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o Presidente Herêu· Ramos definç is propósitos do movimento de 11 de
Novembro. Apêlo à reconciliação espiritual.

Pela passagem elo Natal, o "Nesta vigilia de Natal, I marrnos os espíritos. O Brasil brenatural, votada á espe- sincero e inabalavel das Fôr- vencedores nas urnas não ne-

presidente Nereu R;--,mos eli-! quando em cada lar brasílel- ,tem algo mais a esperar ele rança, e á suplantação dos ças Armadas, em consonan- cessitariam ter recorrido a

11gin·,;e, a touo o -povo bm-! ro uma família se reune P:l-! seus Ii lhos. do que pruxão e erros ,e íncutícíênctas do' ela perfeita com o povo e

gUeiro, bzendo uni apelo à ra comemorar o inefável mls- inclemência nas relae;óes mu- passado pelo advento -de '11m com o Congresso Nacional, de

concordía nncional e ao de- térlo do Advento, venho tra- tl1:1S. Desejo' trnzsr a eSS!1 mundo melhor. preservarem da destruição,
sarmamnnto dos espíritos.

I
zer-vos, na palavra do chefe obra ele reconciliação espi.ri-· PRESERVAÇÃO DO SIS'rE: iminente o sistema reprcsen

Irradiado pela "Voz do Bra- do governo, uma brsve men- tual a contribuição que me MA REPRESENTATIVO tativo, definido' e re'gulado ria

síl", díretnmerrte do Palacia' s�6em de conríança e de paz. cabe, como Prestdente ela He- E' tempo de
-

tirarmos dos Constituição.
do oatetc, é o seguinte, na : Os díns que temos vívido públícu, falando a ca la um' acontecimentos, que desde a Norihum outro objetivo, a

integra, o discurso do Chefe exaltaram paixões,' crínrnrn ' elos meus comp".ltriotns com I noite ele 10 para 11 de no- não ser êste, teve e .tem ó

(lo Governo, pronunciado Pe- antagonismos, geraram ex-: inteira 'sinceridade de al'nia, vornbro vimos vivendo, uma movimento de li de novem-

rants todos os ministros e cesses de linguagem e rance- ; em momento tocado pela \ clara lição construtiva. bro.

auxiliares diretos elo sr. Ne-' res inuteis. E' tempo de pací- Graça como é esta noite, toda I Nesses acontecimentos re- \ E' bem de ver que as Fôr

reu Ramos: I ficarmos os corações e desar,-I ela, em sua significação so- fletiu-'se apenas o propostto ças Armadas e os Partidos

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

B:dlção de hoje

outros maíos.ialém dos ordi

nanas, para assegurar a

transmissão de poder aOE

eleitos, se não se houvesse

erguido sobre o resultado do

pleito uma ameaça, a princí
pio indefinida e. cada vez

mais consistente, cuja con

creFzação estava ft' ponto dr
vir frustrar ao povo o resul ..

tado da .manifestação de ;:;U8

vontade.

NO PARAGUAI AUMENrrANDO

No entrechoque de opiniõe,
e objetivos, os homens pú
blicos brasileiros se mostra-

Dificuldades economicas e

dificuldades políticas, Se so

madas criarão embaraços u.

vida civil e á operosidade do

nosso povo, o qual, depois ele

Jtantos meses de émoçõe.3 e de

campanhas, tem direito de

ex�gir dos seus homens pu

blicas, generosidade, respeito
mutuo e compreensão.
E' com pesar que vemos,

neste instante, uma parte da
oposição fec1har-se ao espíri
to de congraçamento e de

concordia, que já ganhou in-'

clusive a parte m�is nob!'e de

SUas proprias fileiras, e lan
çar-se num trabalho subter-

Foi em defesa do resultndr.

das urnas e portanto do fun

cionamento integral da de-
mocracia representativa, qur
as forças 'vivas do pai; f;f

mobilizaram a 11 ele novem

bro, e a prOV!1 cabal, irrecl\
savel, derlnítíva, da smcart- varia aos mais temíveis' re-

dade de seus propósitos con- sultados, fundando. sua ati

sistirá na transmissão elo po- nea, mas sincera, do que lhes

der, em 31 de janeiro próxí- parecia ser o bem público.

mo, aos candidatos eleitos
Acredito firmemente que

pelo 'povo e diplomados pelo� essa vitalidade, esse espiríto

tribunais.
de luta, de que os político"

SERÃO DESMASCARADOS,
deram provas, constitui a

1 LOCALIZADA A '''ANGUSTURA'' os PERTURBADO'RES
melhor e a mais promissora

I '. 'PRESENTE RUSSO base para um esIorc.b'de uni-

•

.

-. 1 Os que hoje procuraraIL
, ( l' ão, que congrace as forças

I RIO, 26 V. AJ -. Não há e chegou a ser dada como de- ' conturbar os espíritos, a 1-

. .

t·ti' d
da representação popular e

. mais mis arro em orno da sapareclda porque os serviços NOVA DELHI, 26 (U. PJ mentando a chama a con

t' +
- as forças militares, que corri-

corve a "Angusturn", rccen- de raelio de bordo estívsram : - Os russos presentearam o fusão e da desordem, serac,
t t t

' ja erros de regime, COIno
emen e ccns ruidn nu IIo-, interrompidos durante 24 ho- '1' premíer Nehru com um avião desmascarados e, por sua vez

I I B I '
, 1 1 tais reconhecidos por todos

une a para o rastl. "ras. .

.

. i bi-motor, como lembrança confundidos, pela fide idac �

As a'�encbs telegrafic;1s já .,' ,í da visita realizada á India do governo a que tenho Os partidos e proclamados
I pela doutrina constitucional.

ínrormaram que ela Se en-

I
......- ......,...............-.......- ........-......--......�..... i pelos dirigentes maxímos do honra de presidir, a esse' .

b O regime constitucional
contra em 'Lisboa. A reporta- '. ..;

.

� r
:

f bjatívos
singelos e eategórí.

gern apurou no Ministerro (h I NOV� ,GAB.INErrE 'B�overn� njsso ,e. do Purtldo cos, que '0 inspiraram desd. instaurado em 1946, áo termo

Mn:inha �rl1e a bela-nave de-
I ,LIMA, �6 (U: PJ -O ga-I Comumsta SO,v,letlCo. . .

o instante em que se consti- de uma experiencia de qua-

verd. partE' para o Eio, com f bmete do pl'es�dente Manuel· O aparelho Ilyushm-14 fOI tuiu.
se dez anos, já reclama uma

I Od
. .

f']
I t N 1

. revlsao capaz de adaptá-lo
escalas em Dakar e Recife. A

-

na renuncIOu a
.

Im c e ql1e en regue a e 1rU em cernuo- O movimento ele l1 ele no·

"Angustura" tem capacidade I seja empossado o novo- já 'es- nia oficial realizada nesta vembro teve, tem e terá ai ás condições elo nosso m�io
I 11'd l' 1 l' d 't· d político" e de' dar maior eou'i-

para 900 ton21.lClas e faz pal'- ,co 11 o (e comum acorc o. As Cicl�c e e e o mesmo _.Ipo· �. seu lado, até a, consumaçãr "

te ele uma sede de' encomen- 1111oeliIicar,ões visam enfl'l;I'\- :1VWQ em que Bulganin d,o seu objeUvo último, nl
librio e ,eficiencia. ao sistema

I t ·t
-

l't' 1"'1 1
.

·t I d'
. 'de /governo, que pri:!ticam03.

---'--·7·---
.. ·-·--�-�--------·------·---·· das feitas na Holanda,: pelo ar a sluuaçao po I Ica e a

I
.", U'usc le\' VISI aram a I) Ia ielia 31 de janeiro prpximo, I

governo brasileiro. Não havia I necessidade ele lena serie de O \embaixador .sovietico 'apoio pór �.ssim dizer unâni NECESSIDADE DE

GEN _ VIANA PARTIU O' EIXO nenhuma' noticia ela corveta I medida: a·dministrativas. � Mikhail Menskikov, disse '.me da tropa, identificada COI,
ENTENDIMENTO

. lVION'rEZUMA' RiO:,2G (�. A:) - O nav:o �___._.,..,:..,.,...,__- ... -;._,.....w_....................�--.V'............,..."'* i Nehru que o pres,�_nte cor:s.ti os seus comandant:s,. e o do. Partindo da premissa fun-

.�O 24 V -A) � F 1 é petrolen'o Italmno "1>:1arm . MENt A jGElA DA ON,U ." I ,I tm "lllna )xrre!)�ao "nd1C!0 ,trabalh�qores bni�llel�OS, n�:. dàmental,' que é--a trànsnlis-

R.- 't. ( .".
I va.e�.u LeLitia" n�lV(:gavà a ·se.'ssentu _. j

" -l�, 1i'J '_. '"'�.', ';_.
�

"
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.

.ade inclo-sov'i �1n:ic���-JQt�ti', nos �sci'h' são do Poeler {\_oS ell:plomados,
ant '-on "I" o o'enera 11jll:SIO ,.,.. .

-, .

.... � J. ..,. -� '-.� -" - ... :. . .. . ,.....
-no eifa" 31 de janeito pró}(i�'no,

'

,,�,' .,."., .. lJ�lt[: U;":1 c LHo
müy.,;-r � ,lo

.

Utor:tl T.l!il�lbCl.\, -N:AÇ9�� 'U��n�S,!6 (U;. Ce du todõ. õs,Mi11el'1s O""1n�ís: bca. O �reI:lier ehr:u ;;.� _ ,,; lióriq,s, nas fazenclrrs -e no ..

.

k ,: -:: ...�" .1. ;' �
te 1 . ,�_1 :- LlUihttf� teV'e;-_6,-et� �h"!l11l'Ó}JU1- F.f� O 'h"l'ét1!1>lO geral" da j)l'ortma'o apego",. O ano. q1,1e pi ":,\�üll €lll ela!' ao hlXll'(!Jho rsinaléatõs.'"Nô héf.o"dO' t:rM>�;'.. �emog', .a!,\s1m, diante clt:,.})ós;

11..';.C;:L<, Lc., ta ��P�:l ·.e co� ,oúo partido, lJerclenelo a heli- ONU, Hammal'sl{J.old, fi1ani- temün:l, ioi dê realizações: e nome ele "Mcghdoot", que lhador e
..
do soldado, esteve uma possibI1idade 'viva e fe�

tava ::lO .anos. .ll�t1Lt o]
s RCUl- i ce, Emitiu sinais de socqrro' festou a esperança el.é que. a .desenganos na luta. para C011- significa ".Menf;aê.:eiro· das i.mpávido minuto a minuto eunda de entendermo-nos.

°ec; ela E"eola MI I ar c e ef! -
,

. ' ,
.., ,,- 'O Br '1 p

.

J
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1 I' '.' '. I C :10 seu encoqtro, partll�am HUnUlnlthtde,se- una "em pa- �cretlzar: tnl sonho. - disse Nunes". Declarou Nehru qLle 'nterpretando essa empolo aSI reelsa c eS3e en-

lengo, da Esco a ee

1 AP1el ��- : os l'obocuclores "Albatrôs", cHica c0Jnpetiçào, liVl'e de. '.:

10
presente seria "uma leme. ante anonimidade _ orgu

tendimento. O an!)
- ele 19?6

çoament�r � d�'1.. E:'>CO a c � .'

.,-

i "Gigante" e Guanabara e temores e nece:ssid�tdes". Na Hammar.skjolcl _ aconse- brança constante para

nós�.o-me
de dizê-lo _ o Con não se anuncia, ,infelizmente,

tüdo �alUld �elce� vall�s 'I'vai sufrer reparos. O petro- mensagem de fim de Ano, a- lhando que no Ano vindouro se houvesse necessidade de Tesso Nacional. Da união como um período de facilida

CotnlSSOes, ent re de as
a dC e

leim tem cento e cinquenta e firma que "êste grande so- '''se resolva servir � causa 1 tal coisa, da amizade ela his- 'essas tres forcas _ o Con- des, propiciadas pela !)1'03-

sub-comandan e a Aca e-I t· '104' "8tI' .. : d H 'd dI' 1- t· ··t d B' l' .
". peridade g'eral Pelo cO'ltl'a

.

'l.t' d 'A Ih N
,no";e me ros e . ú one a-

I nho" bem pane eXIgir "gl'an- l a umam a ,e com e:l1( a:- ·orl.ca VISl a e li 'Janm e .

'essa, a Força 1ü'mada e o
' . <. -

mia MI I aI as gu as e-'
1 t d t f'd ... . ,!

1 d
-' ,

Kh 1 'I d' " rio nel e farão sentir in

'.
_

. 1 da POliCio I (as, en o rans e1'1 o o pe- Ides S:LCnÍlclos", mas "mere- I (e e a evoçao�'. I rusc leva n lU.' ... 'abalho - emerge o movi- , e s . , -

gras, o COn1�n( � - d
troleo, procedente da Vene- ·,.__-_-#-_-w-_-_-_....·_-_-....�_-_-_a...._....-.-_-_-._.._..........._�_..__._....._�..._-_...."'_........w..-•.

"
..

mfnto ti 11 de novembJ.:o fluencias séveras, restrições
lVlllLtítr 00 Dlstl'lto Federal e

... ,t'
,e derivadas da tendencia do

o rblilimli) elo Re'Q.imento Ti- �U�;�'c�!l.��ã� ���l��,,�na, para RE'CONHEC'1M.EH 10 DE f"I�RMaS� �1:ti�a;,U;� (!�;�O��l�:���e� ����
l';\clentes, seclií\clo ,om São ......_-_-.-_.......-w-. ••••••� mocracia.
J 0iÁO Del Rei. ,anua e elois: 1iihos, os 1l1.,j d

O gen, Ivrontezuma. deixa: reS Luis e Noe Montezumé
Ao mesmo tempo, estamos

D·
· - �

b bit b ,·õ
atentos á extensão da crise

vinva a sm. Noemia Mo.nte- ,Neto. I�. p�·,".I"o·es 80 re O '8 000 pa OS a e I. B
_." ..

.. .

-;-
._______ II �" t; o política, e dese.iosos �e reco-

RIO, 2G (V. A.) - O Cor- um reconhecimento a.utenti- elos reconhecidos ou abona- lher cada urna ele suas li-

re.gedor da Justiça, desem_' co; ,estabelece simples pl'e- dores. ções.
bargador Mem de Vasconce- súnção, ,que J.lão dispensa ou- Ao l:econhecer a firma o ta- APRECIAÇ1iO ERRONEA DO

los Reis, assinou importante tras �autelas. bE'lião deverá declarar se se BEM PUBLICO

portaria, disP:'onc1o SÔbl"2 Por esses moti'ws, alem de trata ele pessoa sua conheci

a abono ele'· firmas pelos outros apresentaclos, o Co1'- da ou se o reconhecimento é

tabeliães, tenelo em vista Irege'dor da Justiça baixou feito por semelhança.
"os abu30s que se verifi- I' severas instruções sobre o

ram, não 'a classe apática (

cam ultimamente", Em seu' assunto det.erminando, en- v__.............._·......�·..l">I

decadellte, que muitos apres
despacho, o clesembargador tre outras cdisas, que as fir_

RENUNCIOU sadamente apontam, mas lu·
Mem de Vasconc3los acentua maS nos cartorios não sejam' .

i

tadores inflamados paI: sua,

que a firma reronhecida por lançadas em fichas mas em LIMA., 26 (U. P.) - A Di- .. - . - ..

I Op1l11Oê8 e convlcçoe3 CIVlcas

_ A As-- semelhança não é tida e ha- livros p1'opl'ios onde r:onstem retoria Geral de Informações
Informações l'eeebida,� RIO, 26 (V. AJ e é grato pen!;ar que não s

t· 1 S- vic18. ('()11l0 verd:,deirn. Nilo é elemento.s de autenticic,la tl(' cUt3ribuiu um comunicado 0-'
nesta capital assinalaram que sembléia Legisla Iva c e ao

........._,,_ __ r ............-......_._••• " .,.............,._ "V'V'w
O regime, mas a estrutur�

ri, situação no' Parr,guni se' Paulo" depois de varias ses-

NA�O TER.A-.Q. VISTO.
ficial, anunciando secame:l- partidária do pais, nela in·

J'I- mantinha incerta. 1 sôe:; extraordinarias, apro-
.

te: "Esta manhã apresentou cluindo vencedores e venci-

Corria o boato de que a vaU em primeira discussão o sua renúncia o gabinete mi- dos, salvou-se e justificou-s(

h
-

t··
-'.

t 1
...

t· elo exe RIO 26 (V. A) - O dire- não poc�e praticar qualquer nl'ster'l'al presl'dl'do pelo vl'l'e-
Marin

.

a que nao par 1clpará proJe o c e 1l11C1� Iva - ,
.

, t' na luta que culminou a l1 df

dos acontecimentos, estava cutivo, que aumenta em cin- tor da Divisão de Policia Ma- �to sem exibir quitação com o almirante Roque Saldias, a novembro. Como Parlamenku

no entanto prestes a nele3 co por cento os adicionais de ritima Aérea e de Fronteira, I serviço eleitoral para o elei-
e homem de partido, rende

sr. Cezar Garcez, determinou tal' que quiser a1.ls'2ntar-se do 1 f' ·t 1
.

I
tomar parte. Dizia-se que um \,'

"qua 01 ace1 a pe o preslc en- nesta ocasião, com autênticI raneo de conspini.ção, que o

navio de guerra, no rib PiIco-'! todos os imp'ostos estaduais. que não seja concedielo :isto I país, terá de. juntar o título te da República, que em subs- prazer civico, minha home governo vem seguindo aten

mayo, se declarava em revol-I Essa majoração nos impostos ou passaporte a quem nao se com a declaracão àe que vo- tituição nomeou U�1 gabinete nagem aos' aliados e quer, tamente, � que não logrará

I t·· bt a-o de re tgnha quitada em ·relaçii.o ao
I
tau ou então "fprova de que

ta. , ,;e de3 ma a o enç
_

- estendê-la aos adversário_ alcançar sua· finalidade sub-

Essas informacões todavia, cursos para a exeCuçao do último Pleit� �leilt��al. 1
pagou a multa ou teve sua i militar, tambem sob a pl'esi- de ontem,-que defendiam, II versiva.

não tinham até 'então, qual-I plano de eletrificação elo ,ES- PO�'que a el e e.l·o�'a .��- falta justificada pelo juizo' dencia do /'vice-almirante meu ver,. coisa que nos le- O apelo a esses meios eleve

quer confirmação.' .

tad0 de São Paulo. .

• tennma que, o eleitor faltu�o eleitoral. Saldia,s,". tude numa' apreciação erro. ser posto de lado. pelos que
---

6-N;'-t-;;:ltlê�'t;-;'no �em surpreender-nos numa �ora

IS'
·

� �
· Justo é destacar o fxtraordinário servico que está- pres- nelesd.t ingeQnUamente . �ind!1

t
'

•

t d ." acre I amo ue a oposlcao se

ainda que difícil, de grandes esperanças. As perspec Ivas.1 Ina Is e conc
an o o sr. Nereu Ramos na chefla elo Executivo O presi- . -

.

l'd d
.

O r I ? dent
'... .

. conserve na oposlCao, que aS

p."ra o povo bra�ileiro ·são ele paz e norma I a e no que
.

, .

. e em eXerclClO ImpnmlU ao poder que eXerce em vir- . - l't·" t
.

d
'

t' J
.-.

' poslçoes po 1 lcas se man e-

toca ao funcionamento rle suas instituicões. DepOIS a
.

'

'.
. ..'�. UOe c e deculO excepclOnal do Congresso um cunho d(

I
h

'

t
'.

.

.

1
-

1 ' � t .. I d
.' .' n am Imu ave·ls, mas que as

crise Ipolítico�militar que experimentamos, a qua nao c 1e- <'.U OIIC a e e austendade que mUlto ajuelou à nova situa- f d t
-

.

b
.

d I'
- . .. - orças a represen acao' na-

g()ll a fender aR a.licerce.s do regime, vão-se u nn o cam - Çuo a consolldar-se. O» braSIleIros nao esquecerão ê",s< .

1 t -'·t
b '1' os DANTON JOBIM .

.
. '. '.

• -

ClOna, encon rem no l'esPel o

nhos ripillamente para a concórdia . entre oS rasl eU' serViço o n�alOl' que o PreSidente do Senado lhe poderis d' Ih
cnnl a segutal1C;!l do respeito aos resultados c!a,s Ílmas nas tre' as oficialidades do Exército, da Marinha e da Aeronáu- prestar num momento difícil, quando de sua decisão de. t

o �egl�1e t�t �o _me or�men-
clciCõc:; ele 3 de outubro.

tica, esta a m'ais jovem das' três classes, mas que saiu elos pendia certamente' o destino elo regime e a pr6pria manu-
o as 1I1S I Ulbçoes um lerr.e-

,
, - flancos de suas valorosas irmãs e se mostra cio"u da he- t

-

I d t·
"

no comum, so re o qua pos-

Devemop, isso em gl',Lntle parte à c0l111Jreensao que as '" ençao (a 01' .em ma enal no pUlSo t b Ih t t·
,

'd 'f d ranca que lhe coube receber' e acrescent·H. P
, ..

sam ra a ar COlls ru IVU-'

Classes Armadas l:evelaram de seu papel na e· esa a
.

-
,

.
'

,.' 01' 1SS0 o general LIma Brayner pôele dizer com intei- t 1 f r 'd d d

Constituicão da República.
I

t
Por toutro lado'l n� palacl�i� c�\ete, confraternizavam

-

1'a justica ao sr. Nereu Ramos no discurso em que saudou
men e pe a e �Cl a e o �o�-

F 1 -I - � d data suprema da an e-on em num a moço pre.31 I o pe o sr. Nere.u Ramos Os ontem �o Catete o Chete do Estado: "Diante do seu exem-
so PtOVOd e �e o eng��ancecI-

a ane o aos �eu" camara as, na lt 1 f Tt d' men o o pals

c,
.

tIl
. t M'-

.

t da GuelT:1 a manterem a Os c 1e e8 nv I ares., que, segun o a Imprensa, reafirma- pIo, o,:; chefes do Exército baixaram as armaS e J'u�aram E' l' 1"rIs ane :t( c, exor ou-Os o lmS 1'0, ' ,

t N
-

'·t d ' _. .' eSse ape o que c e.seJo
, ;: elo, soldad sele tel'I'a do n:lar e do ar com pa- rum peran e a açao o espll'l o e congraçamento entre as qLle n:1o. correrla o s.an'2'ue dos braSIleiros numa luta f1'a- f

.

·t d 1
.

::t eoesao s o, 'F- A d b' t d f ·t
- .' .' � • azer ouvIr na nO! e e loJe

-r
.

"M d·t· -b 1 ' e o mérito ela mais orças rma as e o am len e e per e!,! a compreensab em ·'triC-ielaJ1. .:-;>., . -, :
'

•

'

lavras aSSll1l: e I al so re o va OI .

t· 1 l' d t
. .' ,

. �,
. no recesso de cada lar brasl�

t ·t·
.-'

1
.

F' A 'madas sólidJ alicerce que se procura es Imu ar um cIma . e' ranqUlhdade (l'eral ) '
.. Por fim,' temos razoes de'sobra para agradecer a Deus l' d h fe? 1'e1 a unIaO c e nossas 'orças 1 • ."

.

. , '".

= .

" .i"" .. : ,.
,

' , eira, on e ouver uma :1-

Sobre o qual repousam a ordem, a 1ei, o regimil e a própria: Ahas, o pais esta .tranqUIlo, sem qUe tenha havido, até no dia dê hOJe, o Natal que ele nos clá. Natal tranquilo e 'll"d '
-

ho' n ce 'd 1 dI' 'lt·
, .. .

.

mi a reum a, com o COIí\caO

sobrevivência da pátria". _'- d'dJe,
e SSI t�( e e ev.�r ats udlmas cont:e.qUenClas as me- ff.liz, na seg'lIl'ança de nossos laI�es, alimentando a· espe- tocado pela divina espera�ca.

A hOI'a e' pr'opI'cI'a, com efeito, P[1;1':1 exortaçoes como I as preven Ivas deconen es os acon .clmentos de no- ranca de que o sentimento de concórdia empolg'ue d t,·
.

,
_ ... I,

,.. 'en ro que nos 1I1funde esta <>Tande

e.",s,'.'.. ,. qt-Le 'e' coroamentr, de uma a.c.,ão patriótica e inte.lig=n- vembro. O povo braSIlel.ro trabalha (confiante na

e,;.,tabil-i-,
em breve todos os espíritos e conduza êste !Jaí fl'n l'

,..
'"

.

v ',.
/ ,,\ , :.. .:....

" 'i'l".,.... '.
•• s, a a" nOite, e o eSpirIta voltado.pa-

te eIUI)' l'eel1c1icla p',lo e'enel',al Teixeira Lott no ,sentido de dade do Governo, bem como no acerto com que este pl'oeu- .para ósc-se-tF -grandes destmos. I 1
<;; v

,

"
". • _

_ '_ , ,
,

., �;-.,. ., ra o traba ho num comum

l1flO lJCrmitir (me se rOm[18- fi tr:ltlicional (;flm�radagem en- Ia conduza a sol,�çao dos problemas !)olJtlCos. '. . • (Otar,jO Carli�ca, 25-12-55)
,

,

.

'� ""
I

..

-�....._-

•

. 'Un",i)1O Ç!e oru;qlJi,-@ 1
, 'V,'l

�,",_�__J"__"'W��""f

/ � DIRETOH �� .

� Rubens de �
� Arruda Ramos �

t:
�. GERENTE �
ii Domingos F. �
� ,de Aquino �
, ..-::..........-.....�._.........�...........,...
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CONTRA OS ÓDIOS E PELA PAZ'
Ao final de sua saudação de Natal, irradiada

1);\.1 H todo o Brasil, o sr, Juscellno Kubitschek disse:
- "Nascido, formado e' tendo vivido dentro da

\

na •.l::t de bom e generoso pode vingar.
_ Que o menino Deus }lroteja o Brasil e o seu

}f:u:ja Católica, esta data é l�al'a mim de parttcu
!:ü- tmnurtâncla, Í! uma festa de família; estou nes

te mOI�1Cnto ouvindo os sinos ele minha cidade na-

í al, Suas V07,CS SUbei'll do fundo de minha Iem-

bl'Hn!,:a e pedem-rue que vos diga, brastlelros o se

gllintr�: "sede -f;i!is ás Cl'C'l1Ç:t!J cristãs em. que nns

ce"lt.es c IULai emn toda a energia contra as :forças
do mal, contta os ódio!, e }leIa paz, sem a qual

povo nesta noite",

'mercado externo, "deficits"

orçamentarias, [tlb verLi!i
nosa do custo da vida, infe
lizmente acelerada no ano

que termina, e novas reivin

dicações salariais ene,)beça
das .pelo pessoal ela prol)l'ia
União.Inspeção ,

.

o contra-almil'ante Paulo 1 do :mI elo p,a13. Nes�a .1�spe
Bosiso, comanclante do 5.0 ção, o almirante BOSISO mau

Distrito Naval, seguiu para gurou o quartel de Itaqui, ora

inspecionar l) clestacamen- :oncluido, e receberá o quar-

tos e as obras. dos quartéis
.

81 do Álto Uruguai. ,

•••_ u••••• · ...

BUENOS AIRES, 26 (U. P.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

NDIC�l?��sPR'OFISSI�NALIColeuio Coração de Jesus
O ESTADO

AVISOS PAHA ü ANU LETIVO DE ·1956DR. WALMOR ZüMER DR. YLMAR CORRÉA
GARCIA CLíNICA l\'lÉDICA

Diplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho-
ciouat de Medicina da Uníver-. ras.

.

sidade do Brasil I, !(ua T'iradentes 9 - Fone 3415
E,x·interno- t�J!- ,(!l)llGu.r.so-da Ma- -"DR "-J-OSÉ TAVARES

, ternídade-Escola I .

(Serviço do Prof. Octávio Ro-, IRACEMA
.

dnígues Li.ma) ,. DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
Ex-Interna do 'Se:rviço de Cirur- 1'AIs - CLINICA GERAL
gia do ttQ!>pj.ral I.. A. P. E. T. C. Angustia Complexos
..

do ...1<) d" JaDi!iro. r u scn ra - Ataques - Manias _

lI'ledlco do 11o�pl'tal ti" Cartdade 'l:'I'oblemática afetiva e sexual
e da Mate rru tla'!:e Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-

" Carrell,'T ' ças. Mentais. Psiqulátra do
DOENÇA.S DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana
.

PAI�TOS -: OP�RAÇÕES. CONSULTÓRIO _ Ru� Tra:
Cons : Rua �oao, P1�!0 n. 1b., i a no, 41 - Das 16 às 17 horas'

das ic.oo �s 1õ,00 hOI·a.s.' HC.:l.!DÊNC1A: Rua Bocaíuva,Pela manhã atende dià- [;J9 'I'e l, 2801
rtarnente no Hospital de

:-:::_.......__
'

__ . _

Carídarle. DR ARMANDO VALÉRedidônciii,
•

"

-

léU>1: General Bittencourt, n. RIO DE ASSIS
101. I "

Dus Servíçus de Clínica Infantil
Telefone: ll.692. da Assistência Muntcí pal e Hos-

pital de Caridade
CUmCA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consu ltô rio : Rua Nunes Má
harl o, 7 � Consultas das 15 às

18 horas. O leitor encontrará, nesta c�-
Ive s rd e ne ia : Rua Marechal Gui- luna, informações que necessita,

'he rme, 5 - Fone: 3783 "diàrtame nte e de imediato:

ÓÕÊNÇAS-DO APÃRELHO---m: .IOJ�N�IS Tel�fon�
, "1'1 V ULCEI' S' DO ES Ü. Estadu 3.022

• jo��.. U -- tA -

\. (' < •• t . , 2 656
l'OMAGü E l>UODENO ALI�H�' .. �."7.e.a ;

, •... �.. .'
LA DE'RM O' GI '� . ia ri o u a Tarde 0.579
.' AT LO A F� CLJ- Imprensa Oficial 2.688

NICA GERAL HOSPITAIS
DR. JúLIO PAUPITZ Caridade:

FILHO (Provedor) .....•......•. 2.314

(Portaria) ..............• 2.036
Nerêu Ramos :1.8:31
Militar 3.157
São Sebastião (Casa de

(P f Saúde ) .. 3.15�1'0.
Ma te rn.id ade Doutor Car-

mater- los COI'1'&a '. . . . . . . . . .. . 8.121
CHAMADOS UR-
(;ENTES

Mages tic .. j ..

.l1etropol .............•..
l.a Po rt.a .

�al'ique o ••••

Central .

JTO!lÁI1JO: .�sl.l'ela : .

nas 18 às 16 horas.

�
.d eu l .. , .

Ti'lt'fllnc: Consultól'io --- :J.41r :,STREITO
J-:'('sjdf�nd!i; Hua' Jüslj do V'" � • disque

-

..

'Cl"cinl ]!)g --_ Praia da Saudade
- CO'lueiros

DR. ROMEU BASTOS.
PIRES
MÉDica

Coín prá.tica no'· Hosplta! São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLIN fCA MÉDICA
CAnIHO·L<}.GIA

Consultório: Rua lVitor Mei-
reles, 22 Tel. l:il7ó.
Horâi-ios : Segundas. Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
l!esidência: Rua Felipe Sch

midt, es -r- 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.00�:
Ex-interno da _20& enfe rmar-ía

e Serviço de gastro-enterologia
.da Santa Casa do Rio de .Jeneiro
(Prof. W· Bera rdinel lí ).

CUFSO
.

de neurologia
·\.ustregesilo).
Ex-intemo do Hospital

.í dude V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
'ígado e vias biliares. Rins, ova
dos e útero
Con su l tório: Vitor Meireles 22
Das .16 [IS 18 hOI'US.

.

Rcs idêncta: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.

\_'Ul'SO de Especialização no

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

Andrade).
Cçnsu ltas - Pela manhã no

Hospital de Cm-idade.
A tarde das 15,30. hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes.
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

DR..MÁRIO DE LARM?CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doencas Internas
CCHAÇAO _: FIGADO -- RIN.'

-.- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório -, Rua Vitor Mei-

CLINICA
de

OLHOS :- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
.

DR. GUERREIRO D,A
FONSECA

Chefe· do Serviço de OTORI·
NU do Hospital de Florianópolis.
Possue ;r CLrNiCA

.
os APARE

LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOEN(;AS
da ESPECIALIDADE.

manhã n,'

reles, 22.

Consultas � pela .

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDÊNCfA - Felipe Sé·

midt nO. 113 Tel. 2365.

�--

DR. VIDAL DUTRA FÍLHO
MF.IHCO DE CRIANÇAS

lOlls:lltório: Felipe Schmidt,
� (da" 14 às 17 horas).

.

Ee,idi"lcia: Tenente Si·lveiú,.
:W (Fonll 3165).DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUl\IAT01..00IA

ortopedia
Consultório: João Pinto, IR.
Drs 15 às 17 diàr-iamente.

. Menos aos Sábados
Hes: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

�-." -- _ .. � ..__._._---�
DR. CONSTANTINO

mMATOS
, . M�DTCO CIRURGIÃO
)of>nç"s de Senhoras - Par ok
- Ollerações -' Vias Uriná las
Cu ,'80 de aperfeiçoamento

ong'a prática nos Hospftai
3uenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Fi'lipe

Schmidt. m. 18 (sobrado). FON.I,;
3512.
HORAR?0: das 15 ás 18 ho-

ras

liesidência: A"enida Rio Bran-
co, n. 42.

'

Atende chamados

DRA. WLADYSLAVA
W: MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CrRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço cOl,l\pleto e especiali- CLíNICA GERAL
zado dHS DOENÇAS DE SENHO-

Especialista em moléstias de
nAS. com modernos métodos de

• ,cnhol'as e vins urinárias.
diagnósticos e tratamento. Cura rarlical das infecçõesSU-Lf'OSCOPIA - HISTERO -

:lgudas e cronicas, do ap�relhoSALPINGOGllAFIA - METABO-
"enito-urinário em ambos os

LISMO BASAL
sexos.

_Radioterapia por ondas cu,rtas-
Doenças do aparelho DigestivoEletrol'oagllla�ão - Raios Ultra ,do sistema nervoso.

Violeta e Infra Vermelho. HOl'úio: lO\/" ás g� e 2'Iz ás 5.'C"nsuÚól'ii>: Rua Trajano. n. 1, Consultório: R. TÍI'lldentes, 12
10 andar - Edificio de Monte.pio..__ 10 Andar ,_ Fone: 324.6.Horá"lo: Das 9 às 12 hOJ'as -

n"sidêneia: R. Láoerda Cou-
Dr. MUSSI. ..inho. 13 (Chácara do Espanha)Das lf, 'às 18 horas � Bra.

Fone: :1248.
'.ruSSI
Residênpia:

j)c,wsky, 84.

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

DR. LAURO DAURA

Avenida Trom- DR. ALVARO DE
CARVALHO

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CI.JNICA l\!ÉllICA DE ÀDI!JLTOS
.

E CltlANÇAS
Consultório _. Rlla João Pin,'

to. 10 - Te!. M. 769.
.

COllsult:ls: Das 4 às 6 horas,
Residêneia: Rua Esteves Jú'

niol'. 45. Te!. �.812.

DR. ANTONIO BATiSTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIA�ÇAS

ronsnltos d�s 9 ás 11 horRs .

Res. e C'ons Padre Miguelinho,
12.

'.

DR. NEY PERRONE
MUNDDR. I. LOBATO

FILHO' Pormado pera' Faculdnde Nacio-
Düenças do aparelho rl'3llirat(Hioi -lia I Cl" Medicina Universidade

TUBERCULOSE no Bl'asii
HA[lIOGRAFb\ E RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO

])OS PULMO'K:-:
.

\perfeiçoamento na "Casa de
ci ru'rgla do Toral: Stllldf' São lI1:iguel"

FOl'meldn pela Faculdade Nado- ·Prof. Fel'nando Psulino
1;81 de Medidll:l. Tisiologista f' ful,Cl'no pOl' .;1 anos do Serviço

. '!'isiocirllrg'iiio do Hospitàl Ne- de Cirurgia
ri'u Ramos .Pt·o·!'. Pedro de Moura

Cúr�o de I'spedalização pela OPERAÇÕES
S. N. T. Ex .. j nt.erno e Ex-assis- CLlNICA DE A DULl.'Oy-
tenlp de· Cirurgia do Prof. Ugo flOr�NçAS DE SENHORAS

(;·llimarà.l!s (Rio). CONSUL'rAS.: No Hospital de
Co"s.: F,'liJle Schmidt. 38 - Caridade, diárillmente. pela mit-

tone :�ROl nhã
.

Atende "'1l1 hora r;"ll·(·àda. ,:"Slnf:NCIA: - Rua DllHrte
---f.?,,� R"o Elstev·es J'U'lliol" .,s"huteJ, L29 .... , r,e.l.e,i,

80 - Fone:' 23!l,Ó v'l,dlilnópoliil,
, .'

, '�.'

1 domingo - Farmácia Nelson _:_ Rua

Schmidt I
7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA -. Rua

João Pinto I
.

'li
-----------------�----,;-----

8 domingo""": Farmácia .MODERNA - Rua João
NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCRE"

Pin to I I T I N E R Á R I O
14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANTôNIO -

SAíDAS DE
Rua Felipe Schmidt, 43 '- I IDA' V O L T A

15 domingo - Farmácia Sto ANTôNIO - Rua Fpolis: Itajaí Rio Santos
Felipe Schmidt, 43 I 27-12 29-12 �-1 I 4-1

21 sábado (tarde) - Farmácia CATARINENSE S-l 10-1 15-1 16-1
Rua Trajano I 20-1 22-1 27-1 2S-1

22 domingo - Farmácia CATARINENSE Rua'
1-2 3-2 8-2 9-2

Trajano _ I 13-2 15-2 20-2 21-2
28 sábado (tarde) - Farmâcia NOTURNA Rua

27-2 4-325-2 3-3
Trajano .

'. I 8-3 10-3 15-3 16-3
29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua 'I'rajano

:

O horário de saída de Florianópolis será às 24,00O ,ser�iç.o noturno será. efedtuad? pelasFFl�rmáSciahs horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Santo Antônio e Noturna, SItua as as ruas e ipe c -li Tanto n a Ida com n ,7 ltn

.

f' I.' . •
' c "" o ne< v o ; o naVIO .ara esca a nos

midt, 43 e Trajano.
_, , I portos de Silo Sebast.ião, Il.h.rbcla e Ubatuba.

A presente tabela nao poder-á ser alterada sem pre- I

Para n1e'1101'''8 inf'orm: .-' o ..J' ,'.'� .' 'd I. -

NTO
. , 1.' . --çoe." 1I111J.rl11-Se a se e c a

:i:l autOI'lZaçaO deste DEPARTAME. Emprêsa, à rU:1 Conselhei ° :vI f'ra "')0 - T I f' 2�-12
'

D S ,P d bo d 1955
. 10"::l, u .e e one - .

. . ., ezem 10 e

. ADl\UNISTRAÇÃO
Redação e Oficina$; .à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOl\1INGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
Ru'a Senador Dantas, 40 � 5°

andar.
1'el.:· 22-5924 - Rio .de Janetre.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano f. Cr$ 170,00
Semestre. . . . . . . .. Cr$ 90,00

No Interior
Ano .... .' ......•.•• Cr$ 200,00
Semestre .... . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, 'mesmo não pu

blicados, não serão. devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

. tigos assinados.

I:'IIFORMAÇõES llTEJS

06

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 dé fevereir-o, às 8,00 horas.

Inscrição para os mesmos
Dia 15 de fevereiro de 19M, das 15 às 17
Exames de 2a. época

'

'Dias 17'e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.
Inscricão

.. �

Dia 16 de fevereiro, das 9 as 12 hor .•�.

MATRíCULA l\tf;S DE FEVEHEIRO
Curso Primário

Dia 20 - los e 20s anos' e Jardim da Infância.
/
Dia 21 - 30s e 40s aaos e Pré-ginasial.
Das 7:30 _:_ 11 horas e 15 - 18 horas.

Qursos: Ginaaiul, Científico, Clássico e NormaJ
Dia 22 - das 8-V horas +': las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia·24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Cláss i-

horas.

co e Normal.
--o�-

Corpo d'e Bombeiros .....

;erviço Luz (Raclama-
çô es ) .

i'..-licia (Sala Comissário .•

i;011"1>1 t Gab, Delegado) .•

:";OMI'ANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC .. : .

Cruzeiro do Sul .

. Panai r .

Varig : .............•
Lóide Aéreo ',' .

Reai ...................•
Scand inavas ...

' ........•

HOTJ;;IS

3.313

2.404
2.038
2.1"94·

1.700.
2.500.
;3 5ó3
2:325
:!.402
2.377
2.300

2.02Í
2.276.
.3.147
3.321
3.449 '.

:2.694
3.371
2.659

Reabertura das aujas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1!J5(i.

Dia '1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.
Turno da tarde às 12,50 horas.

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completá: blusa de manga ,comprida, I
boina, luvas, sapato ':olegial.

Lux

FARMÂCIA DE PLANTA0

----_.'------ ._

I

•••••••••••••••�••••c

-- }
A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ,\DVOGADO
f'aix'a Postal 1flO - Itajaí

'ant.a Catarina.
-------------..

DR� CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles. 60.
1-'úNE:: 2:468

Florianópolis -

�'''----- .'----_._

DR. AN.TONTO GOMES DE
ALMEiDA

Distribuidor

C RA..\10S S;A
I

.

Comercie
Rutl Joio

Transporte.
Pluto, � J'poUi·

- ADVO'GADO -

r,:"'·I·it61·io e Residência:
A'".. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

••••••••••••••••••••••

DEN'I'ISTAS
i
..

nu. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

'·ROTE.:'E: - Pontes Moye'is e

Dentadul'lls em

Nylon.
OIATEllMIJ.: - Tratamento rle'

canais pela al
ta frequen(·ia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: IL

Fernando Machado nO 5
Fone 2225

•

DR. JOÃO ASSIS FILHO
CIRURGHO DENTISTA

Clinica de Adultos - Cirurgia
e PJ'otese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Q,ar . 9 às-12 e das 14 às 16

.�

LIRA TENIS
----�.�.----�------��-------� .._�.--------

CLUBE I
Viagem'

Dia 31 - Majestoso Baile de São Silvestrr", -
. às

22 horas - Apl'esentação das De�utan
tes, cuja inscrição deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje il rigor.
Nas soirées dos dias 10 e ,11 sômente po
derão entrar os que tiverem convite.

NOTA

.)

M1WICO DE CRIANÇAS Consultas: da� 8.00. às 11 ho-'
VIEIRA

/I'UERICULTURA
- P�=DIA'1'RIA .!'aS e das 14,00 às 18 horas. ,

I�Jj.;DlCO
"

" AT�F:HGrA INFAN�IL .j.. Exclusivamente. com hora mar-

F.<:.PECIALISTA EM OLH(j�
.

')IIS.�1tO"o. - Rua

Tlradel·-IC'ld�. •
.

>

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA "s, 11; :" . • • Sabad? - das 9 as 12. de

THATAMENTO .li: OPERAÇõES . r.psldd:(�ln: - Av. Herclho ..
.

..-,r f \' Ih N b ,. ii ,uz 11. I n.' � Tel. 2.530. DR. LAURO CALDEInA
n r3- ermE' ,,- e U' I,zaç o -

H" 'D 4' 18 I
'

Ultra-Som Ol""'l?:
-

.
as 1 ag . .0- DE ANDRADA

(Tratamento de sinusite sem _

'" li '\l'Iamente CIRTTRr.IÃO-DENTISTA .....

operação) DR. NEWTON C(,NSULTóPT(j Edifki"
Anglo-ret'in"s�opia - Receita de Pal'tenol) - 2° andar -, sala
(h-ulns' - Modemo equipamento D'ÁVILA: 2,03 - Rua Tenente Silveira, 15.
de Oto-Itinol:tringolog'ia .(únlco CIRURGIA GERAL Atende' diárlamente das 8 às ,

no Estadó) �)o'!ll�as de Senhoras - Proct.o- 11 horas. '

Horário d�s 9 RS 12 horas e, lü!;'ia - F.leiricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas.
das 16 às 18 horas. C,;nsultól'Ío: Hua Vitor l\Iei- - l!l as 22 horas. ,

Consultório: -. ltua Vi.toJ· Mci- "eles n. 2S - Telefone: 3307. Confecciona' Dentaduras e' Pon-
reles 22 - Fone 2675. Consultas: Das Ui horas ehl tes Móveis de Nylon.
r:es .

.:..... Rua Silo Jorge 20 diante.
Fone 24 21. Hesi,I"llria: Fone, 3.422

Rua: Blumenau n. 71.

Serviços!Aéreos f.ruzeiroido Sul-T.A.C.
Rio. Irmandade do Senhor Jesus

dos Passos

Senhores Advogados e

"Firmas ado Inierior
O ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi

tal, propõe-se a resolver con� zelo e pontualidade todo e

qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou :retirada
de documentos, legalização de firmas, livros, contràtos,
certidões, registros, etc. e·tc ..

ESCRITÓRIO "SÃO JOSÉ" - RUl\ Álvaro de Car
valho, 25 - FONE: 38-83 - FLORIANóPOLIS.

Den'is'a. para Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI.

Edifício João AJfredo --'10 andar.
SaJas' 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende excJusivamente com hora marcada.

j

I P tf CU r�-fe Casa
I Para alugar, procuro, com
I urgência, casa c.om quat 1'(1

I q�artos e demais dependên-
cIas.

I ,

DR. CESAR' BATALHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentista

Cl1nlca de �dultoll e Crlançu
Ralo X �. "'""

A tpndp. com Hora Marcada .�' 1
.'

,
..

Felipe Bclml:1dt'39 li: BalaJ Se. "fL � f"'_'

Dou preferência a cnRH

rom pequeno quintal (l git.n
no centro ou em rU:1 servida

por ônibus.

Ofertas e condiçõ('s por
carta a Paulo Preis, Hotel

Majestic, até oito de dezem
bro.

n.lia DeooQr-o esqUIna da
Rus Tenente Silveira

com' segurtioça
rapidez'

80 NOS CONFOR.TAVEIS &-lICHO-ONIBU8 DO

R4�IDO ({SlIt .. 8RASn,ElnO)�

e

FlorianúPoilB ._- ItUH:.:.1 - ,j(l[.flvii ti -- Cnritibb
r���':

Agência:

Senhores ComerciaoJes
�

e Indusfriais
o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..

do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôs to devido; encarregando o nosso-.
Escritório da feitura das suas .escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITÓRIO CONTABIL-IMODILIARIO PERRONE

Rua Deodorõ,' nO 11 - Caixa Postal nO 355-
t<'one nO 3222 - F'lorianÓpoJis.

\

casa NA PRAia
Venue-se ?tima casa construida 'de roletes cQm 73

mts.2, bem junto a pra)a, preço Cr$ 60.000,00. 1'l'a t::lr
com o proprietal'io no local. Ponte de Baixo - Silo .José
- bem em frente a Capela.

'-.--------- . ._----_.�.

fiuto-movel Hudson
Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pintura

acolchoamento novo,::;.
Parte mecânica 100% - Vá e tr3.tar na

.v:J;Olet,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O Estado ,Esportivo"
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NOMEROS DO CAMPEONATO'
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
1° TURNO

Paula Ramos 5 "Guarani 2
Imbituba O x Bocaíuva- 0, em Henrique- Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x Tainandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1

.

Atlético 5 x Guarani 2

Imbituba 5 x Tamandaré O
Fi€ueirense 3 x Pa ula Ramos-r
Atlético 2 x Avaí 2.
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Guaran

í

2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x Tamandarê 1
Atlético 1 x Figueirense 1

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbitubà 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O
Paul-a Ramos 2 x 'I'amaudaré O
Boeaiuva 3 x Guaraní O
1mbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x Tamandarê O
Avaí .3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1

, Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 4 x Bocaíuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x Guarani O
Boca iuva 5 x Imbituba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense 7 x Tamandaré O
Avaí 2 x. Bocaiuva 1
Guanan

í

<i x Atlético O
Imhituba 2 x Tamandaré 1,

Eigueirense 3 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1

Bocaiuva 4 x 'I'amaudaré 3

Figueirense O x Guarani O

Imbituba 4 x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré (')

Figueirense 1 x Atlético '0

BocaiuvaB x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Figueirense O
Imbituba 4 x <@uáraní O

Tamandaré 1 x Paula Ramos O
-- ChASSIFH�AÇÃ.{)

l0 lugar - Avaí, 4 p. p.
,

2° lugar - Figueirense, 6 p. p.
30 lugar - Bocaiuva e Imbituba, 9 p. p,
4° lugar - Paula Ramos, 13 p, p.
50 lugar - Atlético e Guaraní, 15 p . p.
60 lugar - Tamaildaré, 21 p. p.

.

OS ARTILHEIROS
E'dco (Figueirense) .

'Fernando (Avai) .

Sombra (P. Ramos) .

Wilson ( Ramos) .

Lauro (Âtlético) .

Carlito (Figueirense) ............•....
Oscar (lmbituba)' .

Amorim CAvaí) •.....................
Zacky (Boc'aiilva) .

Pitola (P. Ramos) .-............ 6

Jair (Bocaiuva) ' 5

Valério (P. Ramos) .......•..... : .

Cobra (B_ocaiuva) .

Professor (lmbituba) .

Nery (Imbituba) ....................•
Armando (Bocaiuva) .

, Cavallaz,zi (Atlético) •.................
Lando (Imbituba) .

Chadêco (Imbituba) -

Victor (Atlético) - .

Jac6 (Avaí) .

Nizeta (Guaraní)
'

-

Niltinho (AvaO .

Nenem (Bocaiuva) .

Ney CTamandaré) '.'

Ari (Gua:l'aní) - .

Dedéco (Guaraní) .............••..... 2

Alemão (Figueirense) 2

Rodrigues (Bocaiuva) .......••.......• 2

Bolão (AvaO 2

Waímor (Figueirense) 2

Antoninho (Guaraní) 2

Zézjnho (Guaraní) .. \.................
2

Vico (Avaí) 2

Oláclio lTamandaré) 2

David (Imbituba) - 2

Hercílio (Avaí) 2

Pacheco (Figueirense) 2

Raul (Bocaiuva) ....................•• 1

Jair (Tamaudaré) 1

Dilney (Atlético) ....•....•.......•...• 1

, Àlípio (AvaO 1

Caréca (Atlético) 1

Tião (Guaraní) ,........... 1

Loló (Avaí) 1

Betinho (Figueirense) ...............• 1

Adão (Tamandaré) 1

Joquinha (Tamandaré) .. :............. 1

Toinho (Figueirense) \ 1

''-'ernàndc (Tamandaré) 1

Sadi (Guaraní) 1

Quesco (Imbituba) 1. • • • • 1

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO

-.A.morhn (Avaí), com 4 tentos
ARTILHEIROS NEGATIVQS

Teocloro, d,o Atlético. a favor do Irnbituba.

Valério, do Paula Ramos, a favor do Avaí.

Bonga, do Bocaiuva, a favor do AvaL

ARQUEIROS VASADOS

""""........_,SQ!1<;.W (A.tl�t!�o)

'.-. 's.

o ,Clube de Regatas "A do Luz"
37completa

27 de Dezembro de 1918•. EIs uma data das mais
gratas para o esporte de Santa Catarina.

Fundou-se nesse dia entre manifestações de jubilo
de um grupo de verdadeiros ideaJistas, o Clube de Re
Iliatas Aldo Luz, que ostenta com justo orgulho o título
de campeão catarinense do esporte do remo.

.

Que fez o grêmio alvi-rubro nestes trinta e sete anos

de existência?
Não haverá exagero algum. se respondermos que

nesse longo espaço de tempo, ti C. R. Aldo Luz dedicou
como nenhum outro na tarefa de honrar e dignificar so

bremodo o nome áe Santa Catarina e do Brasil.
Por diversas vezes sagrou-se campeão do Estado;

por duas vazes levantou o campeonato brasileiro de out

l'ii!:gers a quatro remos, com Hamilton Cordeiro, Fran
cisco Schmitt, F�dson Westphal, Sadí Berber e os timo
ueirns Moacir Iguatemy da Silveira e Alvaro Ripo, guar
nição que representou I) Ilrastl no sul-americano, alcan

çando estupenda vitória; levantou o ultimo campeonato

!
ÜI'asiJeit-o de out-rtggers a dois remos com patrão, com

I�dson Westphal, Francisco Schmitt e o timoneiro Alvaro
. Elpa. Ambas as guarnições irão representar o Brasil no
sul-americano de abril ipl'óximo em Lima.

Venceu o C. R. Aldo Luz, por três vezes consecutívas
a famosa Prova Clássica "Fundação da Cidade de São

Paulo", devendo no próximo mês cnrnpetír na mesma

pela flua ria vez; venceu também a não menos famosa
Prova Clásucn "Forcas Armadas do Brasil", também
-em São Paulo e a Regata Internacional de Montevidéu,
todas em out-rtggers li oito remos. Venceu três regatas
iil!.en�stadl1ai;:; trente aos ganchos, em out-rtgxers a 4 e

2 remos, tanto aqui como em Porto-Alegre. Contríbuiu

·reom dais de seus remadores (Hamilton e Sadí) para o

. Brasil RagTlH-9p em l%O-c:lmpeão Continental, em Valdí

via, 110 Chile.
·Orienlüm o." destinos da poderosa agremiação alvi

rubra, homens dotados de larga visão administrativa,
íncausávels em elevar sempre o prestígio nunca desme-

Amaury (Tamandaré) 23 vezes

Le!o (P. Ramos) :: .. . 23 vezes

Argentino (Tamandaré) 14 vezes

Domí (Guaraní) : 14 vezes"
I-Iélio (Boca iuva ) . 11 vezes

,

Lui,�. (.Boe-a;j�I,:aJ., . ·�t�>·�· , :..�._..� 'i';:-,.,�. ·l'.I.I�: 9 xez_e�
Alcides (Aval) .� 9 vezes·

Capaverde Qmbituba) 9 vezes

Norton
.

(Figueirense) . 8 vezes

Oswaldo (Bocaiuva) ,. 6 vezes

Paté (Guaraní) :; _ . . . . 5 vezes

W:dtel' (Gual'aní) ;......... 5 vezes

Tiâo (lmbituba) ;... 5 vezes

Isaias (Gu!ll'finí) :-..... 4 vezes

Almiro (Tamandaré), em 49 minutos.... 2 veze!'

!tamar (Tamándaré), em 41 minutos..... _g vezes

Dino (P .. Rames) 2 vezes

Jaime (Avaí) .I ••••••• :e 2vezes
Alexandre CImbituba) 2 vezeR

Fausto (Avaí) 1 vez

Wilson (Figueirense) 1 vez

Dantas (Tamandaré) _. O
lHarréco (P. Ramos), em 9m. O

12
10 I10
9
7
7
7
7
6

5

•
.. _1 '-'

��:.�:.), ..

PENALIDADES l\fÁXIMAS
5
5
4
4
4
4
4

')
.J

Convertidas em gol
Pito la, no jogo Paula Ramos x Atlético
Vico, 110 jogo Avai x Atlético
ORcar, ·no jogo Imbituba. x Avaf
La.uro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo Guaraní x Avaí
Za"cky, no jogo Bocaiuva \x Imbituba
E'l'ico, no j'ogo Figueire.nse x Tamandaré
Valério,' no jogo Paula Eamos -x Figueirense
Vico, no jogo Avaí x Atlético

Desperdiçadas
Leibnitz, no jogo Paula Ramos x Guaraní
Amorim, no jogo Avaí x Paula Ramos

EXPULSõES DE CAMPO

3
3
3.
2

Sebastião, do Atlético, no jogo frente ao Guarani.
Erasmo CP. Ramos) e Chadéco (lmbituDa, no· jogO

.

�!1 tl'e ()� aois clu tws,. '.
,

Bolão, do A vaí, no jogo contra o Figueirense
. Dilney, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva.
Vermelho do Tamandaré, no jogO contra o Atlético.
Sombra, do P. Ramos, no jogo contra- o,Atlético.
Filomeno. do GUílranl. no jOgo ('ontl'a o Pnula "R�·lmo�.

Marréco, do Paula Ramos, no jogo contra o Figuei-
,

.

j"PIl<1P.

Gerson, do Imbituba, no jogo contra o Paula Ramos.
Trilha, do Figueirense, no ,iogo contra o AvaL

. OS APITADORES
Lázaro Bartolomeu .

João Sebastião da Silva '" .. ,,:
Gerson Deluaria

, .

L�1.uro Santos .

n"wnldo i\fpi'''l .' .

Steban Hory (húngaro) .

11 vezes

10 veze�
10 vezes

10 vezes

4 vezes

1 vez

ASPIRANTES
Cl8ssificaçió

1 ° 1 ugar - Ji'igueirense, 3 p. p.
2° ,lugar - Imbituba, 5 p. p.
3° lugar - Bocaiuva, 8 p. p.
,4° lugar - Atlético, 10 p. p.
5° I ligar - Ava_í, 14 p. p.
()o lugar - Guaraní, 15 p. p.
7° lugar - Paula Ramos, 17 p. p.
80 lugar - Tllmanclaré, 20 p. p.

.

PRóXIMOS .JOGOS
fia. feir::t - Paula Ramos x Tnm:ll1daré
Dia 8 - Atlético x, Imbituba

•

Ole anos

•

In!ma�

recido do C. R. Aldo Luz, como Os srs, dr. Aderbal Ra

mos da Silva, presidente .de honra; Eurico Hosterno,
Presidente; Orlando Carioní, Gercino Botelho, Adolfo

Cordeiro, Sidney Nocett.í, Moacir Iguatemv da Silveira e

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

James STEWART
Marlene DIETRICK em:

ATIRE Â 1 a. PEDRA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.

outros.
"O Estado", registrando a passagem de mais um

.mtversárío do C. R. Aldo Luz, o faz com satisfação e

.rpruveit a o ensejo para cumprlmentar os fundadores,

.uretores, remadores, associados e simpatizantes do
"Glor-ioso", desejando-lhes novos triunfos para que o re

.no de Santa Catarina e do Brasil 'cresça e fortaleça nos

,;anoramas esportivos do Brasil e da América do Sul.
Glória, portanto, ao Clube de Regatas Aldo Luz, ex

pressão lídima do remo catarfnense.

o SUlaAMERICANO SERA' INICIADO
DIA 21 DE JANEiRO

RIO, ::'7 (V. A.)· - A

DI) vem de receber comu

. k;" cão da Federação Uru
ruain de Futebol que o cer

ame sul-atnericano terá

1I11ClO no próximo dia 21 de
janeiro. A estréia do Brasil

'será, frente ao Chile no dia
22. No dia 19 será feita a

instalação do Congresso.

I!I.·.J
As 5 - 7,30 9,15hs.

O· FLUMINENSE NÃO QUER MAIS
r

/VElUDO
=rr4�

.0

.:
i�lO, 2G .v. A.) Publi-;_pretexto. Mas a razao, a pe-

a U·1l1 vespertino:' Esta é sal' 'de não apuramos dota-
ific i! de ser aceita, las é a � lhadarnen tê' qual seja, é
lUt'!l verdade. Dirig ntes do [muito bem outra que deter
:-!lll11inense, corneç do pe- minou a. certos "cartolas'
o presidente Jorg e Frei- de Alvaro Chaves a díspen
.s estão -tratando

'

e nego- sal' o concurso de um dos
ia r o passe do ext aordiná- mais eficientes goleiros do
·io goleiro Veludo. Motivos futebol nacional. Veludo,
"rios, que podem revelar, tranquilo, aguarda os acon

balam a perrnan ncia da- tecimentos. 'I'ern sua cons

líe':e' Jogador '�'rid; f'fletra's ciência limpa e nada -receí a .."

o grêmio das La· anjeiras. Clube não faltará para êlc.
)s Gal frente ao i lamen- Tudo dependerá natural
o podem ser cons quência mente do preço. do passe, a

,

;·'1mbétn poderão v'r a ser ser estipul�9o".
IIW_"�.,

OS CATARI ENSES PREFEREM O
"OITO'!; DEIXAM O "2 COM"

Escreve o "Diário Cario- ção brasileira que n0S pri·
a". cio Rio. em sua edição me iras. dias de abril daqu
le sexta-feira última.:: partirá, o maior número df
"Os catarfnenses não que- representante "barriga-ver

rem q lle o seu "DOIS COM" des". Aliás, na própria noi

uimpeâo brasileiro (domin- te de domingo, os responsá
qo último) participe do Su l- veis pela delegação catal'i
Americano de Remo, a rea- nense não escondiam êss(
lizar-se . em abril próximo detalhe, mas 'u sua confil"
I'l PCdll. mação nestas últimas ho·
E, pondemos adiantar ras foi apresentada.

que não concorrerão às eli
minatórias, se no caso forem
solicitados por outros con

juntos estaduais, com bene

pládto da CBD.'

"Sessão das Moças"
Ana MARIA ALBER

CHEKE em:

UMA ESTRELA CAIU D
CÉU

techuicolor

POND.l!iRAÇÕES
Aliás, ,dizem os dirigente.

catarinenses que o conjunto
carioca que foi segundo,
está apto a obter uma vitó·

Preços: 1,50, 2,00,
Censura até 5 anos.

3,50

RAZÕES
Unla das razões que leva

a direção dos "barriga-ver
des" aS'sim agir, é uma ten

tntiva em derrotar o "oito"
carioca que no mesmo do

mingo sagrou-se campeão
nocional, o famoso. eon-,

junto "Elltantã" do Vasco
da Gama. Querem os cata

rinenses atacar... êsse tipo
de barco, pois c9m isso dois
lbjetivós süiam consegui
dOR.

O primeiro em levar para
Santa - Catarina a. hegemo·
nia, nesse tipo de-barco, e o

segundo é levar na delega-

As - 8hs.
Cantinflas em:

() BOMBEIRO ATÔMICO
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
"Sessão das Moças"

Ana MARIA ALBER
CHEKE em:

UMA ESTRELA CAIU
CÉU

technicolor
No ProgT:111Ul:
Cin e Rcuottdr ... N:1C.
p�,e·ços·: '(60. 2,uo, 3,50.
.Cepslira ·.·ãté ]L! anos.

. As - 8hs.
Martha rrOREN em:

PUCCINI
technicolor

No Pr,ograma.:.
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Cens·ura a.té 14 anos.

I

As 7 - 9s.
"Sessão das Moças"

Ralph MEKER - Leslie
CARON em:

ESCUAVO DE JUM
SEGREDO

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

;Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos. \

ria em águas peruanas, por·
tanto que a CBD poderia de
signar a gUlJ,rnicão carioca
como a representan te do
Brasil, deixaIido à Santa •••••••••••••••••••,.C
Catarina o direito de tirar
a eliminatória no i'Oito"

��ec::;r��:�;:;n�:,oe�.�:m, I'�ISm�l�nD
SCHLVIITT.ÁO E VILELA I_� _

Para a forma cão do se,1

"oito" titula,do �omo "Bom
ba H",' Schimittão sairia da
proa do "dois com" e Vileh
também sairia drr proa do
"doub!e" indo reforçar o

"Bomba H". \

HAROLDO e DULCINÉA

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

.

PartiCipação
:11" lr:}' I Vva. PI�;I�ItV:'ESCOVI AUGUSTO eBOUSFIELD \

�'i
Participa aos parentes e BARULlNA BOUSFIEllD �

pessôas .de suas relações o Participam-aos parentes e

Icontrato de casamento de pessôas de saus rela.çóes o
.
O Centr� de I rradi;Jç:lc

seu filho Haroldo com a contrato de casamento de Mental "Amor e Luz" realiza
�enhol'ita Dul�inéa Bous- sua filha Dulcinéa com o ICSsões Esotéricas, todas 3S se-
.field. . Sr. Haroldo da Silva. gundas feiras, às 20,30' ii· rua

Conselheiro Maha, 33 - 2°
Indar.
• ENTRADA FRANCA

r"'1-':.-�-··

C:�.

',. ",

noivos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o I:STADO Florianóoolis. Terça-feira, 27 de Dezembro de 19M,

A Diretoria do Clube tem o grato prazer de desejar BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO aos seus associados e suas exmas.cíamílias.
convidar para ti grande "reveillon" de fim do ano, quando 'haverá proíuza ornamentação a cargo do sr. EDUARDO ROSA e tradicional
meia noite. Outrossim DIA DE,,-NATAL, grandiosa FESTA INFANTIL, com distribuição de bombons, com sorrteio de lindos prêmios. �J. ,

SO'�-C'-..-1- a'--"I-1;--8 ftorianópoUs posso'e--agora uma OMELHORPRESEN:Você--;�sabia-' q'ue
grande o moderOI·SSI·ma Ao

TE DE- NATAL ' ,', • • •

(j ensejo do Natal, me-

d
di

Ó
lher presente não Poderia

casa 8_m vais oferecer aos seus incontáveis
: 1PLA -782

leitores a direção de ALTE-

�.9 pregresso continuo da arte mobiliaria no nosso ��'çS:e's d�spqeUceia��1��egn�!��� t;-
..:

'u ís, é um fato. O Brasil, possivelmente, ocupa o 10 lu-
'ar quanto á beleza da arte,decorativa e mobiliaria. cadas a essa grande. festa.

Ao bom gosto e competencia dos seus desenhistas, Recebemos agora o número
II ':';�

.ccorudorcs -e tecnjcos em marcenaria junta-se a beleza correspondente à segunda

��'qualidade das suas madeiras. quinzena de dezembro, no IYW
TIvemos a grata satisfação de apreciar, varios bel is- qual pudemos 'Verificar o

.rmos modelos de salas de jantar, em embuia, cerejeira, esmêro da programação da �
;R u marfim e pau cetim. Confessamos a dificuldade em "revista da família brasilei- .

,

nan ifestar a nossa prefereucia ... Cada, qual mais linda, ra", com outro conjunto nn-

lIN::'S· �"y_!.. f1J
__

�.
�

__
ada qual' mn{s original. távsl de contos, reportngons

,_, _�_��_
. Ao lado das salas de jantar, apreciamos, igualmente e artigos especialment� pre- PA GIJEI('KA� OS üAPONE'SES APANHA-

"
.

var iadisstma coleção de grupos estofados, poltronas- parados para a época. E. na- VAM UMA rEI<''cA PAKT6' ,00 PFSCAPO
ama Drago, os afamadisaimos sofás-cama e poltronas da turalmente, nâo rícaram e3' MUNPIAL. ISS� PORQUE, ENQUANTO
rand e industria Probel, fabricantes tambem dos insu- quecídos outros' assuntos uc OS PEMAIS ?AI'SES SUSTeNTAVAM,
.erave is colchões Divino, os consagrados Pianos Brasil, interesse atual, razão, lJel:-l. QUE OS PElrES COMUNSNAÕ POP/AM
Ile mantêm o cétro do 67 anos de tradição em qualidade qual ALTEROSA alnéÍ:' mais E.KISTIR EM

At.1T>�1tf_R'" POR rALr.4 Pé'
) perfeição e os refrigeradores Brastemp, cuja fama dís- se torna merecedora ela arí- I AlIMeNTO os .v" -,'CN/COS ct>NSe- - I

, miraçâo de quantos" connc- ': GLlIAM PESCAR W,ORME'S Gc/AN7IPA-ensam qualquer comentaria. Pt:.
Realm1entte, F'10rd'ianóPo)�8 '�ossl'ue agora uma' bela, ce�� sumário deskt nO'N r- T�Efr,t'EJ�� tJrZ'Il,f, :�".����ma completa casa B moveis, a fi tura de qualquer con- L7'") #. -. • r�'W

cn -ro no País. Como complemento indispensavel ao sor- díçâo, constam, entre outros, .r:u E�EVA�ÃO M�" -;"'{��'(." & () () �V1
',';;.

rmerito de rncbiltaríos (vimos na "A Modelú''' da Tra- OS seguintes títulos, que bem DIA OA TE/é'KA .50- fli!}' ,*��<:)l 'l-,
'

caracterizam a feicão' espe- an'E O �".I!!!"�
� A<#-AII ''I' a/''ri..)

'.111_0 ii::>, :33), um magnifico sortimento, possivelmente o .

�E'· #"'tL!!' ":"'-0." �!Vf,9"(1'f �:.�' J (# ,. "II;
-iais completo do Estado, em tapetes - passadeiras e te- cíal c�m que fo.i prep�rad,): I ) V� 'r/J?'rJfIl: ,,,�.

.........-:::�. ,�
idos para decorações. Um, Bulo ,�e ,ATIlVel:sà1'10 P.l'; (V'..v.-_-.............

� -

_............... .
,�'0"'" '!",�II(",��,

Vqle realmente a pena visitar, especialmente agora, r?- o ��n'll1.o Jesus, ,O N�::11 O·--N'A-r-Al-O- U--E;;'W'·P-A�-S--SW'-O·U;"_---'--"".o l101 lorln de Natal, o grande estabelecimento, cuja va-' elo. Prlstonetro, Ql�Cl'lel?, ã;
--

,_

viedarle e bom gosto nos fazem repetir o titulo deste li- par N�el, Nat�l ,a,�Olte,v' " I DOl'llleeio Soares
e iro comen tn rio : Florianópolis possue agora uma gran-

Maravllhosa Htstóría da 1".. ,A viela é .. , uma coisa enzracadn.
e modernisstmas casa de moveis '. g-em Maria, O Natal é a E�)()·· Par-a uns ela f I'• •

v
,

c ", c reserva a �,ma, a g ória, e explendor. Pa-ca dos Fantasmas, O Drama tra ou ros, a fartura, o bem u tal' social. E ainda, 'para ou-,.,.�- .MM....-'''"''''V"...._· �.................•••...........-.__........,..·........._·�.......·.g_ da Criança Retardada, O Ca-: tros, a esperu.llça ou a S!l.utl..cl,e dos bons tempos vividos.';;0 de Amor ela Princesa MH"- Entretanto, para a grande maínría, eh nada reserva. Estesgaret, Uma S!:nhora Muito 'lt·ti Imos, sem fama, sem glória ou sem explãndor ; sem f'ar-Piedosa, O Primeiro Detetive t bura, em estar, esperança ou saudade , .. Vivendo das so-ela História- e as notáveis sr- b dras
.

os que têm; curtem uma revolta íntima, por na ela
pOSSUlrem ... ,Porque foram relegados ao abandono e por
que vieram dos abandonado:; dos lares eles'ajustados onde
o frio e a fome fazem a gua;<da.

'

Ati�'ados à própria sorte crescem e se hzem homens.
Deles nacta se espéra, POrque 'nada possuem.
Culpam-os, classifieam-Ds de moleques vU'labundos,

sem atinarem, entretanto, qlle são o resultado elo nosso
egoismo, da nossa falta ele solidariedade humana ... elo pa
ganismo reinante'ou do cristla:nismo formaL que ta11to con�

tribuflm para a sua formaçãÇl.
Dêsses desajustados, telLoo: aos milhares, ni'ste grande

Brasil.

Inoperantes têm sido as organizaçõe:; sociais e impro
dutivas e reeluzidas as provic1.:!ncias púb!ieas. Os desajusta
dos aumentam, assustadorall1:nte. Aumentam, também, os

:1.fortunaclos, na razão cliréta elos dc;;afol'tunaclos.
O Natal que passou foi triste .. , de miséria·e f0111e para

deEta praça;,
- sra. Maria Diogo Gonçal-,

ves, esposa do sr. Manoel

Gonçalves, funcionário do

Mi.nistério de Educação;
sr. Pedro Pereira dos Santos;
dos dos Santos;·
- sr. Antônio Vitor de

Araujo;
_ sr. Lauro Lehmkbul;
- sr. Osmar CoutQ;

'I'
FIZERAM ANOS ONTEM,
- Srta. Hedi :erust;. MANEIRA DE FAZER: I ABONO DE NATAL
- Menino Vidal Est�vão 1 - Misture a carne com

da Silva, filho <10 sr. 'Paulo a cebola, o sal e a pimenta 'e I RIO, 23 (V. A.) - O pre-,

Marte da Silva. faça com ela 8 bolinhos' sidente do IAPETC, sr. Hel-
- Menina Anamaria Calla- achatados. I vécio Xavier Lopes, info'r-

do, advogadO; 2 - Corte também 4 fa- mau aos jornalistas' que os
- Menino Antônio, filho tias finas de ·queijo e colo- funcionários aposentados, I

do sr. Ladislau Grams, fun- que-as em cima de 4' b'oli- pensionistas e segurados em I

cionirio da Base Aérea; nhos de carne, cobrindo-as g.ôso de auxilio-doença terão
- sra. Luci Couto, e�posa depois com os out'l'os qua- Abono de Natal, tendo em

rIo 'sr. Mário Couto; troo vista a situação financeira
- Eliane Elpo. 3 - Frite com um pou- daquela autarquia. In for·

quinho de gordura, virando mou, ainda, que a restrutLl
dos dois lados até a ,carne ração do fu,ncionalisl11o se:"
ficar suficlentemente cozi- rá aprovada antes dÇ! fim do'
da. (APLA). ,111 O. ......_iiMi�..�.IA:.II�
----------�----------.---------------------�----------------------------------------�-------

I� AVENTl)RAS DO· ZE-MUTRETA

CLUBE

ULTIMAilMODAJ

(;'i�:.nao es.te-pi,ia.ma p�1!'::\ meninas, A calça é de tecido,
m''lis escuro due 'o casàqo, tendo terminações bem inte
l'essantes, i'r�ln�jdas com ebstico estreito. A gola é co

mum termínan<.l.o por um lacinho. Mangas compridas e

(i.,to cl;j"mCSI11a fazenda da. alça (APLA).

ANIVERSARIOS - sta. Olindina $ouza
- sr. Almirante Máximo

FIZER,AM ANOS ONTEl\:I- Martinelli, nosso prezado
OSTEM conterrâneo e destacada fi-

- Mil'iam p, Queluz, filha gura da Marinha de Guerra,
elo sr. Riccoti Queiroz;funciÇl- -' 's}:' Paulo Cavalcanti
n:krio públlco estadual: Braglia, funcionário ela Li�

- � ta. Labiba Mussi vraria Catarinense e" pessôa
- s;'b. Helena Dutra SirI)o-' muito relacionada, nesta C1a-

ne; : - ,.pital
- sr. Aldori Garotalli':!; i :,-- sr. Carlos Alberto Al-
- sea. Amélia V.alverde" cantara Diniz

telefonista; � sr. 'João Marques' Trilha
- sra. Juventina de Jesus Filho IOuriques, esposa do sr. Dár'io - sr. Silvio Machado

Ouriques do alto comercio -O- \

Exoerlmeote noje
ALMôNDEGAS ESPECIAIS

\
) INGimDIENTES: '1lhf �ui�o de carne passad[\t

na maquma I

% colher de chá de sal I1 cebola picada
1 pitada de pimenta I1 pedaço de queijo cre-

moso mas temperado

FAZEM ANOS HOJE
- sr. João Costa, pessôa

muito relacionada e estimada
em nossa Capital

- menino Ney, filhinho do

dr. Abel Alves Cabral, Audi

tor da Policia militar do Esta

d3.
- Vva. Rutljl Lobato Tolen

tino de Souza
- sra. Angela Riggem

bach, rsposa do st. Ernesto'
Rif';�en:tbach, do alto comél'
'Cio exportador desta Capital
- sra. Maria de Loureles

M�ira
- sr. Epaminondas Santos

Filha

3

DE AGOSTO
Aproveita o ensejo para
c sensacional passagem da

3 ._.- Colaborar parai o engrandecimento da ei
h.rle é dever de todo o_cidadão. Faça a inscrição
{e seus imóveis' na Prefeitura ou no Posto FiscaIl
r (I Estreito e estnuá colaborando com o Censo Imo-,

J•••

i
,
I
."
•
•

!
•

cões - Temas Atuais, Nos

Bastidores da Polítlc;t, Fuga,
Esparsos, ,Problemas de Todo

Mundo, etc. - que cornpll�'
tam e caracterizam essa 1'(')'

,vista que o Brasil intpil'o CO"

............_

.",.
nhece e �d�ira. _ , _

r «; fl.);1 r? nte N�no I i �:�����:����� ���l���n�i����·
I "" I!!.. IJ U ' I() n II I! I duo de ALTEROSA, fazend"

,

� '-"
{

agora a sua assinatura, me·

I diante a remessa de 180 eru,�

�"'f'Il.""',,",,'IJ;.1 n""""1o:rn M . 'f

, zeiros 'à SOCo Editôra AlteI03L1.

1�4_���.�II:,_��,,��J ��:lr.,�:_��.m ..

��r: .. _�.... I Ltda., Caixa, Postal 279, 8111

Belo Horizonte.�•••ft �••a•••••••� ...
,._....:....�-..-_- _._,. -.-..�-.-". .....

I :li�'il�ii} que trará inúmeros benefícios para o Mn

I1ICJplO.
Qualquer informaçjío poderá ser solicitada pe

telefone 3.042.

f)TIVITNUIU O NUME
RO DE TURISTAS
QUE VISITAM
IgEL}�;M

essa grande maioria.
xxx

De cara colada ao vidro ela janela, aCjlleh C!'iétnca rôta.
suja, faminta, contempla,a o explendol' (l:1 nJit.: c1; Natal,
em uma vivenda rica .

Mesa farta.

Brinquedos vários.
Vestidos ricos.

Magestosa árvore de Natal..
E. .. completando o "sentimento religios,1"

gente, um rico e bem organizado presépio.
Crianças alegres.
Senhores elegantes.
Homens sóbrios.

•

) , ....- .....,._.....--..............,..,... .._...........-_�..."\,
,

,

BELEM, Jorelânia 24 (D.
PJ - O patriarca latino ce

lebrará este ano a Missa do
Galo como mesmo ritual que
o utilizado nos dias das cru

zadas. Todavia, ele não par
ticipará da fe:lta pelo regozi
io ela Páscoa. O patriarca, Al
I:Jcrlo àori, declarou que não
receberá felic\tações, como
sin:ll ele pesar pelo:> ultimos
incidentes políticos e milita
res na Jordânia.

Notou-se hoje aumento do
'1úmero de turistas que visi
�;:l11 a cicl!lcle. Foram abolidas
:S meelidas de segurança,
dando a cidade de Belem a

impre:são de haver retornado
à normalidade. As desordens
levaram numerosos

.

grupos
de turistas a cancelar as via
gens pr,oj etadas, sendo as

,im inferior O número, de vi
'sitantes aos dos anos ante
ri01'eS.

ra.

Usaram da palavra, na o·

casião, o ceI. Azambuja. em

nome do nosso país, e o pre·
sidente da comissão para·
guaia, almirante Gutierrez
Xegras. No decorrer dos tra·
balhos ,do conclave, que de
estudadas as marcas da. no
va linha de fronteira entl'l�
1.$ dois países, bem como os

'leslindes fronteiriços ainda
I�:xístentes no trecho onde
ficam as localidades d-e Im
bui e Paranhos.

E, a, criança faminta, da janela, 'a meia luz, Jartava-se
com as sobras daquela ale'gri!l.

I Eis que, no seu êxtase contemplativo, é surpreendida
................ ................-..••-.••••••�.. pelo guarda que faz a ronda., Tenta fugir. É pegado, O brin-

LIMITES qu.edo tôsco e inutil que con_du� é jogada à sal'geta. Os seus'

(V A) R I'
I gntos de. protesto de que nao la roubar, despertam as cri-

RIO,23 .' .'
- .ea_1- anças que há pouco olhava. E o guarda, cioso elo seu dever

zou-se na .sede da �O�l1S.S�O cumprido,.Q conduz àqueles que, indo ao seu encontro, prode Fronte:ras do MI.l11stel'lo curaram se inteirar do ocorrido. Rôto, esfarrapado, o pobre
?as Rel�çoes Ext�'JO�es,A a

coitado tenta ,explicar o que alí fazia: O guarda, empecler
l�stalaçao ,�a �la .011 e1 eu-

nido, quer levá-lo ao distrito. Quadro terrível, çle ,Dante. A
Cla da CO�lssao l\lhsta par� miséria ,e a fome em luta contra os que tudo têm. As ricas
tre ? ,�rasll e o ParagU�I,. crianças, de lindos vestidos, mãos fartas d� b,'inqlledos,
presId1da p�lo tenente-coI.o- contemplam o maltrapilho que, chorando, t1i�:
nel FranCISCO

_ Azamb.u]�, _ Eu apenas olhava.
chefe da delegaçao brasIlel-

As belas e elegantes senhoras,

anta mais.

E, em soluços diz:
- Não adianta, ela morreu ...

Apavorados, todos procuram conheCel� do se11 clr:ama., E,
abracada com o' filho, que também cliora, repéte:

� -1 , , \o
_ Ela morreu, meu filho. Morreu. , .

E tentándo explicar, diz que o filho 'havia saido em bus
ca de umà boneca pedido de sua irmãsinba q11e, tuberculo

sa, ardia em fébl'e ...

E, como já fazia horas, no desespêro da sua dôr, vinh3.
à sua procura.

Já 'não mais adiantará. Ela morreu .

Morreu! . .. Morreu!... Meu filho! .

demonstrando "asco"

pela miséria, ordenam ao guarda que leve de unih 'veZ o va

gabundo. Diante do desespero e elo protesto do menor, jun
ta muita gente. E eis que, aos 'gritos, procurando abrir ca

minho, ,surge uma mulher, esquelética, cabe!os alvor:tçadog,

�estido rôto, chinelos aos frangalhos. E com cJJ:1a voz 1'011-

quenha, exclama: "
'

� Não. Meu filho não é ladrão. Soltem-no. Já não !-1.cli-

-------,----------------

(LUB� DOZ�· DE AGOSTO
Dia 31 Brilhante Revellon com a apresentação das

Debutantes. Ornamentaç,ão Simptuosll. Uma surpresa
em cada mesa.

Traje: casaca - Smoking e Summer.
Reserva de mesas p3ra ns;:\ociados que assim o de

�.9j:lX m,: Ct$ 1"OQ"QO._

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CAMINHANDO pela praia do Mar' da Galiléia, ia
etc.

1":1Z sabei' a todos quantos interessar possa o pre- juntando algumas conchínhas como lebrança, Um pes-
.' . cador então ofereceu-me uma mL{ito linda. Quando' agra-

"ente edital eJe citação, com o prazo de trinta dias, vlr.em \."

J d 1 decia pela \oferta, olhei de perto sua face queimada e
ou 'dêle conhecimento tiverem que, por parte de ar e 1110

- enrugada e notei a sua velha capa rõta, Éle me f'êz Iem-
João' de Souza, lhe foi apresentada a petiçao do teor s�-
gu inte : "Exmo.,·sr. dr. Juiz de Direito da. C.omarca de TI- braI' alguns daquêles homens do mar que Jesus escqlheu

I d I corno cooperadores para apontar aos homens seu novo

jucas. Diz Jurdefino Jo.�o d� Souza, bras.l�l�·O, casa o'. a- modo de vida. Que fé tinha Jesus no .homem!
vrador, l<esidente em T'imbé, nest� mumcipio

,

e comarca,
Êle \serrtiu as aflições da sua' época e a necessidade

1)01' seu As.sistente-Judiciári,o i�fra-assin�do, con�orme I ' -í
.

. d urgente daqüêles que eram indiferentes a Deus, ou eram

Poderes constantes da procuraçao anexa a conc.essao .a,
, P t presas do pecado. Estava pronto a confiar esta grande

assistência judiciária, o seguinte: I -. OI' eSCrI ura pu-
1 16- ,166 comissão a homens como aquêle que ofertara aquela

blica l"egistradl�_noAL!VroGn·118t9t,.,F s. ov, a v" em
concha, Só um dentre os doze o dasapontou.: Na verdade

Notas dn 'I'abe iao r111a a o 1 l\iatias, obteve de Lu-
I dêl ' tr '.

. A. •

. J' 9" �
.

nh de 1953 a posse de a guns e es .ropeçaram muitas -vezes pala logo se er-

zin J'ul ian a de esus, em ;..I" üe JU o , c

(r','.. tr
A •

destai .. 1 .1. •

'd 1" .. 'I'Imbê que ocupava desde guei em uma e ou Ia vez quais pe estais de grande va OI

um terreno, .•atua o no ugar 1/ '
A

' i es iritua l.
4 de abril de 1924 (doc. n. 2), terreno esse com 100 me-

'I
p

1
•

.. •

.

•
.

f" se acharem fazendo Olhei pala o Monte das Bem-aventurancas e pare-
tros de-frente com os .UJ1ClOS que <, <"

,

áco rí "V'"
,.

.

.

'd 1 f 1 rio da Itinaa ao nor- ceu-me OUVIr o eco e sua voz: os SOIS a luz .do mun-

frente na estra a gera e une os no c ""

."1" ••

te com terras de João Joaquim de Souza e ao Sul ,com,
(o.

,
.

..--.-._•.._.-.........�-........._--' r

terrU8 de José "Delandino Linhares, perfazendo a area

I O R A ç Ão· VENDE SE I (aproximada de 120.000 m2 (doc. n ",3) ; II � que o_s con- • '. ,

'
-

Ifrontantes atuais da gleba usucapumda ainda sao os

I
T ,. A',. Uma casa de madeira

·
.

L

'. •

dos sendo que porém tendo o Nosso Deus e PaI, amante de toda a humanidade, tu pintada a óleo sita a' Rua

Imesmos acrma menClOna, '. '
.

to'. . d ] fiéi
, - . • "

. d d >f'cal' a a' rea respectiva encon-
es as sempre anc o coragem aos reis e eomparxao aos

Lauro Caminha, Meira c,)requerente man a o veri: 1, , ,.

f'" A d f'
. "" .'� 'J

ti-ou de frente exatamente, cem metros lineares e de fun- : m;'te1i\s" 19!:a ecemos-te ad'co� Ia}nça qfue deposlhtas'dem Est'ando a mesma desocups-
.

"·j.t té li 'te do Rl'O da Itinga ; III - nos.. ]U( a-nos a ser teu ISClpU o e a azer con eCI. os d'
.

1 i tocen to" e J os a e o 11111 "
. c , '" a.

(0)\, o
.'

"

1 t:
-

nue com a presente ofe- " (10 mundo o teu amor e poder salvado-r. Em nome de Crts-
Tratar n.<1,I.

que' [\SSI111 ante a (. ocumen .;1Gao 'I' t· f' 1
.

1 A', ,.

-; . t.· 1 'd a época da respectiva ::1- ..0, que cou 1ft em 10menS SImp es•. mem.
UI'cI'pal com

rece e tenoo em VIS a que, (t.S e , <
'. • I

.. - , I' I OI'a requerente está estabeleCIdo

I
-

qUlS1Gao (la g ��ft pe o <.. .• ',o '.
• PENSAMENTO PARA O DIA ------\.......-----1"-

,
o pl'.1Z0 prescncI011ul p:1l'a flenr-l·eg�llaJ.l��d.o o dneltoddo ,.'� .DOe.E·IRArcc uc"pnte, C0111 o reconhecimento )UdlClano do seu

O-I
Jl!V

.

.
_ , ,

_\. ", --_. "()·nTIó\'er")tn--sí-e-s-\�"õ\l.Ltec(j',�.so_ra; IV::- COll- :\ cOIl�lnnra �ue Deus tem �m. n�J!p, d;�'-nJ.e.. u.m ar"
.
,���.. ';'_ ,

n:11, 10 �obll;'. ,1
d' as pos'es autórizadãs n'õ1ó'�ât'e' .denle ,desel.p .4.tg ,vI��r da melho'r manelra que. POsso. .' ACEITA ENCOMEN

SIderando maIS que as u s, . ,-. ,I. . .. ' .

ftIISr'N""B" .'
-, .,'..,. .,

.

tigo 552 da Lei Civil, apresentam-se com., �fl ÇhllTl3.is eXl�

I'
j� .

• ..'F'�]jHJ!l�S:·�(f�a,hf.Q);p.!a;; -?��JJ.9J.Q§'I.p'_O..9E� �_ T
gências da Lei, de serem pac1fi.c�5i � c��tl11uai3., ��tabele� r I�_ .

�1'J' .'
�_

rAS A RUA LAJE�, 51'.

cem ()

pree.nChimento.{I{:),\ l�(\ql1H.\�tq� !'lara aqUl,fução �lo \ ,(', AS' f I-
TERRENO

qomíniQ p\?l1Q dQ �íH'l'.Q��Q, �Hi1qUEl,.R. q�IQ'l dep,olS �e PlO: r'
-:
fj!OfA{U1\8L '

, I I I S,I VENDE,SE dois lotes

çê'l�a (l hllg'aqa � JL1flt[tl{lae.�lQ, na tOlIl1{\ ç,C) al t. 4q4 e se , '.1, metros de frente po

�LJintes do C. p. Civil, :p1'Oíl.N\tQ Q (11\ Hopl'eSontal:te do I '., fundos. Situaçã'O
1I11'.-j·]·.' I' 8·... 1·1.2'1.'1· ". L),'iH.·I'"O 6 (n1vl�lal' ar! tes.'temt.mhas ab.a.lxo. a1'- : Ataca todo o orrulaMo I t T l' ca�y� , ].I ·1 H. "

f I '

EM SIFILIS OU REUIU'A l ,r=r ;e. em IlZ, agua eI "-

., .lac1aí\ f, � íWrlHl V, {')�cia. tl(� mandar cl%ar os con .man- .. �

d '

�.�::i ctlQ {l�J�ol Co o dr, Representante do. Minis.tério Públi� TISMO DA MES'MA ORI.. ,

'·lQT:I�:�aarOl�)i���� 2.818.

�o, bem assim como, por editais de trmta dra§.\ (\>,\. l�te- i
.

. CEM' '"

ressados incertos, para contestare\ll, nfl lH'a�n da leI a
l'

: USE O PUPULAR PREPA.. '"

pl'l1i'\6l1te nQ?ín da qual e na fp,r�;). ç\f:\,. ht'tlgtlS 550 e .5�2 , RADO

do 0, Civil" çlev(n'f� s�r t'tlcQnhüC1cttJ é decl�rad,o o doml�lo I: ::::;rI -.���.
"

,_-.,�r.:.I.a·..4.'çio suplicante sôbre .o Üll'1'I'lTlO ncima deSCrito, prOSS?g,Ull1- � .� ".._._, __ �-
ilíN'ft cpmo. cte direito até �ir;_al sentença:, q.ue sel:VJ::-fI �!e

I.
' .

.

títulQ hábil .para a transcnç:íO no' r!lglstrQ d? lmovel�, ." Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar D;) .

PrQttlilta por toçlo o gênero ele pro,vas.,
. n�C�LJ.sl;e depol- r trataqlento dtl Sifilis e Reumatismo da mel1ma

memto pes�Qal cl� qualQuer int�r?f\.?ad?, ll1.qU1r;ç�o de

.,tes-I \ origem,
temunn[\, vistoria, etc, para efeitos fl,SCalS, d� a catl"'� O.

/'
Inofensivo ao organismo. agladlvel como.lI.

vfllov Ât' e�I.M 500,oQ: Test.emunhas.: ManQ.,�l J.Q:ió �eve:.lít-I r cor• ..._ . ..._

]'\(:1 e Franci�cQ ){av1Ill" am1:ws re�\1çl�nt@� I"m Trmb�, deste
�1LlnicípiQ (3 COnlarça. 'rermCl) �n1. que, p.ede ?��el:U!;€\nto, I

---------- _-_'

(a) ,Wilmar Orlando Plns ,--., As.s1stente .JUdIC�,H'10 . Em ! '- VENDE SEdH4 Píltlçí1Q roi (ôxarado' o segUlnte desPfl:ü}10; A.,. como '.
-

\

p(lde, 'l'ijuça!'\, 9"1?"5f)" Ca). n�ynal.:q no.�ríg'ue.s A�ves -: Vende-se uma loja no centro comercial de Floríanó-

Jlli� Ptl0;\titutQ, em p.l\e\·�íç1(1". FeIta a .H\stlfl�aç�o fOl )olis. ",,'
; _, , i I: LI'

o�aratlb (:) ,\(mqinte ct�spacho, "Façam�li\Q a$ eüaçoes re- Negocio urgente, entrega. imediata.
.'

....,.

qued.das na inicial e mais. a .do d�\ R�pr'esentan_te, do Ser- InIorm:lções nésta redação nos seguintes enderê-

vlqQ elo Patrimônio. {Ia 1Jf\j�{�, esta por preeatona ,u se� ços:
.

'

I
.

"

H "",:�'llll'
expe4ida para o. Jl1í�o de Direito da la. Vara da comal'c� nua Oswaldo Cruz, 406 Estreito ou Avenida Hercilio

de Florianópolis. 'l'jjucas, jW.l?l·M. Ca) TIeynaldo :{todn- Luz, 132 Apt. 3 Florianópolis,
..

g�lei1i Aiv@1! � ,ruJ� i3úbf3tltuto, em exercício", E para que

chegue aoçon.heclm�nto.' de.. todos e ningnem, possa alega�' Repres'en'taça-Ojgnoi'âncla, mEl.ndou eXNtllr o presente edital que ser: .. .".,

afixado na !!lede ctciilte ,Tulzo, no lugar de CO,St\I111;: e, ,P?I' .' Fabncante de modernos cinzeiros metálicos e piteir::)"
cópia, public\ldo uma vez no "Diál�io �la ..�ustIGa. e tl'es ,1?1'0C\Ü'U repl':sentantes, por conta própria, em tôdas as .ci
vezes no jornal "O Est�?o" de Flor�ano�)ohs. D_ado e p::lS- I ([ades tio ?,::t13. Resposta com referências compl2tas para

.sado nesta cidade de T].JI.l�as, aos vlllte'e :lm dIas dQ mê�
I
Rua 7 cl0 Setem.bro� 135. - .2° -:; Rio de Janeiro,' D. F.

Oe dezembro do ano de n1l1 nove�entos e cmquenta tl cin� .

',.

co. Eu, Ca) Gercy dos' Anjos, EsedvãQ" (\ Clactllografel.
· conferí e sL1QscrfvL (u) :fitl�I1alçlC\ RoQNgues Alve�, �
I·Juiz Substi.tuto, !ltn flXt!rç:�ç:j{l. lilstâ conforme o o:nl3�lllal

· nfix:ldo na !'lede dêS\te JUÍZO, no lugar (lo costume, �ob:'e
.

(l qual l�le reporto e dO\1 f�, Data 'mpra. O Es,c:rwão.:

Gerc)' dQs AnjQ,=\,

E O I T A L. «No tendeu lo»
.JUíZO. DE DIREITO DA COMARCA DE TI.JUCAS Com' a Biblía na Mão

r

Edital de citação de interessados are�tes, j��ertos e

. desconhecidos, com o prazo de tr-inta dias

O doutor,Reinaldo Rodrigues Alves, Juiz Substituto,

no exercício do cargo de Jui7; de Direito da Comarca d.e
Tijucas, do 'Estado de Santa Catarina, na' forma da lei,

TERÇA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a

-cidade edificada sôbre um. monte. (Mat, 5:14). Ler Atos
13 :44-49.

I ,

IJ

r

..

Eridereço Telegrát!c�
SanUdra e TraDllpolu

--o-
'

SEAGERS,
GIN

tqdos os bares I

'V_ende�5e'
Vende-se-w casa da Aveni

da Hel:cUio Luz, 183, infol'
,nações no mesmo local,

'l'ERijENO

VENDE-SE um' terreno·
em situacão previlegiaq.a,
próxirhi �o Balneário.

'

-F·rente para o mar de 20

metros com fundos d� aprox.
80 metros. .

\
.

,

Tem entrada par� allto-

móvel pelos fundos,
.

Telefonar para 2,818..

OC..ULOS·
Perdeu-se um oculos de

gráu no onibus circular Al
mirante Lamego.
Gratifica-se â quem en-·

tregar no E.scritório Hoep
cke com· o sr, Francisco
Althoff.

Expresso Florianópnlis LIda.·
1 ransporte de ca,rgas em -geJal entre

.

I •

�"

FlORIANOPOLlS, 'CURITIBA E SÃO PAUla.Associação lrmão �oaquílD
CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCER JfEMINI�O
(da Maternidade ·Dr. Carlos Cor,rêa, em colaboraçao

'bom a Campanha c'bntra o Câncer da Assoe. Cato

Medicina)
.

'Exames sistE'mntizados do 1ltero, ovários, trompas,

órgãos geniais; c:·:ternos e Seios, para diagnóstico e tr�
ta;nento - o l�ais precoce possível - do câncer fenll-

nino.' .

COLPOSCOPIA _ CITOLOGIA EXFOLIATIVA �papa-.
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLOGICO
(biópsia) - RAIOS X. ...,

.
"

Funcioná todas as. quartas-feiras, no penado

das 8 às 12 horas, na Maternidade Dr. Carlos

Corrr.a. à Avenida Hercílio Luz.

O CANCER T-RATADO A TEMPO É UMA DOENÇA
CURAVEL

Faça-se examjnar ao menos uma vez por ano

"

-ti;
,

MATRIZ:
,

Jl'LORIANOPOLI�

COM VIAGE:NS DIB1I:TAS J: PEKllANENTES EM cüaos paOPIUOI '.

. '. I'ILJ�: SAO PAULO

um ótimo lote de ·terreno inclusive plânta pal;a. constn:

ção na'rlla Juca do Lloide em COQUEIROS,
/

um lote no· Loteamento Portela, Morro do Geralelo CA-

1.8.l'fnda n. alo .0,.lanelJ'o • o. Belo B0r1'1OD1. 1II0ul trUel'. ,.6t•• aN I
�jOEIRAS,

•

'. ' , ..

.
..' .. Tratar .na nla 'Visconde Ouro Preto, nO. 81 -

.... ,.••1. II." • S•.,r_ d. TltaDIPO� ...... Gera" 81A.)
____ ,__._._ ..wL--'- .:_ __.... __-'-_ .....:_. Fone 3726,

"'",....'-_...

Escrltó:to:

I'ILIA .... : ClJ&ITIBJ1

/

V1acoDd� elo Rio Branco
(112,1')

Rua Padre Roma 50 - Terre-q .

I?eposlto:
Rua Conselheiro Mafra n, ln

Fones: 2534 - 2.53:1

cátia Postal. 436
End" TelegráfiCO:

Bandrade e Tra�sPQIÚl
--G-

"rel.rone IDe

I

Tel.ione: 17'710-11

São .Paulo _,_ Cap1tal - SI-.

Endereço Telegr�lco:
..

Sandrade e Transpolú
-O-

....

.------_..._�.:---- ... 5

HOJ E NO
'\ 27 DE DEZEMBRO .-

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.519, o célebre navegador Fernaudc de Ma

galhã-es deixou a baia do Rio de Janeiro, em

prosseguimento de sua viagem de circunavega
cão do globo;
�m 1.775, nasceu Alexandre Tomáz Cocrane,
Conde Dundonal.d· e Marqàês do 'Maranhão,
'oriundo de uma das mais . nobres f'amil ias da

Escócia, primogenito do narro. Conde de. Dundo

lH'IId e de Ana Gilchrist. Esteve a. serviço do

Brasil e faleceú em Londres 11 31 de Outubro de

1860; ,

em 1.797, em Santos, São Paulo) nasceu Donati

la de Castro e Melo, Marqueza de Santos ;

em 1.812, em São Paulo de Loanda, nasceu Eu
zébio de Queiroz Coutinho Matoso, ela. Camara,
mais tarde estadista brilhante e que pôs termo

ao tráfico de africanos no Brasil. Faleceu no

Rio de Janeiro em 7 de Maio de 1868;
em 1.864, o Forte ele Nova Coimbra, em Mato

Grosso, defendeu o nrimeiro ataque paraguaio,
/1 comandado pelo Coronel Vicente 'Banias;
.-- em 1.868, terminou a célebre Batalha de Lemas

Valentinas, entre os Exércitos Aliados e Para

guaios, que' foram 'completamente derrotadós,
. depois de uma intensa luta travada desde o

dia 21; ,

em 1.873, foram inauguradas as comunicações
telegraficas,' por Interrnédio de cabos' submari
nos, entre a capital Federal e os Estados da

.Bahia, Pernambuco e Pará ;.-
em 1.932, um telegrama de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso; informava que nos arredores da

quela 'cidade, liavia sid'o encontrada uma pepi-
ta de ouro pesando 87 gramas; .

Àndré N'no Ta.�âsco

MOLÉSTIAS da· BE�IGA,
..'_�,.(·'l_.

.,:
.._�.;_; [.) A irritação intolerável e os ardo.res

." pr�duzidos pelos distúrbiolfoda::b",xigl!' . �'''''' .

são frequentemente a origem do
mal-estar geral. Sendo a bexiga a

porta de saída das sub�tâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes.

devido 'a con5ta�te passagem,de taís�
substância� por êste delicado órgêio,

-_

� _

"- !

�5tes, males e o exa� �� ,�---�����.-Em vidros de 40 gerado desejo de aliviar �..,�_.
e 100 pílulas a bexiga ..dey"pwer com- �/�

batidos. tomando. ainda hoje, as Pilulas De Wítt. Sua aç�o
- O grande é mais calmante e arl,isética, faz.se sentir 1090 ria bexiga. n""rins e

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt .são fabrica ..

I das especialme_nte para as doen.çós dos Rlfl'i e da Be,l!.iga.

�articiDação'
O Sr. Atilio Campos e

sra. dona Al'acy' I�aus Cam

pos, têm a honra de partic!
par aos parentes e pessôas
amigas, o noivado de sua

prezada filha ANITA cdm Í)

senhor Olindor Ribeiro de

Cnmargo,

A Sl'a. D. Maria Lopes
Camargo '

Com satisfaçã.o, participa
a seus parentes e pessoas de
suas l'.elacões, o contrato de
casament� de seu filho
OLINDOR com a senho1':-
b Anita Làus Campos.

Olindor e Anita
confirmam

Rua Rio Grande do Norte Rua. Cé!. Büchele, s/no
1.227 I .

Londrina - Paraná
.

Tducas - Santa Cata.rina
...•..............� .

(;a;§d da_s" Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

('stóque para entréga imediata.
Execução ,aprimorada em Caneia da melhor qua:lidade

e sem defeitos.
Pdeço� baixos: -:- Examine e compl"e o qu� está pron

to para 2l1tréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e A�ulejos pára importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana ele Intercambio
(Brasil) CA12>IB:

,

sê. vai construir ànóte '0 nosso 'end,ereço.
Sua visita nos dará prazêr.

.

"-

Aluga-se
o sobrado da casa a rua TÜ'a'd'entes 'no. 20, amr.lo

salão para escritório/e
VENDE-SE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RIO, 26 (V. A.) - O sr.

'j
pro, �rama mínimo.

J. Maciel Filho, vice-presi-; Q uem se colocar em posi-.
dente da comissão executiva !:io contraria a eSses dois

<:lo, PTB, que, 'se encontra em )I)n tos basicos encontrarácursos. B I H' t f Ie o onzon e, ,a ando aOi: pela frente a tenaz' ,oposiçãoPara se ter uma idéia do quanto se presaJva e em quan- jornalistas dali, declarou: "O do ,méu partido. Quem se dis-to se estimava o valôr de um bom sermão, de urna prática \.
PTB não ex�.�e cargos e nem põe a dirigir o destino de

. eloquente, basta dizer que todos os anos, quando se abria
criará qualquer dificuldadeSc urrL nacão como a nossa

a Assemt..léia Legislativa'; havia a chamada Missa Votiva .

do �spírit() Santo, destinada a invocar o paráclito para
ao sr. Juscelino Kubitschek. O· . con trai grandes responsabili-

que iluminasse os legisladores. Esta Missa comportava um PT� de�eja apen,:.,s colabora::- dades e não deve ser pertur- "Casa A Capital"
":ermão análo 'o" isto é um :;errrião a ro riado à cerimô-

com o .futuro .governo, de.n�ro.' ):>ad.o. Deve, ao contrario, ser, . '. .

.

_

.

"

g, ,

t
' pp., dos dOIS segumtes prmcI'pIOs.. aU:li:iliado para que realize RealIzou-se. sabado, no FOI uma oraçao de agrade-

ma, antes de que Se pres assem os d:putados a Jurar so-' ,. ,

G' d ' .'
•

. .

• ',. ". ,.J basICos: con'. objetividade o seu nro- abmete o sr. PrefeIto Mu- cImento produzIda pelo sr.
bre o MIssal empregar o seu tempo em beneficIO \..os povos. .

'

�.. 1 dO"
.

',. '. -
.

• .; ,

•

• •

r. .' • a) - respeito ,à, memuria gral na de governo, Este e o m,clpa, r. �mar Cunha, a OS,car 0ardosu, havendo mUl-
POb tal sermao e'ra pago pela Cam,tra MUnICIpal, eHi. a

do pr:esl'dente Varg'as',
'

d 't d PTB i entreg'a dos prêmio< institui' ta- palmas ao final
•

o t.'
. ,

,

tI' '. d porr,;a e VIS a o apo -

,

�
, -

�, G •

PrefeItura qu_m en lava com a espor u a para o ola ar
b) � ac tamento .ao, d' .

b·t h k dos pela Prefeitura Munici I Ao sr Edu rdo R a foi
d ,', E t G" 1 nh _

. Selt an �) Juscelmo E:u I sc e .
-. a os

que? pro uz�sse" ,num ,empo em que um �era, ga a
__�..-..-_-_..._ •."""_ _. Ali! __ __ "."...."., paI, para a melhor :dtrine de oferecida uma lináa meda- Ao registar mais este me-

va OItenta nul r�ls por mes e_ um ,deputad� dOIS mIl e qua- '\" cása comercial e ao melhor I :ha que lhe foi colocada na lhóramento para a nossa Ca-

�rocen:o.s tor',�Ja, ,l�m sermuo desses valIa nada menos' f·ACUL.D.l.,tDE CATARn.N.E�NSE DE' decorador. lápela pelo dr. Prefeito\Os- pital queremos, desde já, feli-
e,e, .. rm a mI reIs. / '"'\ U Houve um juri composto de . mar Cunha. ,citar ao clr. Wilson Abrani,

E' bem verdade que era só uma vez, por ano."

FlLOC'O'. FIA'" srs, Luis Fiuza Liina, diretor 'Aos que foram contempla-I Deste importante aconteci':
(Continua)

I .) da TAC e incentivador de dos com os lindos premias, menta daremos ampla nati-

Va liosa oferta .�o Servico de' �����:'��e��=��;I:�1t�:r �l� nqssas congratulações,.. ciário oportunamente,

ç:1!:_ / fJ
..

JJ
,Estatística; b desenhista PÉ- � _

-� �)
'Docum�ntaca-o RICLES;' jornalista Oswaldo

I� Melo; sr, 'J. Mussi, comerci-

F' Q" iiO Ministério dal' Relações' Lacombé, de Araújo Jorge, de ,ttnte, sr. Hélio Kersten, pela V0'G' an' o'......... ,,..........-.-;;.,.-........��.........�........,._.�w.........._.. __ �
i

Exteriol'es por intermédio do· Hélio Lobo, de Lidia Besou- \
Rádio �n.ita; Jorg;�, Cher�m,'

.

•

_
'

,..seu Serviço de Docum.�ntação chet, de Afonso Arinos de pela RadIO Guaruja e Re:'le-
_tão profic_ientemente dirigi-· Melo Franco, de Cordeiro Fa

-,
nha J:_7. e o representante Meu caro Antbnio Salum"do pelo dr, Renato Cost,a. Al-, Tias,' de Miranda Henl'iq.ue, ,deste dlar1O. .

Acuso o recebimento dos seus a tcncioso!'\ votos ele
meida, acaba de envia,l' para, de Muriio Mendes e 'outros,. .

,
_

Boas Festas. E, verdadeiramente. comovido, quero re-
a biblioteca da Faculdade" além de valiosos Relatórios,! O juri escolheu paI: unâni- tl:ibuí-Ios, de modo todo pessoal, destacando-os de to-
Catarinense de Fi:1ogofia como por exemplo, Os dos! midade a CASA A CAPITAL e

uma oferta extrema�ent�:' MInistros João Neves da Fon-
.

como a que apresentou a .�los, quantos me foram endereçados, Recebi vários te-

iegramas generos03 de altaS autoridades; recebi divel'
valiosa tanto Pelo número de tO'llra e de excelentes tradu- mais vistosa e a.rtística'vitri-
I I lt

-

tIne e' c"omo Decor'adol' o
ROS e belíssimos postais, em tecnicolor; recebi inúme-

vo umes como Pc a [l a qu�:t-' 'ÇOES de Sarmi�n o Rivaro a sr.
ros liso�geiros cartões de ami;os ·e correligionários; re-

lidade elos autores. Rl)'a Eduardo Rosa '

� .1 s, .
.,

cebi mensagens de pa:'entes e ,colega3. Nenhum eleles
Vieram efetivamente. "a� E�'tando a biblioteca fran-
b d H'ld b

-

d II t Ao sr'. Qocar Cal'doso .•. eI;ltl'etanto, vinha atado ao pescoço de um pei-ú, gordoo ras e 1 e ran o Acio ·)r nueci a ao público, todas es as � iOl
e gostoso, com,O o seu, A originalidade manda que você

sobre história da diploma( :ia hoi'm� se encontram à dispo- comunicado o fato, havendo
se repita semprc para receber o abraço bem alimen

e djreito internacional, íls . siçãd· dos iIlteress�dos para comparecido, em companhia'

I tlclo elode Raul Fernandes sob re i .sii.àa le itura na sed,e da Fa-, de um seu filho e recebendo
Joaquim . Nabuco e polític �a lCuldád � à rua Estêv�' Júnior,' : das mãos dh df, Prefeito �'-� (,,�'

apresenta vo- exterior d� Br�s�l, de �ip<:tU9, d�1 fi às 12 e das 14.às,Mun���p�l: �lma lindn,. tsça, _",,,_.,.........""''''.....'''''''''',.., ....UIL-.UE M 'T L, ..-........,.......
do A��zonas.,.·na...s8a.n- tos de. b0a,s,�vul{.I.a,.J'."""-_-,,,, ]3;anco, ,de Amenco JacQ'bm�..

"
"16 Jimai,,'

.

I ('.otn lpscnçOes sugesyvas. �l'
..

Plortanôuolís.v'I'erca-feíra, 27 de Dezembro de 1955
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Histórias & Falos
II

Os cantores e músicos que disputavam
nas nossas Igreja.:; a prtmazla do bel-canto,
como em artigo anterior estávamos a nar

rar; chegavam a onsaiar, com antecedên

ci;, missas de réqniem, de partituras ra

mosas, de canto profundo e' difícil, para
nelas exibirem os dotes de que eram pos
suídos. Ens:tiados, nos mínimos detalhes,
repisadas as partituras nos menores aci

dentes, ficavam os diretores e músicos e

cantores, então, aguardando o defunto.

Era preciso que fôsse defunto de qualí
cL,d2, que não se iria pereler um tempCl enol',
me em preparo, para gastá-lo com um de ..

funto de terceira classe. Era preciso que ,0
vulto do "decujils"- justificasse o vulto

eh cerímônía, certamente, Então, faziam-se os convites. A

19-I'eja se enchia de' .gents. Ninguém rezava pela alma de
fa;ecido, para muitos um ilustre desconhecido, Mas iam

todos para ouvir o "bel-canto", a grande orquestra, de cor

das e. ,de sôpro, de madeiras e metais, as vozes educadas
das fílhas-familías em contraponto com tenores, barítonos
e baixos dos cavalheíros- de casaca e barba tôda.

Era a festa magnífica, no cenár.io iluminado e grano

díoso do templo, no magesto so silêncio que o respeito do

loc'al s!1'Jrado inspirava. Do defunto se esquecia logo. Do

Côro, nunca!
E oS sermões?
03 Sermões também eram .obíato de comentários, de

. ,"

elogios e de re�trições, de críticas sev�ras e de encómío.
bombásticos ...

'I'ôda a assístêncía ficava em "suspenso" quando o ora

dor sacro, em geral outro sacerdote que não o ofidante,
li bnn a portinha situada atraz do púlpito, como que sur

gindo das paredes grossas do templo, e aguardava, silen
cioso, a tarmlnação da leitura do lDvangelho para dar início
à sua oracão.

.

Toelos' qu.n-iam assistir Vieiras e Monte-Alvernes -+ daí

exigirem do, sacerdotes excepcionais dotes oratórios, l1\�m
sempre presentes". E' provável que não interessassem
muito aos ouvintes as subtilezas dos artigos de ,fé, nê,lp
tão pouco a sublimidade dos conceitos svangélícos. As pas'

. sagens da Escritura. eram por demais conhecidas, das aulas
ele catecismo obrigatório - e a profundidade das epístolas
famosas não convidava a mergulhos ousados por parte <:k
auditório. Nada disto. O que se exi'Jia era o fogo de artifí-

Icio da 'oratória, as imagen3 vigorosas, a fluência das pa�a
vras sonoras, o arranjo mirabolante das frases, Era preci
so empolgar! Era preciso, quando não, comover,:, Daí nãr,
ter l'1aior êxito da doç\lra elas passagens evangélica.:; cheia, '

de ternura, Mas, se o orador narrava as pompas da Côrte
ele Herodes Antipas! se descrevia um triunfo romano, Is.
lembmva Salomé dançando para obter numa ·salva de

pra-lta a cabeça ensanguentada do Batista - então arrebatava,
,

O milagre suave elas Bodas de Caná ou a tocante cena

do Senhor Rentaclo entre as cr,eanças, eram assunto fraco�
Mas o Senhor ele látego à mão, correndo com os vendilhões
ii. porta do Templo ou amaldiçoando a figueira e3téril -

dond·e tiravam os oradores ilações que serviam à sua ora·

tória, causava a sensação' esperada.
Pobre padre que se clispuzesse a ler, sem os ornamen ..

tos da l'etõric;l, para explicai' apenas. as páginas do Novo

Testamento, Isto era pa'l':l,..velhas beatas, A gente bem' da'
época: queria um Davi de funela �a mão, um atl�ta come

Sansão abalando as coIunas do Palácio Real ou' um Pedro,
irado, cortando a orelha de Malco. Mas, tudo isto numa

frase bem al:rumada, de têrmos bem escolhidos, "

Quando uns padres estrangeiros se instal'aram por a,qui
e numá das nossas J:grejas se, limitaram, nurna língua que
niio era bem a nossa. e que também não era inteiramente'
a deles, a explicar unicamente o Evangelho, a imprensa Os

criticou, Não eram oradores. Não se podiam comparar com

os predicadores locais, que tinham fluênci'a, que empolga-
vanl, que arrebatavam... t

Por isso mesmo, 03 oradores sacros eram muito bem

pagos. Para escrever, decorar e ,declamar bem os seus dis-

SR. HERNANI B. DA 1
4 - O Cadastro Ip10�iliá-

,

. . do estabelecerá um critério_

, .' SILV1\ I científico de avaliação e eU-
DepOIS de prolongada au� minará as injustiças fiscais.

sencia regressou sábado, a Colabore com oS recensea

esta Ca?ital, o nosso p:,ezado I
dores da Pr2feitura prestan

conterraneo sr, Hernam Born do-lhes aS informacões ne
da Silva, Fiscal do Imposto, cessárias e estará có�tribuin
do Consumo, acompanhado do para o engrandecimento
de sua exma. esposa d. He- da cidade.

'

lena Caldeira da Silva e de
seUR filHos Helenita, Tania,
Marina e Paulo, do por outros Estados do Nor-

O sr. Hernani Born da Sil- te e recentementé se ãchava
V!l ao ser nomeado Fiscal do no da Paraíba, de. onde aca

ImpORto de Consuma foi de- ba de chegar.
signaoo em princípiO para o O ESTADO

IFelicilaçõ,s pelo Natal'l encantadora Lauôa da Conceicão
e :'100/ Novo Em .15 minutos já K� ülcan�a, com s�gDtança,

,
.

6) Impor tliute e beJlJ ,recanto
Recebemos das Firmàs, Associações; Repartições é

"". ','w.-, _CSPessôas abaixo, atenciosos cartões' de felicitações pelo Mais uma vez visitamos. a da �prazíveí localidade. l:!:' remos ao assunto, abordan-
Natal e Ano Novo, as quais, agradecemos, retribuímos· oncantadors, Lagoa da Cem- bem verdade, que outros são do outros aSPectos da Lagoa
prazerosamente.

."

ceíçào. Convidados pelo pro- os problemas daquele sub- I da Conceição, focalizando o�
- Serviço de Censura e Diversões Públicas do Es- feito Osmar Cunha, acompa- dístrtto. Mas, êste, de mo- seus problemas. Pretendemos

tado de Santa Catarina nharam Sua Excelêncla até menta, surge como de ímpe- visitar outras regiões do in-
- Genaral Motors do Brasil. .8th. aquele sub-distrito do "inter- ! rtosa urgencia.

. .

terior da ilha" focalizando
- Companhia Rádio Internacional do Brasil, land", ante-ontem, à noite, Por hoje é só, mas, volta: suas particularidades,
- Esso Standard do Brasil cêrca das 22,30 horas, o re-
- Diretor Regional dos Correios e 'I'elegraf'ós de

Santa Catarina
General' Comandante da Infantaria

pórter, os drs. Lauro Daura,
Garcia e o vnreador Antônio,

Divisionária dá Pascoal Apóstolo. Com o�
Militar de Fio- serviços de macadamízacàt

do morro da Lagoa, outrora
um "fantasn1a" para os mo

toristas, 'principalmente em

épocas de chuvas; o popular
Zé Grilo pôde vencer o per

em Florianópolis, curso da praça XV de No

vembro até aquele local' em

pouco mais de 15 minutos,

O dr. Laura Daura .não co-

oorifaToDEpRfVIDENêiÃ�-Ê�A.ssis:&J
.

TENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
5a. Divisão de Infantaria e Guarnição
rianópolia .

- The Texas Company (South Ameríca) Ltda.'
Hospital Evangélico de. Florianópolis
Casa das Louças - 'Rua Jeronimo Coelho
União Joinvillense Estudantil
Agentes da Pana ir do Brasil

Syriaco T. Atherino & tia.
- Diretor e Congregação da Escola Tecnica de Co

uercio: "Sena Pereira"; do 'Estreito
Sul 'América' Capitalização S. A� ','i:�,' .

1- Expresso Florianópolis Ltda.
- Transportes Aéreos Cata.rínense S. A.
--- João Vieira &,Cia. Ltda,

Rogério, Guerra; Comercio Q Industrta SIA -

Rio de Janeiro
. .

EDITAL

REALIZAÇÃO DE CONCURSOS NO IPASE

Faço público, para conhecimento dos candidatos ins
critos ,nos diversos Concursos do IPASE, que o hor.irío
da. realização das provas é o seguinte:

nhecia a Lagoa. e ficou ma- CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCIUTURÁRIO
ruvílhado com a exuberância D· H Pla ora

. rovaj .daquele recanto, prometendo 5/1 19 hs. Português e Aritmética
voltar para uma visita mais 6/1 19 hs. Conhecimentos Gerais
demorada, juntamente com, 8/1 7 hs. Dactilograf'ia
a sua família. CONCURSO PARA ESCRITURARIO

Flo- A ponte de concreto arma- Dia Hora Prova
do, lançada sôbre as águas 7/1 19 hs. Português
da Lagoa, está em vias de lI/I 19 hs. Çonhecimentos GPl':lÍs

Ja- conclusão: Provávelmente se- 12/1 19 hs. Direito
rá inaugurada em Janeiro Í5/1 7 hs. Dactilografia

Federação do Comércio do Estado de. Santa Ca- próximo vindouro, ou, no CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO
maís tardar, em Fevereiro" Dia Hora 'Prova
Faltam, apenas, para o tér- � 9/1 19 hs. Português
mino aproximadamente 30,13/1 .. 19 hs. Direito Constitucional, Civil e Penal
metros. A obra, em tôda a sua 14/1 19 hs." Direito Administrativo e Legislação
extensão, terá �erca de 80 I de Pessoal
metros, sendo a maior ponte 17/1 19 hs. Conhecimentõs Gerais
de concreto armado do ínte-

/ .

CONCURSO PARA GUAR'DA-UVROS
rlor' da ilha. I Di� Hora Pro,'a
À hora em que se verifi- i14/1 14 hs. Conhecimentos Gerais

e Recreativa Operária de San- cou a visita, do prefeito e ,15/1 19 hs. Matemática e Estatística I
dos convidados de Sua

Exce-I'19/1
19 hs. ContabiEdade Mercantil e Noções de

da Firma. "Pro- I'
.

1 d 1_
•

encia, os-pescar ores a re- Contabil idad., elas Instttu icões Sociais
gião apanhavam siris e ca'-' CONCURSO PARA CONTADOR'
marões, na tradíclorial pesca

I
Dia ,Hora Prova

em que usam velas. Por .mo- 8/1 19 hs. Conhecimentos, Gerais
tivo da "Viração", segundo ',10/1 19 hs. Matemática Comercial e F'in ance it-a e

explicou um pescador lago- Noções de Estatística
ense, o produto :não foi abun- '16/1 19 hs. Contabilidade
dante na noite de ontem, 18/1 19' hs, Contabilidade das Inst ituiçõas Sociais
contrastanâo com OU,t7as ve- 2. As 'provas dos concursos serão realizadas no edi
zes, em que a pesca e farta. fício óo INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO, à

_

'I
Quando regressáyamos a ·rua Vitor Meireles - NESTA. ,

'

� esta capital, vimos pensan-I 3. Os candidatos deverão comparecer no locai. in-
Agencia de·, do numa coisa'ábsolutamlen-

I dicado par�, a realização da?; provas 15 minutos antes ela
,te necessaria ao desenvolvi- i hora marcada para 'o início elas meRmaR. l11uniclOR ele lá
menta do sub�distrito da La- pis-tinta ou caneta-tintéil'o e cartão de irlentificnção.
gO\ a instal.ação :d: �lma re-I Florianópolis, 26 de dez2mbro d,e

..
1955,

.de de energla eletl ica, que
. Mano Mnl'ques GarcIa

iluminasse todos os recantos
. . 'Oclí:'g-arlo

- Serviços Aéreos Cruzeiro' do.Bul Ltda
rianópolis .'

Linotypo do Brasil S. A. - Rio de Janeiro.
Cia. T. Janér, Comercio ê Industría.: Rio de

r

neiro

tartna
Cia, Laminadora Catacinense, Ind. e Com.. de'

Madeiras, -,

,
- .Clube de Regatas "Iguaçú" de Porto União I
- Associação Profissional dos Odontologistas' 'e

Santa Catarina
_

- S. A. Moinhos Rio-Grand;enses,.T'" Moinho Joinville
- Federação das Industrias do Êstado de Santa Ca

tarina
- Un iâo Beneficente

ta Catarina ,

- Emílio Schroeder, proprietário
dutos Alimentícios Nélida"

- dr. Lauro Fortes Bustamants, 'Diretor da Produ
ção Animal

dr. Leoberto Leal, deputado fedsral, e família
- Martinho Haro e família
- Companhia Elõrestal de Santa Catar-ina, In dus-

tria e' Comércio de Madeiras, produção e exportação de
:pinho em larga escala; .

.

- dr. Armando Valéria -de Assis e família
- Banco qatarinense S/A (em organização)
- Z. L. Steiner & Cia. "

.

- Singer. Se\ving Machine Company,
loria.nópolis .

- Major FOl'tllUato Ferra� Gominho e 'família' )
- Comandante e Oficiais (l'a Polioia Militar do Es-

do de Santa Catarina
.' -

- Oscar Cardoso e família. "

- Associação dos Cron istal'l Esportiv()s de JOÜ1Vi li e
'

,- Associação dos Ex-Combatentes do ,Brasil, Sedt;ão
Santa Catarina
- Dercílio Santos e Família

i-José
Luiz Messía, Secret;ar10 Gene.ral .de1 Instituto

( Cultura Hisp:1l1ica
" ,,�. Cel�o r:nmoR, :resit1,en:;e da. Federa-,çãb das In-
, "tIl.as de Sanb Catm ma \,' .

.
Charles Eçlgard MOl'itz, Presidente da Federação

lo Comercio ,I
'

___c Otto H. Entres, Tliretor de Obras Públicas do Es
tado de Santa Catarina

- Eurico Soares de Olivejl.'rl e família
- nraz Joaqujm AlVes, '2rf'sidente d:l, Assembléb

.eidslativa do Estado Rua Conselheiro Mafra,' es
quina com a Alvaro de Car-
valho, I

'Inauguração do predio
da Sul America

< I
, \

A -partir de ama�hã "a nossa Capital
��on'8rá com mais u'm grande edificlo

\

Graças ao 'dinamismo que
,

vêm imprimindo ás suas ele
vadas funções como Gerente
da sucursal neste Estado da

polis ,t::rá a satisfação de as

sistir, amanhã, ás' 1& horas,
a inauguração de magestoso
Prédio à Praça \15 de Novem-

;.
,---- . �- _. - - - - ---_._---

"NAO EXIGIRA' [ARGOS" , .' Á

Ve, aSSIm, 7J' nosso prezado
,e distinto conterrâneo eh',
Wilson Abraham coroada de
pleno exito a sua gestão à

jfrente da importante C,)m

panhia, Para o áto inaugu- ",
ral estarão ne2ta G'ápital os

srs. Antônio M. Marquez, Di
retor; Rafael S, Larragoiti,
Superitend2l1te Geral da Pro

dução; dr. Lu:o O:;cal' Lagum,
'Superitendente de SucursaIs;
e, Jayme Mendes Franco, De
legado �t1fervisor do s'2ctor
Sul, da tradicional CJmpa-
nhia de Seguros,

-

importante e. tradicional Sul b�'o, para onde Se transferirá
América Companhia Nacional nquela mcursal que 'Vinha
de SegllroS de ·Vida, Floria,,"- funcionando no prédio' da
••••••••••••••••••e.e�.oe.�o.8•••••••••••••

CO�CURSO DE VITRINES
Entrega dos Prêmios �-Vencedóra

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


