00 - 5,00.
dera ao Botaf'ogo que tivesse "inimigos cordiais". O dia- Censura áté 18 anos.
bo é

.que SÓ tem inimigos ferrenhos ...

"

.

LUIZ AMARAL DISCORDA
O jovem bacharelando Luiz Amaral foi a umca voz

discordante na equipe do "Diário da Noite" Luiz Amaral
disse: "Sou a favor do congraçamento esportivo. Maior
aproximação entre os clubes. Não concordo com Ari Bar-

/1'osp. Usar a camisa não tem importância".
SOU PELA i'GUERRA"

Mas o jornalista Mario Vale quase gritou: "Sou pe
la' guerra" Flamengõ-Vasco! Não vejo motivos para ser
extinta. Essa história de um usar a camisa do outro aca
ba com a "guerra". O'U atenua. Por isso sou contra !".

Partícípacao"' .' .
. ...

A Sra. D. Maria Lopes
Camargo

Com 's�tisfaç.iio, participa
a .seus parentes e pessoas �e
suas relações, o contrato de
casarnento . de seu filho
OLINDOR com a senhor'
ta Anita Laus Campos.

O Sr. Atilio Campos e
sra. dona Aracy Laus Cam
pos, têm a honra de partic!
par aos parentes' e pesstbs
amigas, o noivado de 'sua
r-rezada filha ANITA com o

senhor Olindór Ribeiro de
Camargo.

Olindor e Anita
confirmam

Negocio de. Ocasião
Vende-se UlTI prédio na Rua F-elipe Schmidt, Centro.
Tratar à Rua Felipe Schmidt nr. 7.

ati

��"�l..:! .0:>...

As 3 - 8 horas. ,

An ton ella LUALDI
Jacques SERNAS - Lea
PA'DOVANI em:

OS FILHOS NÃO SE
VENDEM

No Programa : ,

Cine Noticiario. Nac .

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

"1·'1_
As 4 - 8hs.

10') Noticias da Semana.
\Jae. _

20') O PRIMO MALAN
DRO - 'Com: Scotty Bo
ckett

3.0' DESTINO MARCADO
- Com: William Elliott

4°) DEMONIOS DO' CIR
ClJ:LO VERMELHO 5/6
Eps.

Preçoss, 8,00,- 4,00. -.',
Censura até 10 anos.

As 5 - 811s.
Anselmo DUÂRTE

Tllm SOARES em:

SINHA MOÇA
No Programa:
Noticiarin Universal. Jo"1"
Preços: 10,0'0 -:- 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8,30hs.
Anselmo DÚARTE

Mariza :PRADO em:

SINHA MOÇA
No Programa:
Noticiario Universal. J01'.

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

. .

�--.....-...-. • - • - 1J"ii.iiW.... :c-•...,.

OCULOS
Perdeu-se um Qculos de

gráu no onibus circuÚtl' AJ-'
mirante Lamego.

Gratinca-se a quem' en

tregar no Escritório Hoep
cke com o sr. Francisco
Althoff.

Exp�eHtJ.florraDópolis . LIda.·

&ldereço' Telegrâ.!!CJ
BantIdi'a e 1'rarupou.a

---4-

1 ranspo.rte de cargas enl geral entre

FlO�IANOPOLIS,:�aJRITIBA E SÃO PAULO
�.,.,,.

.......
00. VUOJ:NS DIIlf!TAS E PERM.A SENTES EH. CARRO� P�OPIUnl'!

.:-:: �---""':'- �

\

MATRIZ: FLORIANOPOLIS l"ILlA '.: CUIlITlbA
Eacr1tó:1o:

.

Rua Padre Roma 1)0 - 1'erreo
DeposIto:

Rua Canselllelr� Mafra n. 131l
rones: 2534 - 2,��

Caixa Postal, ..ali
End. TelcgJ\áftco:

8andra.de e Transporia
-ô-

ViBconde do Rto' Br&D(�O
1832,)11

"1'elerone 121.

,
A vemll:. ao bta:nO' 166�i'7(!

T�id(Jnf):

São PRll)n -= 0apltal ::. Sf
Endere(�o l.'eIegrálÍt'o·
'·aa�dra.de e l'ranapolla

-0-

(�lnd. o. 'lU. de Janell'o e eDl Belo Don._onie �"III .�r,tr!-Jc!Í ��!",18 ,��,
'. Ib P.td. eén' i('Knà)Jrha ii. Tliul.pert..- Wnu G.I'!lt� Bill.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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)
, CLUBE

Florianópolis, Sábado, 24 de Dezembro de 1955
_-------

DOZE DE AGOSTO/

A Diretoria do Clube tem o grato prazer de desejar BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO aos. seus associados e suas exmas. famílias.
convidar para o grande "reveillon" de fim do ano, quando haverá profuza ornamentação' a cargo do sr. EDUARDO ROSA e tradicional
meia noite. üutl'ossim DIA DE NATAL, -grandiosa FESTA INFAN'rIL, cOlil distribuição de bombo:vs, com sorrteio de lindos prêmios.

Qui n z e
(RUA ALVARO DE CARVAlHOr 12)' �

. PROGRAMA PARA O MES DE DEZEMBRO -1955:
DIA 25 - DOMINGO - VESPERAlINFANTll-INICIO ÀS 15 HORAS.

DIA 3-1 (SABADO) - SOIR'ÊE COM INICIO ÀS 22 HORAS.

CI u be
lO

Aproveita o ensejo para
e sensacional passagem da

Ou-tu b r o

Novo Ipe,lo da «A Modelar»
Como todos sabem e pelas razões que ninguem des

conhece, ".À Modelar" tornou-se, de anos para cá, o es-'
!;ç,l)elecimento preferido da nossa população. O seu va-

riado e belo estoque, o capricho já tradicional, na esco

lha da qualidade das mercadorias e a norma, cada vez

mais e mais acentuada, de vender barato, de- auferir o

seu lucro compensador através o volume intenso e ex

tenso de vendas fizeram da "A Modelar" a casa mais
LUIZ EDMUNDO procurada da Capital.

Quando 'chega a época de Natal o movimento, já ha
bitualmente grande. cresce enormemente, provocando
sempre uma superlotação de freguezes, especialmente na

. parte da tarde. Ontem, à tarde, por exemplo, mesmo den
tro das novas instalações e com o espeço considerável
mente ampliado verificou-se 'um verdadeira congestiona
mento. no interior do estabelecimento.

,

.

O acrescimo das novas seções dê br-inquedos, porcer
'an as, enceradeiras e, liquidificadores Walita, bicicletas,
bon écas, lustres, além dos tradicionais ramos de módas e

-onfecções para senhoras, homens e crianças, mobilia-
rios, tapeçarias, colchões Divino, poltrona-cama Dra

]:0, etc. etc. estão carreando multidões de freguezes no

.rfarn de fazerem as suas compras de NataI.
No intuito de bem atender os interesses da sua gran-

Maria, 'porquê vê JESUS pequeno e langue, de freguezia, "A Modelar" dirige um -apelo, por nosso

Põe um riso na duçurà dos olhos, , intermédio, para que os seus amigos e fregueses, espe-
Que hão chorar depois as lágrimas de sangue. cialmente os que disponham de tempo livre na parte da

-0- .
manhã, venham fazer suas compras nesse per-iodo-do dia,

circulo de amiguinhos, re-! sempre bem mais folgado.
cepcionarido-as com uma Esse apelo tem o exclusivo e alto objetivo de servir
festinha em volta de mesas bem e com a máxima e merecida atenção os seus milha-
de doces e guaranás. res e milhares de tradicionais freguezes e amigos.

O ESTADO felicita a in-

MENINO MARCELO
Hoje data aniversária do

galante menino MARCELO,
o lar do sr. Domingo Fer- telígente Márcia e seus ge- I"�·.·_"""","'''-'_'''''''''''_''''''_·'''·_''''__'''''''-''''''''_'''�w''''_.-''''''''

nan dcs cl'Aquino, Gerente nitores.

de O ESTADO, e de sua

exma. esposa Id. Maria de FAZEM ANOS, HOJE:

Lourdes Cardoso de Aquino,
.

- jovem Amaury Cardo-

se engalana ff}stivamente. 50;

Marcelo, o inteligente f-i- - sra. Natalina Barreto

lho cio nosso colega comple- Machado, esposa do sr. F'lo- Quasi todo o mundo 'co-

. ,. "rentiuo Machado comercian- n'hece o arrôz doce, mas ês-
ta o seu 7° amversario na-

I
.

d ',.. e- em Henr íque Laje ;
te ao cm'ameI� é .ainda mai,stalicio, entre as a egl'1as os -

� ,

genitores, irmãos e de quan- - sba, Zulmira Aguiar, gostoso, econorrnco e fac�-
tos lhe são caros. funcionária da Imprensa, limo no preparo. Experi-

Por tão grata data Mar- Oficial; 'I men�e só!
,

cela oferecerá, aos seus inu- - sra, Helena Simone
Q �NGREDI�NTES:

meros amiguinhos uma lau- Ferrari, esposa do sr. dr'. ú litros de leite

ta mesa de doces .finos e Heitor Ferrari funcionário 1 xícara' grande cheia de
, da. União ; I, açúcar moido

guaranas.
Os que trabalham em - sr. Júlio Nicoláu Her- 300 gr. de arrôz

DO
' .

C I do Uruguai 3 colheres de sôpa de cal-
O ESTA , prazerosamen- .. rera, onsu

te se associam. nesta Capital; co de caramelo previamente
- sr. Romildo Augusto preparado.

Mais 1 xícara de açúcar

Sociais
N A-T A L

Cala-se o mundo, há um luar de místicos palôres;
O vento lembra uma harpa a tocar em surdina;
Brilha pela extensão do céu da Palestina
Num prenúncio feliz, a estrêla dos pastores.

A vida acorda e vem do câlice das flôres
A alma do homem que sente um fulgor que o fascina;
A ovelha bala, o boi muge, o pastor se inclina ...

Há um bálsamo _por tudo a amenizar as dôres.

Jesus nasceu, a fé os corações ampara,
Desde às almas buscando os íntimos refolhos,
Como os ráios de sól. numa Iagôa clara.

ANIVERSARIOS

Engalana-se festivamen,te
o lar do nosso conterrâneo
Acelino Assonil)o- Cardoso,
Sub-tenente do Exército, e

de sua éxma. eSPO'sa d. On
dina Vieira Cardoso, para
festejar, no dia de, hoJe, 'o

50 al1 iversário de sua galan-
t:efilhinha Már(üa. - �

", Na oPodunidade 'Márcia
tinirá na residência de

!{s gellitores o seu elevado

Elllerut!8ote noje 13,7 BIL�ÕES DE DOm
.

" LARES' EM PES-
QUISAS

WASHINGTON, 22 CU. p.)
- A indústria privada norte
americana gastou 3,7 bilhões
de dólares em pesquisas e a

perfeiçoamentos em 1955,
segundo, um levantamento
realizado pelo governo ame

ricano. O estudo,' conduzido
pela Fundação Nacional de
Ciência pelo Departamento
de Estatística do Trabalho,
indiea que aproximadamente
30 por cent� dos cientistas
estão trabalhando em pes
quisas e aperfeiçoamentos,
As conclusões foram baseadas
em um questionário enviado
'a 11.600 organizações indus
triais, tendo 90 por cento de
las respondido.

ARROZ DóCE AO CA
RAMELO

Luz;
sr. Rui Pereira; cu

X
.

R b V·· 2 - Faca então a calda
Srta. Léa Maura avier I sr. u ens ieira:

1 ". t dAniversari�u-se ontem a: _ sr. Jaime Silva, rádio (e c��ame o, lJ�� an roo em

gentil e prendada srta. Léa I telegrafista; I �·�gd\ll a ao ei e : a. icione

, .

I
.

T I ti am a o arroz e mais uma
Ma ura Xavier, aphcada a u- - sr. F'rancisto o en 1-

, , , dei d
d C C· tif ico do N t I -oca ra de açucar, eixan o

na ° urso ien I I� no e o; -c,
•

r '

Instituto de Educação "Dias _ sr, Gustavo Silveira; a,ml�tura no. o�oh'aP.alabque
V Ih" f'lh d osso pre- 1

..cnbe de COZ1l1 r em.
e O,e I Aa on. ,NOIVADO (APLA).

z a do conterrâneo SI. Pedro
'1 à

. --.-.-----."

.
'. ". Com ar gentí e gr CIosa,' ...-.,.._•••- ...............�-'•••••••�

•

Xavier, co-prOpl'letallo da
" zna AI L I A'lha I

D'OCEIRAL·
. "Moderna" e de srta. I aves ea, II

IVrana, . '.

M ,. AI ' .'

a d EmI'II'a da exma. sra. vva. alia -,
sua exma. espos . I' D S

X
' ves Leal, contratou casa-

I ACEITA ENCOMEN A
Ventura aVIer.. .

.

Por tão rata efeméride a mento,. dia, 22 do cOl;'ente, o
i

DE BOLOS, DOCES E TOR-
. g. -saríante re- nosso Jovem conterraneo sr. TAS A RUA LAJES, 51.

graciosa a!1lVel.· .

. Cordel . i

eepcionou seu vasto círculo , Sld��� ?erso�'lhor tro,o�o� I ÃÍ'NGLATÉRRA-DE-
de amiguinhas e admirado- melclano,. e I o o n s, _c

f t i h 11" re colega-de-Imprensa sr, Jose NUNCIA AÇAO EX-res em uma es lU a, ...
-

.

. A . 1'1]" Cordeiro e de sua exma. éS-
.

SldenC1:1 de �eus (lo110� ge-
d Dóra Coi'deiro. 'fERNA NA JOR-'

nitores remando franca posa.. _.

d· I:d d d con Aos jovens nOIVOS e exmas. ' DANIAcor 13 I a e e sen o ps -

, . .. �

d
.

.

1 d s de g"ntI'le faml]Jas, as fehcltaçoes e
LONDRES, 22 (U. P.) - Avivas cumu a o '"

-

"O ESTADO" I
_.

,. Inglaterra informou que oszas.

E:��'��' f�al������n��st��� P
........

r
...

-e._··c···e·
..

;I-t--..Od..._....,.o--Ol·a' ;�:::��:d�: ��r���::iO/or;:
ta aniversariante os melho- '.

I
los advel:sários do pacto de

res votos de felieidades, ex- SACO VASlO Bagdad, favoravel ao ociqen-
tensivos a exma. família. As crianças mal alimen- I te. O sub-secretario das Re-

Menina Márcia V. Cardoso tadas desenvolvem-se pou- lações Exteriores, Lord John

co fatigam-se C0111 facilida- Hope, afirmou na Câmara

de' tornãm-se sonolentas, dos Comuns que os manifes

tê� memória fraca, não po- tantes "pareciam insitados

dem fixar a atenção, têm por versões :f.lalsas de fora do

ãentes éariados e são presas
I país, relativamente á posição

táceis de doenças gravés. do Igovern{) da Jordan�a:'. :--'
Alimente de forma ade- centuou que, em sua ma101'1a,

quadra seu filho, a fim eram refugiados da Palestina.
de que êle cresça re- Não indicou Hope qualq�er
ularmente" progrida país. Como se sabe, o Egito

nos eshidos e ofel'eca vem' orientando a campanha
re�istêW�ia às doença·s. contra a aliança do mundo
- SNES. árabe.

';'.\ COMP. QUíMICA \\DUAS ÂNCORAS"
:�j;1r,<>. SÃO PAULO & CAIXA POSTAL,2143
.i1t!<: ., "'� :�; I

valho foi vivamente aplaudi
do pelo numeroso público,
principalmente após a exa- '

;� cução da peça brasileira
o:;v._,,_,,"". � "Choros n. 10", de Villa Lo- -t

SEAGERS bV'o�:_E-�N-"DE'_SE A rl<::;:- -

GIN QUE DESCE,
. Uma casa de madeira I N DI CA {;I-IWI-

. pintada a óleo sita á Rua VA_; A QUE $0-
Lauro Caminha Meira 1),) ,. eE, aOM(DIGA SIGA) Esta�do. a mesma uesocu.1J!1. f

T'j::..•.. nos lares e em da. ,
.

IaMp�.
todos os bares I Tratar na 'Prefeitura ML" �I' t

_.

..

.nicipal com o sr Ma!10el.· -•

,

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Plertanópnlís, Sábado, 24 de Dezembro, de 1955'
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Dia 31 --

-=--,

•• Dia 31
sua mesc

N I N E
com anlecendência

,

N I N E
Reserve

EO I TAL.
JUiZO 'DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

EdH:lI de citação de interessados ausentes, incertos e

, desconhecidos, com o prazo de trinta dias

O doutor Reinaldo Rodrigues Alves, Juiz Substituto,

no exercício do- c-argo, de Juiz de Direito da Comarcq ele

Tijll�as, do Estado de Santa Cutarlna , na forma da lei"

etc.

Faz saber a todos , quan tos interessar possa o pre

sente edital de citação, com o prazo de trin ta dias, virem

ou dêle conhe(;imento tiverem que, por parte de Jardel ino

João de Souza, lhe foi apresentu'da a ,petição do teor se

guinte: "Exrno. sr. dr. Jujz de Direito da Comarca de Ti

[ucas. DtaJardelino João de Souza, brasileiro,_casado, 1[1-.

�radol', residente em Timbé, neste município e comarca,

por seu Assistente-Judici:hio infra-assinado, conforme

poderes c�nstafltes da procuração anexa à con�essão �a
a1isistência judiciária, o seguinte: I - Por escrrtura pu

blica í"C'gistracla no Livro n. 89, Fls. 165v. fi. 166v., em

Notas da Tabelião Arina Gn.llotfi Matias, obteve de Lu

zia .Iu lia n a de Jr-sús, em 23 de junho de 1953, a posse de

um terreno, situado no lugar 'I'imbê, que ocupava desde

4 de abril de 1924' (doc. n. 2), tsrreno êsse comTüõ me

tros de frente, com os fundos que se acharem, fazendo

frente na estrada geral e fundos no rio da Itinga, ao nor

te com terrns de João Joaquim de Souza e ao Sul com

terras de José Dela udino Lin hares, pel'fãzendo a área

aproximada de 120.000 m2 (doc. n. 3); II - que os con

frontnntes atuais, da gleba usucapianda ainda são os

mesmos acima meneionados, sendo que, porém, tendo o

l'equerente mandado verificar a área 'respectiva, encon

tiou de f'rente, exatamente, cem metros lineares e. de fun

dos, oitocentos ditos até o limite do Rio da Itiuga ; III -

que, assim, ante a documentâção que com a present� ofe

rece e tendo em vista que, desde 'a époça da respectiva a

quisição, da gleba pelo ora requerente, está estabelecido

o pr.izo prese ric lona I pai-a Jicar regularizado o d ir e ito do

requerente, com o reC;0nhedmel1tq judiciário do- seu do

mínio S()'lJi't)_'o-i'1'rróW11";':'i:oct,",'íi\� e sua-antecessora ; IV """': C,Qn-,

siderando mãi's que as duas posses, autorizadas' pelo, ar

tigo 552 da L�i' Civil, a'presentam-se com as demais exi

gências da Lei, de sereni pacíficas e contínuas, estabele

cem o pree�chimento dos requisitos para aquisição do

domínio pleno do terreno, REQUER que, depois de, pro

cessa e julgada a just if icaçáo, na forma do art. 454 e se

guintes do C. P. Civil, piescnte o dr. Representante do

Ministério Público e ouvidas as testemunhas abaixo ar-
.

roladas, se digne », excia. de mandar citar os conf'innn-
. tes do imóvel e. o dr. Representante do Ministério Públi

co, bem nssím como, por ed itais de trinta dias, os inte

ressados incertos, para con testarem, no .prazo da lei a

presente n cão da qual e na forma dos artigos 550 e ,5�2
do C. Civil, deverá ser reconhecido e declarado o domínio
do suplicante sôbre o terreno acima descrito, prossegu in

do-s., como de direito até final sentença, que servirá de

título hábil pa ra a tran scr ic ão no registro de imóveis.

Protesta por todo o gênero de provas, inclusive depoi
mento pessoal de qualquer interessado, inquirição de tes

temtmha, vistoria, etc. Para efeitos fiscais, dá à .ca usa o

valor de Cr$ 500,00. Testemunhas: Manoel João Severia

no e Francisco Xavier, ambos residentes em ';l'imbé, dêste

município e comarca. "I'errnos em que, pede deferimento,

(a) Wilmar Orlnn do Dias - Assistente Judiciário". Em

dita petição foi exarado o seguinte 'despacho: A., como

pede. Tij�1Cas, 9-12-55. (a) Reynaldo Rodrigues Alves -

Juiz Substituto, em exel'(;Ício". Feita a justificação foi

exarado o seguinte despacho: "Façam-se as citações re

querí dãs na inicial e mais a do dr. Representante' cio Ser

viço do Pati-imônto da União, esta por precatória a ser

expedida para o Juízo de Direito da la. Vara da comarc.�
de Elorianópolis. T'ijucas, 20-12-55. (a) Reynaldo Rodri

gues Alves '-, Juiz Substituto, em' exercício;'. E para que

chegue ao con·hecimento de todos e ninguém possa alegar

ignorância, mandou sxpedir o presente edital que será

afixado na sede c!êgte Juízo, no lugar de costume, e, ]161'

cópia, publicndo umR vez no "Diúrio da ,Justiça" e trêg_
vezes no jornal "O Estado" rle Florianópolis. Dado e pas

sado nesta cidade de Tijucas, aos vinte e um dias do mês

àe dezembro' do ano de mil novecentof; e cinquen.ta e cin.
co. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactIlografeI,
conferí e subscreví. (a) Reynaldo' Rodrigues Alves

Juiz Substituto, em exercício. Está conforme o original

afixado na sede dêste Juízo, no lugar do costume, sôbre

o qual me reporto e dou fé. Data supra. O Escrivão:

Gel'cy dos Anjos.

.

: Negociq' de O'casi�o,
Vende-se um prédio na Ru1t Felipe Schmldt, ,Centro.

,Tratar, à Rua Felipe Schmidt nr. 7.

TO

PAS'SADOH O J E NO

E����i��l�� �:�.�IL I�VISO AOS SENHORES LAVRADORES
E CRIADORESPartiu para Assunção, vi?,

Uruguaiana, Brasil, Victor

Rade1i?;lia, secretário parti
cular de Perón. Depois das

declarações que fez há qua
tro dias, Radeglla desapare
ceu, ignorando -2!} as at,ividf..
des que desenvolveu dssde
então, Acredita-se que esteve
no Brasil, para tratar, tam

bém ali, da colocação elo li

vro escrito pelo ax-presldentc
deposto da, Argentina.
.....................___,._-...................._.......

Para-efíns de organização Cadastral aos pequenos
Agricultores da 8a. Zona Agrícola (Florianópolis, São
José, Biguaçú e, Palhoça), a Secção dé Fomento Agrícola
do Ministério da Agricultura, ,re�istra também os pro
prietários de áreas inferiores a 10.000m2 (1 ha.), dando
lhes todas as vantagens de acôrdo com o plano e recur

sos desta S. F. A.
Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto n. 57.

DR. IVO, VON WANGENHEIM
,

DENTISTA-
Consultório rua Bocaiuva, 42 "

24 DE DEZ]�MBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.634, os holandeses, já senhores dos f-ortes

ela Barr-a do Paraíba, se apossaram da cidade;
em 1.821, a Junta ele São-Paulo dirigiu uma Re

presentação ao Pr-inclpe-regente D. 'Pedro para

que ficasse no, Brasil;
em 1.832, no Itiu de Janeiro, nasceu o teatrologo
Frrmc.isco Pinheiro Guimarães, falecendo' na

mesma cidade em 5 de Outubro de 1877;
em 1.865" o Exército Brasileiro, sob o Comando
do General Manuel Luiz Osório, acampou em

Laguna-Brava, nas proximidades do Passo da

'Pútria; _

em 1.866, Curupaítí, sofreu forte bomhardeio de

alguns navios da Esquadra Ilrastleíra ;

,- em 1.868,_'antes das 6,30 horas, em Lemas Va

lentinas, cessou Q tiroteio entre as linhas com

batentes. Um parlamentar brasileiro fez entre

ga ao inimigo de uma nota assinada pelo MUJ'e

cha l Luiz Alves d(' Lima e Silva e Genet'aig

Gelly Obes (argentino) E' Henrique Castro (orí
enta l), intimando o ditador Francisco Solono

Lopes a que clepuzesse as armas, tendo este res

pondido que estava disposto a tratar sobre a

paz com bases igualmente honrosas para os be

ligerantes mas não estava disposto a ouvir uma

intimação de deposição das armas;

Iem 1.9] 5, em São Francisco do Sul, S:mta Cu

tnrina, 'f

O)'
inaugurado o Forte "Marechal Luz". I

André Nilo 'I'adasco I
�--""'"--,--.:--

-

-- ----

«No,teodCuIO))
->, /

.-

Cem a Biblia na Mão
SABADO, 24 DE DEZEMBRO

Tôda a língua confesse que Jesus Cristo é o 8e11]W1',
pâi;a glÍlr.'ia"«l&ifJe ls�f>'rd:·{",FtIi}l. 2:11}. -Ler Mateus 2: 1-(-:.

, A sobremesa para O jantar no Dia de Natal era un.n

taça de sorvete, e em cima de cada havia uma velinha
acesa. Quando Janete, de três anos de idade, viu as ve

las acessas exclamou: "Aniversário de quem? Oh já sei;
.§ aniversário de Jesus!" E começou a cantar: "Parabéns
a você ...

" Nascida num lar cristão, Janete relacionava
Cristo com o Natal.

Como podemos relacionar Cristo ao Natal? Podemos

começar no lar com o culto doméstico. Pode ser um ato

simples e curto _.L. a leitura da história do Natal em Ma
teus e Lucas, o cântico dos hinos tradicionàis e uma 01':1-

ção. Tal culto fará com que cada um se lembre do signi
ficado elo Natal, e crie na família o verdadeiro espírito e

a disposição para a comemoração. O espírito de alegria fi
amor crepitará com resplendor em cada coração. Assim
o Dia de Natal será sempre querido 'por seu significado
espiritual.

ORAÇÃO'

Nosso, Pai damos-te graças por teu amor. Agrade
cemos-te porque t:le se humilhou tomando a forma do
homem., concedendo-nos as riquezas do conhecimento de
I eu amor: Damos-te graças pela primeira, e' melhor dárli
va de Natal, o teu Filho, em cujo nome oramos. Amém.

,

-
,

NA ARGENTINA
TUCUMAN, Argentina, 21

CU. P.) - O sub-secretário
do Ministério do Interior,

·."..........·.·,.._........• ...."'..-.....-w-...• ....- ......·.·.w. .....,...-.,._·.�.......·.

Agradecimento

PENSAMENTO PARA O DIA"

TOIl1Rl'ei tempo para dar graças a Deus pela dádiva
cie seu Filho.

HELEM G. JEFFERSON {Cal ífórnfa)

- t agradecimento- e ·'M-is'sa·
Vva. Maria Araújo e Filhos, Vltôrio Cec'hetto e f:1-

mília, Bdmil' Araújo e família, (}erson Demaria e famí
liá, :tinda consternados com a pel'da irreparável de seu

sempre lembrado filho, irmãQ' e eunhado, Natércio
Araújo vêm agradecer especialmente 'aos dr:s. Newton
D'Avila e Danilo F. Duarte pelos' esfôrços eml)regados
na melindrosa intervençào clrurgica como também às
Exm::ts. e Rvmas. Irmãs de CaI'Ídade e ao corpo de en

fermeiras.
'

Agradecem' também a todos que confortaram naque
le tI'anse, acompanhando-o até a última morada, bem
Cil1110 a quem enviou condolêncÍ:ls, telegoramas, cartões,
fl-m'es G corôas.

Outrossim, convidam aos p::aentes e peSSO.lg :lmigas
p:1ra assistirem à missa no próximo dia 24 (sábado) às
7% horas, em sufrág'io ele sua alma, na Capela de N.
Senhora dos Navegantes em' Itaguassu Coqueiros.

�

Cal'los Muniz, declarou, em

ent-revista à imprensa, que ° Viúva, cunhadas e sobrinhas do saudoso espôso,
governo provisório convocará cunhado e tio,
eleições gerais o mais cedo OSWALDO LOLEIT,
posstveL ainda c0Dsternados com a perda irreparável vêm, por

Muniz, que está em excur- êste mei0-1 expressar seus comovidos agradecimentos a

�ão Pelas provincias elo nor- todos �1(à;]1tos acompãnharam os restos do querido extin
te ela Argentina, esquivou-se to à s,ti��í{ltima morada'l bem como aos que enviaram co

a dizer, entretl}nto, que tem- roas' e flores para' as sQI'énidades funebl'es. Também' aos

po decorrerá 'até a l'eaÚzaçáo 'que endereçaram te].egl�a·fu'fÍS e cartões à família enlutad;
do pleito. ' I atestam seu reconhecimento' .

.!'
'

_
Lavando com Sabão

\?irgem ESl>ecialidade
da' Gla. illllL INDDSIBI1L-Jololllle. (marcaEreglstrada)

, c eco�omiz8·se ' tempo�
e� :dinheiro .

��=:::.::--:-:::-::::-::-:---=-:----_._-..,--_.,
-
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,���: j���o;a,:'�:����t:on�;��:������ti!��,�:n�����'���:� FACUlDADF�l��1��ÁNENSE DE

Co n nuarn por. ar a, soprar, ! .J'ÚljWe rXv('"2CI,, ::]Í":': CJ.UQ me- pulações não serão mais cul- U f:d1l10 • -ento maligno, aos OU-! íL:oi ilCeri[;t'iVH(l, dI' DV,j,e" tas, mm mais educntlas cí-

•

ma oíerta do Serviço de Documen-
_' '____ _,,____

,idos (L�prevenidos, acêrca oficiais, Daí a exploração sus- vilmente do Que .a de Floria- '

Floriariópolis, Sábado, 24 de Dezem'br-ó-d�1-955- de pretenso aumento de ím- errada em tôrno do s�posto nópolís, facão do Itamaratí
______________ ,__.

,
' __ ,. postos mU,nicipais, Na verda- aume�to, de impostos, cC!,;;i:!' Não houve, nem haverá au-

'

� de, ?aga Imposto quem deve que riao se varíf'icóu em 1.'10- menta de impostos; o que se
O Mínístérío das Relações 'na Lacornbs, de Araújo Jor-

De I I I t b Ihl
-

paga lo A ba e da ordem e
' ,[ I'

-

b I I Exteriores por Intermédio ele
I
se. de Hélio Lobo, d,e' Lídia

mocrac a so" a ra g, "mo
.

-

" se
.

- nanopo 1S sanao na ase. c e quer é tão somente uma dis-
- ..

,

U, U t1 canômtcc-frnanceira duma Um lançamento sem fa vort- trfbuíçào equitativa das obri- s:u Serviço de Documentação, Bssouchet, de Atonso Arinos

produtivo 8 n8clonallsm-o comunidade é precisamente a cismes", gações para com 'a fazenda
tao proricíentemente dirigido I'

de Melo Franco, de Cordeiro

,

contribuição fiel para as aplí- O Povo, êsse é que não 1'2- municipal, evitando-se o Ia-
qelo Dr, Renato Costa Almaí- Farias, de Miranda Henri-

.

COOp'eratlvo
cações do bem-comum, Flo- clama, porque, enquanto tra- 'vóritismo a uns e a sobracar-

da, acaba de enviar para a bi-I' que, de Murilo Mendes, e

nanópolís precisa de elevar o balha e luta pura _
manter ga rínancoirn a outros.. sob oilot�ca d� nossa' ]<'aculdade out�'�3, além de valiosos R;::-

Continuação da la, pág,) seu nível de vida, Para che- com honra o seu lugar ao sol, ,critério político-partidário,
de FIlosofIa uma oferta

eX-llatonos, como, pOI: exemplo

pelo sr', Juscelino Kubitschek que, ante-ontem, esteve em 53.1'-�e a tal conclusão não é mal srlberia que alguns feli- ••••fut.....6�••8tUl!l!;•••e trern,amente valiosa tanto Pe- os do Ministro João Neves

São Paulo: iecessárío mais do que um li- zardos enriqueciam sem eS-
lo numero de �olumes como

I
da FOl�toUl'a e de, excelentes

Repórter: _ "Consta que 'v, excía, irá avistar-se nes- ;e:,o confronto de quanto .ôrco, com a eomplascêncía ILUMINAÇÃO DA pela alta qualidade dos au-' traduções de Sarmiento Ri-

�ta 'oportunidade com o governador do Estado? pnga _ o florianópolitallo à dos poderes públicos que lhes PR
"01',:S, J I varela e Ralas,

Jmcelino _ "Nas palavras que eu pronunciei hoje, no Municipalidade, em relação concedia privilégios especiais ,AÇA 15 Vieram efetivamente as
I,

Estando a bíblíotaca fran-

momento em que fundiamos 'o primeiro motor no Brasil, ao que outros Municíplo,S me- na partilha elas responsabílí-
O Prefeito Osmar' Cunha obras de Hildebrando Accio-

I
queada ao público, tod�s es-

deélarei que a política fieará a cargo dos partidos, Eu vou nores do interior do Estapo dades para com o erário mu-
visando dar maior brilho às l� sôbr� �i3t�ria da diploma -I tas obras se encontram à

fazer administração, é o que o Bradil está querendo: ação exigem e obtêm dos seus ha- nicipal.
festividades natalinas na era e direito Internacional, as I disposição dos interessados

e trab�lho, .tantes. O dr, Osmar Cunha, ilustre-
metr ó p o I e barriga-verde, de Raul Fernandes sôbre l pela sua leitura na sede da

Em Florianópolis havia, a- Prefeito ele" Florianópolis,
mandou iluminar f'eérrca-" Joaquim Nabuco e polítlca Faculdade à Rua Esteves Jú

lém cio problema cio baixo ní- preside com justiça aos ne''?'ó-
mente um ponto tradicional exterior do Brasil, de Rio níor, 179, elas 9 às 12 e das

, ..'_-.-..- .-.-..r.�..... cios do Munícíplo, sem pre-
onde flortanópolitanos e suas Branco, de Américo Jacobi-, 14 às 16' horas,

venções, sem predileções,
famílias observam os movi- ,

,� "O tema é velho. Mas - 'mentos e I' n id d
--'- ----' '---

mas confiando apenas no ,so ,e I a es coms-
:' ,� sempre está oportuno, critério e no arejamento

moratívas a passagem da

Ilda razão simples e deplo- I magna datn eln Crl'standad"mental dos seus munícipes,
•

,

'."

,. "

,

L

,rável de que, até, hoje, n�o que lhe compreenderão as in- �
Uníversnl e, também, do Ano

"
acharem as nutorídades dês- te c,

I

,'NOVO que se avízínha.
te país solucão para o gra-

nçoes,
.'

,
' Sem recursos nnanceiros '

.

ve problema dos transportes' a- h
.

Ih t I
O COM.ERCIO E O

, , .'
n, o avera me oramen os -

"

'

mar ifimns. naCIOnaIS.
p

,

eu P t 1 d N J\-rrAL
,

u cos. ar ou ro a o fi '

Temos uma costa Imensa, .

' ,

, .' ' quem paga aos cofres públí- Grande muito grande tem

q,ue e pre�dlsod seja Pdercorl'l- cos menos do que deve pagar sido o m�vimentó em 'nosso
( a por um a es mo' eruas e

-

- _. - '"

'

A' f. d
'

em pl'Oporçao legal nao esta Comercl,1, notando-se enol'-
eCOtlOmICaS, a 1m e se es- , ,

'

.'

!' I t·' d
procedendo com mtelra leal- me afluencla de famllias que

Imu aI rem as rocasl e
M

e- dade para com os Seus con- busc�m adquirir os tradicio-
:"envo verem-se as re açoes 'd d-' t

. , ' ,

J
•

t
A

b. '1
CI a aos, ao con 1'ano est:'L nalS pre :entes de NataL

c.e In ercam 10 comerCIa. '

C 'f A

1 t d
concorrenda.para o atraso do Por esta razão o Comércio

Ol�o aze- o, con u o, se Município,
as umdades mercantes são E' O

desta Capital, ainda hoje,
'IS porque o dr, ;ma)' permanecerã abérto até ás 21

eada dia piores, Se os defi Cunha tem l'ecebidp integral horas, afim de que todos te-
cits registl'a�dos anualmente

_ apôio ele todos quantos dese- nham oportunidade de faze-
crescem sempre e -se nin- jam ver a nossa Capital do- rem suas compras,
guém vê perspectiva de me- ......_-_-_-.-....-.-�w...._-.....-_-__·_·.....-�·_-.·�-.-.-_-_�······...·�-...-' ..- ........

Ihol'ia?
Aos que vão em bréve as-

'

'

, f

A R R O T' ,Á R lOS"
sumir das responsabilidades
de dirigir' êste grande país, Real"lzou-se' O J'antar deapresenta-se, portanto, mais
êsse problema, que deve ser

ferigido à condição de uma

'

con rafernizacão
das questões fundament.ais

'

da atualidade brasileira.
Realizou-se 5u, feira, ás Emilio Guasco, Raimllllclo Vi·

Se a dificuldade está na
19 .horas, n� Clube Dôzo de

II eiJ:a, MáriO Vieira, Os<.:ar Pin

Agosto, um Jantar "ArfOta- to d\! Oliveira, João Pinto elE:
produção nacional de navios rianos de confraterni:zação Oliv�ira, dr, Jauro Denticc

s-e há possibilidade de pelo Natal deste' ano, 'I Linhares, dr, Rubens de Ar- �egundO informações co- I _No ensejo da exposição se-

montar no país bons' esta- lhldas pela nossa reportagem, rao rea'lizadas várias confe-

ieil'os. qUe se trate disso,.
ruela Ram03, DesembargadOl elent o b d' P-

•

O grupo Arrotal'iftno ele as- ; Arno Hoeschel, Miguel Daux,
r em, reves las o os- rencias sõbre fruticultu t':l, :-''' __

8í:'1ll demora; se o problema sociaelos do Clube Doze de! Jos,é Elias, Renatõ Machaclo Jto de, FrUftíc�ltural' de São lecionamento, adubo de ter-

decorre de leis inadequadas,. _

' '-oaqUlm anL rea I..:ar na, reno p da conservaça-o d
Agosto compoem-se dos 'SI'S, Hubert Beck, Lourival Sch- 1 'd d

,.' ' o , -
o

O 1 955 E A PRE'FEI",'fURA MUNICIPAL
de _�eg,ulamentações i,neom- General Paulo Vieim dn, Ro- midt, Acióli V:lsconcelos H.a- \ qu:, a_ CI da ef: at pnmell'a ex- solo, etc,

,

'
.

•

. pabveIs com as necessidades ' ' ,

' ,PO"IÇao e l'U as do f;eu

I h' ')' h
' sa, Coronel João Elói Mencle3, roido Pessf' Al'l Mafra,_ Fio· I cultivo C b

'

O Município da Capital tentes inimigos do progresso!
I aSI eIdras, que aja fi c�-, Coronel João Cândido Alves risbelo Silva, Aarão Cunha e ! munl'cI: ,

amo se _

sal e, o
- A illiciati, fl é elas mais

,
" C 't 1 't 1 ,'.ragem e remover (,ss:1�'leH ' I pIO serrano, pe o ser úteis e oportunas,. por isso

v lveu, no ano que esta pres- da apl a se rae uz na ex-
I t

M

dI"
Marinho, Major Rui Stockler ,Hermes, Guedes, Alem desses, cll'lna, se pI'esta. ao Cultl'VO dE.

, '1
-

d
'

I' 'd d
e regu amen acnes e eO'ls- d

- que se destina a increment::n
tes a encerrar-se, um peno-

'

p oraçao fi SImp ICI a e
I' r' I

• _' :-
'" e Sousa, Capitao Gilbcrtc. Arrotananos compareceram qu o tod f 't

do de atividades adminis- I públíca, fazendo crel' aos :1 para a so uçato (' nd() !)�. Silva; Ranl Wendh;1s11e;en, ao jantar vários convidados ,i pe'l��ue No ac'�o'�� tru as euro- uma fonte de produção ((ue

, 'f d I 'd t d
Ia o agravamen 'o das cIlh- 1

.

"
dS, den e ano a merece Ser assistida de tod.""

tratJvas dos maIS ecune os

I
menos preVe!}1 os que u o

'ld d
"

Euclic es Lopes, Mário Gar- FOI uma festa que agradou a, pl'oduca-o fOI' a'a" nle,'hol'e"

I'
_ 't' N-

- d' 1
' cu a es naCIOnaIS,' .

MIl
- "-,, os recursos, As fruta3 ele S,

�m rea,IZaç?eS pra Icas, ao nao passa e slltnPdes ,mano- O que não se admite é c'ue
Cla, anoe Gonça VêS, Wil- todos os presentes, tendo ha- mai.:; abundantes, Na sua pri-

'

e l)1'eclso CItar, uma a uma, bra pai'a a
..

umen o e Impos- 'B 'I t. 1. son Schmidt, Alvaro Ro :01'€, vida muitos discursos."
Joaquim qualitativamente ji

,
, " , O' d 'd d'

' o raSI C011 1l1ue com essa • 'meira montra, o pôsto exibi- são muito sllpeI'l'ores a's C]lle
as obras que, por lJ11ClatIva tos, s amigos a CI a e, os, 'dM' d' ,.,.......- .........,..."..,...r..... .r......--..--r-.r-...- .-_.-.- ......-..--- ..-.-.. . ..r._- .. ..-_.• �--..--

,

_

, ' '

I t I unenSI ao e costas li 'o:e'
rá as mais variadas espécie3 por aqui consumim03, RacI'o-

do Ilustre PrefeIto Osmar esplrltos rea men e esc are-
t

.

t 1 d' d
' ,

'

Cunha, aí estão a atestar a c'idos, que não querem ape-
um

..
rIs Me exemPlO e esor- -2 - O progresso ela cid,lde drpende ele um perfeito I

de maçãs, peras pessegos, fi .. nalisando a produção e a ex-

,

d d'
• ' "t t' gllDlzaçao e ma ogro em ma- Cadastro Fiscal e Imobiliário, Colabore para o desenvol- ,go�, marmelo, uva, nozes, portação delas, nosso E,sta-

operosidade o mamlCO e ,<:8 gananclOsamen e Irar
t" d' t t I

-

honrudo Chefe do Executivo proveito do atrasQ da terra bert'la e" ranspor es de ca- vimento de sua cidl\de, prestando as informações solici- ameixas, etc, do terá mais uma gl'alide
, ,

,"
d b d'

I) agem. tadai:r nelas recenseadores, O censo Imobiliário elimina O Pôsto está sob a direção fonte de riquesa, com a van-

lVIUl1lClpal. O calçamento e a gente, en 1zem essas E FI
. ,

I'
.

•

d "dA
,_, d Ol'lanopo IS, qU€, as injustiças fiscais e não visa o acrégcimo de i'mpostof;, do agronomo dr, Paulo Hen- tagem de restrin'gil' a impor-

urbano, estra as, a pavI- provI enClâg, que enun- A

t t ?
'

.

R h
,

d
' ' '

t d"
nem por o e.m. , , Para que todos possam ser beneficiados, façam a inscri- nque oc a Faria e tem co-

'

tação,
melltacão da 1'0 aVIa que Clam are]ameR o a m1l11S- NM

'

condL1� à Base A'é1'ea, vá- trativo e abl'�m perspectivas
.

ao tem ag'ora. já teve, e ção de suas propriedades na Prefeitura lVIunieipal, até mo técnico particular o sr, Oportunlll11ent� vo:t�Hemos

,

d
muito movimentado, , ,

I ao fim do éorrent� mês,' Erver Risilhi. ao assunto,

l'íns pontes de cimel'tto, buei- de prosperidade para to os,

1'OS, abertura de novas ruas, Felizmente ês�es consUtuem �������.�
retificacão de outras, con- a quase totalIdade ,dos ho- �

.

servacã� �melhoramento da mens que vêm contribuindo· �

'L-
·

d
·

t- d' W I-t'í'ede de viação da Ilha, �bri- eficazm��_t� para a grandeza
I

·1 qUI I 1 Ca or a 1 a
gos nos pontos de ombus, do lVIUnlCIplO, O cadastro da

além de outras providências cidade faz ,mal aos que, po'r
'

'

..

de cal:átel: administr,ativo e iI�terêsse • p�'óprio" desejam SENSACIONAL OFERTA DE-
de fmalidade econômica some:nte dJssll11ular a vcrda-

l:uj08 resultados são natu- deil'a ,sitl1�ção, para tirar N A T A L '

ra lmente mais remotos, proveIto dISSO, '

tudo isso demonstra à sa- Digam, 'porém, o que dis- i E I h f' d tciedade a execl1ção segura serem, o roteiro da --adminie;-
I sco a a orma . e pa-gamen o

dum plano de .govêrno que tração municipal, em boa

não se çonfinaria à rotina hora e com a' aprovação' ge

e ao comodismo de gabine- ral ,elaborado pelo no,ere 'I

te, mas illfluiria nª, vida co- 'Pl'efeiLo Osmar Cunha, Ira

Iletiva, wa facilidaae de! sendo palmilhado com segu

tJ'ansport,� e intercâmbio, no rança, ininterruptamente, e,

b'em-estar das populações� i se agora, vencido o ano de
'

que hoje bendizem a hora 1195,5, já muito se incorpora

'�em q,ue bem inspirado an- j :'\.0 patrimônio material e

dou o eleitorado de Floria- social de' Florianópolis, no

nópolis ao eleger para o car- ano vindouro novas realiza- �
go de Prefeitõ úm homem de ções, maiores e cada vez �

tão larga visão e de tão ele- mais expressivas, acresce- �
vados e- pail'ióticos intuitos, rão o largo crédito de con- �

"

qual, o dr, Osmar Cunha,' fiança que o dr, Osma!' t

Cunha mereceu do seu povo I.
C,erto é que não fal�a ape- e que tem sabido aprovei- �

dl'e]adores, os despeitados, tal' 'com diO'nidade com li- I,

os que são contra tudo quan- 'SUl:a e com
� extra�rdinál'io <

t� não lhes ,afague os inte- egpírito púb1ic�,
'

::
l'l'sses rasteiros, os eternos Florianópolis póde, pois, �,
c�ntempladA0l'es da _estag�a- e�peral' de 1956 mais um::>, ::
ç�o, Mas egtes, s� calarao, etapa de grandes conquistae; ,;
dlHnte da, contlll�lldade, d,a I administl'atl'ivag e de el1ri· "

obl',a q,ue er,guera lflol'lan�- quecimento de seu l)atl'imô- :'

polis, a ,altu�'a de uma ver,. nio, bem como a maior ex- �
,cl;lderra capIt�1 �e, ��tado, pansão de e;uas incontestri- ;,

Hl'I'ancando-a a sJtuaça,o de veis possibiltdadps, ;,'
atraso ,em que se mantmha,
com()'eidadezinha sem hori- ijil)O. �

� 10 IA' f\EREIRA OllVEIRA
:

1'00'" ':'dúg'" ddodo' ó, o,�'1::���,,:,·,��rt�:� \ "- r ... i

::;'��:'�'::i'���� ��n;:: ���::e:�'::?0: t:::; ! Ruã � C�nselheiro Ma�ra, 6 II
dade,I a grita dêsses impeni- SHAKESr'EARE ......�,.,.�.i".AJ"'��_"""'_ ...._.r-.....--........_....�"'-.......;a...J"�a�........_��..............?�g�.......�:""-�....�.,.-g....���'"'..'"""',r.......�"..��-r

Di: modo que todos os meus entendimentos, tõdas as

minhas conversas v'ersarão, agora, exclusivarpente, sobre
os problemas do Brasil, Eu tenho a preocupação de execu

tar o programa que anunciei na minha campanha políti
ca, De modo que tôdas as conversas que eu mantiver com

o governador de qualquer ES1:tdo do Brasil, com classes

conservadora:: enfim, com toclos os homens ele responsabi
Ildade no país, versarão sobre os problemas da administra-

çâo".
Reporta': .:_ "Pode a reporta'�em afirmar que não há

nenhum fato que possa prejudicar as boas relações manti

das pelo 'governo do Estado com a União?

Juscelino _ ;'Eu sou homem de conciliação, Meu dese

jo é fazer um governo ele paz e de harmonia entre todos os

brasileiros,
São Paulo representa, no cónjunto da fecléração bra-

sileira, setenta por cento pela' força do seu trabalho, E'

evidente que ês!e Estado, nos conselho� do meu governo,

tem que preponderar definitivamente e se isso acontecer p

governo do Estado de São Paulo terá que ser olhado por

mim com' o maior respeito e o maior interesse",

Reporter _ "Eu quanto ao futuro Ministério de v, exia",

Juscelino - "Eu poderei responder realmente que ain

da desconheço o meu, Ministério, Ignoro quais s'ejam o'

nomes que iruo formar o governo, mas não há presidente
da República no Brasil, eleito por uma coligação, que não,

tenha que atender, aos compromisSOS dessa coligação.
De modo que não só 'o PSD mas outr03, partidos que

me apoiaram vão fazer parte do meu governo e tambem,

aO mesmo 'tempo, é passiveI que mesmo os partidos que

n[.o me apoiaram possam fazer parte do meu governo,

E' agSlll1to que estou e::tudando, porque tenho que eS

tudai, !1 colig8,(;ão que me apoia, para que ela me dê, �o

parlamento, u base sólida que me permita governar o país
�em sobreRsalto",

Reporter _ "E s'Ôbre o estado de sítio?"

Juscelino _' "Essa medida se torna necessaria para h

tranquilidade 'geral e para que o Brasil possa estar em pé
:,té 30,de janeiro",

!
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ESTA OFERTA É VALIDA ESTA OFERTA É VALIDA

Só PARA HOJESó, PARA HOJE

'"�,,, "

AVANÇANDO O SINAL VERMELHO
Com vistas a I. V, T,' P.

Geralmente, nos

aCidentes,'
10 por pouco não atropelou

de transito, OS motoristas diversos pedestres; que se

procuram estar com a razão, I escaparam quisi
-

milagrosa
jogando a culpabilidade' aos mente da falta de rssponsa
transeuntes, bilidade daquele condutor e

Mas", infelizmente, isto da sua incapacidade profis
nem sempre ac�ntece, E a sional, já que não sabe res-'
prova insofismavel está no peitar as leis de transito, E
acontecido ontem, pelas 8. se não houve acidente com

horas, ,quando maio!' éra o outros veículos deveLse sim
movimento na esquina da plesmente ,ao fáto de, na

RUit Felippe Schmidt, com n ocasião, nenhum ter avanc�-
7 de Setembro. elo o sinal verde, ill'Oti v�do

I pelo abuso do motorista elo
Subia a Felipe Schmidt o lonibus, avançando o verme

onibus nr, 10, que faz a linha' lho.
do Estreito e ao se aproximar I Ao registrar tal ocorrência
da sinaleira existente naque- chamamos a atencão da
1e cruzamento, não a respei- 1. V, T, p" afim de que ��j�
tau, muito embóra estivesse chamado a re3ponsabilidade
aceso o sinal vermelho, lo faltoso, evitando-se possi-

O motorista do onibus nr, veis acidentes 113 futuro.
'

,�---------_ ...
-----

A FRUTICULTURA EM SAO JOAOUIM
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f. C:iEsa logo 'descubro
TI: ao J3arnabé «qui len:.bro:
O pleito foi em outubro!
M;:;s o Natal em dezembro!

PERGUNTA
Meu caJ'o Guilherme Tal,
A você que tudo ronela, '

Com sua pena infernal,
Venho pedir q·ue responda

Estas mal traçadas linhas,
Que lhe manda um Barnabé:
Lõnge ele quaisquer picuinhas
Des�jo saber por que é

.Que não vai haver Natal
Na nossa L, B, A.?

-

De finanças irá mal?
Não interêssa? Que é que Iii?

Barnabé

RESPOSTA

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


