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BRASIL GERSON

l"lol',ianõpolis, Quinta-feira, 29' de Dezembro de 1955 Cr$; 1,00

A presença, neste momento, do mnls ilustre catarí

nense do seu tempo na Presidência da República - numa

Presid�ncia de curta duração, por' certo, mas de- uma gran

de sígníf'ícaçâo histórica - faz com' que a atenção pública
se volte para a província de onde êle velo, desejosa de sa

ber quais Os seus outros filhos' que antes, em épocas re

centes ou distantes, del:1 sairum para destacar-se na vida

nacional ou Intarnacíonal, passando dessa maneira a figu
rar tambsm nas páginas da História para honrá-la, e ao

Brasil, pelas suas 'virtudes morais, seus atos ele heroismo

ou pela sua inteligência.
Pois na verdade, e apesar de sei" Santa Catarina um

Estado pequeno, considerável foi o número dos brasileiros
de vasta projeção que dentro de suas fronteiras nasceram

- é ainda a semana passada, comentando um trabalho de
Carlos da Costa Pereira, me referia eu ao primeiro dêlas,
ou seja a D. Francisco Trejo y Sanabria, bispo de Tucuman

e fundador da Un.iversidade Ide Córdoba, que deve ter tido

por berço a ilha de S. Francisco ou as praias da baia de

Laguna nos meados do século XVI.

EdiÇão de hoje - 6 pãgínas

Ad�iÕiStràção municipal Chegara:!�I�o��:�����issores
1;\ Qt

d L
.

Ç) Exprésso FlorianóPOliS" garantido em todo o terrító-

a
'j.

ti Ponte a ago"a trouxe procedente ·de 'Sã'O' rio catarínense,

,} -.c" .

'

_ TPae'cUnIOI'c'00 dnaovROa_dI�oqUiGPau·'mareUnJ.ta'o, x x x
.

I) ......
Devese salientar tambem que

Dentro de l"v_'cO tempo, o oPB5uuI opuos 'RqU!A anb ,?ovêrno autônomo do nosso recentemente adquirido na com a aquisição dessa moder

estará concluída a ponte que distrito da Lagoa, está pres-llVlunicíPio. Daí, as notáveis PHILIPS DO BRASIL S. A. níssíma aparelhagem, a Rá

o Prefeito Osmar Cunha, tes a concluir-se a grande obras que ali se vêm fazen- ° equipamento que é Um ,dio Ouarujá se constituirá na

dentro do seu plano de 1'0- ponte de cimento armado, do, sem Interrupção e a que' dos mais modernos fabricados _mais potente emissora de on

doviação, mandou construir. numa extensão de oitenta l se seguirão outras, Jm par- por aquela organização, veio das médias do Estado de San

na Lagoa, atendendo a jus- 'metros e que constituirá a res diversas do Município, àcondicionado em 14 volu- ta Catarina e numa das mais
-, tos anseios da população e maior ponte de cimento em todo êle integrado no vasto mes, pesando mais de 1.600 potentes da sul do país,

ao interêsse do trânsito e lodo o território municipa I. programa do atual Prefeito. quilos. ••••••••••••••••••••

acesso àquela localidade. Vale a pena acentuar. a

.

O:...Transmissor de 5 KW, de
Ponto dos mais pitorescos importância não só mate- •••••••••••••••••••••C ondas médias (icará expôs to LUTA ELErrORAL
da Ilha, podendo ser, sem ria l, mas sobretudo 'moral' , numa das vitrines da secção BELEM, 28 (V. A.) - Nas

contestação, motivo de per- dessa realização do dr. Os- CONTItABANDO de Máquinas da Casa Hoep- apurações realizadas pelo
manente atr-ação turística, a mar Cunha. O i.lustre Pre- RIO, 28 (V, A.) - Em Be- cke, devendo ser Instalados Tribunal Regional Eleitoral

Lagoa 'est'ava .merecerrdo da reito., a quem o Mll11 icípio lém do Pará, a 'polícia ma- té '1'
.
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-

B t bt
, .1, a e a pri rieira qumzena c o aga iaes ara a o e'{,e
administração municipal já deve numerosas obras de ritíma descobriu um contra- mês de Janeiro próximo. mais trinta e seis votos, au-

melhor' tratamento e assis- melhoramento, ao encontro bando de uisque e perfumes Em outros volumes meno- mentando assim sua dife

tência. A sua população, ql!.e das aspirações e necessida- franceses, enviados da Eu-
res, víéram tarnbem, a nóva rença sobre o candidato das

em geral vive da pesca, re- des coletivas, não está au- repa via-aérea, e cujos paco- mêsa de chegada, toca-discos, oposições eollgadn s. Epilogo
clamava fa'cilidades para sente UJTI só instante de 11e- tes estavam rotulados como válvulas, transformadores, e 'Campos, para 450 votos. Su

transporte e locomoção, sen- .i num dos recantos, por mais contendo produtos rarmacêu- demais equipamentos. cedem-se no Tribunal Regio
do portanto merecedora do remotos que sejam, perten- ticos destinados à firma dã Está assim, d'e parabéns o nal Eleitoral 0'3 pedidos de

carinho com que a admin is- centes ao Município de FIo· capital da República. A mer- público ouvinte da capital e pericia e de .anulação de ur

tração elo dr. Osmar Cunha r+anópolis. A todos, sem pre- cadoria apreendida consta de de todo 'o Estado, poí que a' nas, devendo os trabalhos

V\�l11 agora cuidando daquê- ferências e sem hesitações, 163 caixas daquela bebida es- instalação dos' nóvos apare- Ser' concluídos amanhã no

le belo recanto ilhéu. dá a sua assistência, depois cocêsa e nove caixas de 'per- lhos da "Mais I.'opular" não maxímo, continuando,. assim
Como se sabe, a estrada, .le haver auscultado as as- rumas francêses. só proporcionará melhor ainda indeciso qual será o

que foi alargada e melhora- ptracões das respectivas po-
.-----

SOM, como também alcance :f,pturo governador.

da, no seu leito, já permite pulacões e o faz com reso

acesso franco, com qualquer, luta disposição de servir à

hmpo, ao encantador e pito- coletividade, sem considera

I LSCO local. A sUbida e eles- ções de ordem politica. O

cida do morro, que outrora uiatrtto da Lagoa, que, co

orerecia perigos, principal- mo outros, está fadado a

r ente com máu tempo, hoje constituir ponto de atração
apresenta absoluta segu- para os turistas que nos vi

rança, graças às obras de sitarem com o fim de conhe- ' mann vai f()rnecer tubos à

retificação que a eng'Emha- ,;€rem as belezas físicas ela Marinha de Guerra do Bra

ria ela Prefeitura alí l'eali- r!Ossa Ilha, não poderia con- sil para preparo de navios.

�-(1U. tinuar desfavorecido, -Uft De acôrdo com a contrato

Agora, para
-

completar distribuição do esquema de celebrado eIi,tre a empresa e

essa obra ele verdadeira 1'e- obras com que a gestão do a armada, quarenta e oito

paração de tanto e tão pro- eminente Prefeito Osmar mil unidades, num total de

1]
•

t C h' . .. quinhentas tolenadas, serão.
GregaL o esquecJmen o em ,an a marcana o pnmeII'O

entregues nos 'proximos ses-

senta dias.

,Por isso mesmo, por serem êlss numerosos, é que não

quis aventurar-me, por mírn mesmo, a relacioná-los com

os seus notáveis méritos, proreríndo - pelo menos com re

ferência aos dos 'tempos mais distantes - valer-me para'
êsse fim da lista organizada por Crtspím Mira no seu, livro

de 1920 "Terra Catarinense".

.
Essa lista êle abriu-a com Luiz Carlos Muniz Barreto,

que foi o 50 ouvidor de Santa Catarina quandoo Estado, no
século da Revolução Francena, :era ainda uma simples ca-.

pítanla 'do Brasil-Colônia. Nascido na então vila do Des

terro, foi o primeiro dos catarinenses a receber o título de
doutor e se destacou pelo seu saber em Lisboa, onde lecio
nou no colsgío dos nobres.

Depois dele pode 'Ser citado o S, Francisco de Assis dos

brasileiros, o Irmão Joaquim (Joaquim Francisco do Livra

mento), também do Desterro, fundador do Hospital do Me
nino Deus na Sua terra natal, de dois seminários em S,

Paulo, de outro em Jacuecanga, no Estado do Rio, e do se

mlnárlo ele órfãos de S. Joaquim na Bahia, sacerdote dos

ORGANIZACAO DO FUTURO MINISTE- maiores de sua geração e que pura as suas obras, JIo Bra-

7. sil e na Europa, onde faleceu em 1829, contou com â pro-

RIO OBJETlt/Q DO ENCONTRO teção da rainha D. Maria I e de D. João,VI.
,

_ Y 8e São Paulo deu ao mundo o brasllelrn mais 'famoso

J_USCElINO-JANGO
no estrangeiro (Santos Dumont), é de Santa Catarina, por

.' ou�o lado, a uníca brasileira a cuja memoria, fora das

RIO, 28 (V. A), - Os jor- manter sigilo sobre os' en-
nossas fronteiras, têm sido levantadas estátuas, a mais

naís desta capital anunciam tendimentas.
bela de todas em Roma - e aqui menciona Ana Maria de

para hoje .0 encontro entre J'esus, mundialmente conhecida como Anita Garibaldi fi-

oS S1'S. Jusce1ino Kubitschek IRMÃS DIONNE lha da Laguna, hoje' tambem reivimHcacla pelo muni�ípio
e João Goulart, em Belo Ho- NOTH BAY, Ontario, Cana-

de. Tubarão e heroina da unificação e indepenrlencia da

rizonte, ocasião em que, alem dá, 28 (U. P.) -.Os pais das
Itália: Aliás, nesse 'campo, o .do heroismo, 'os catarinenses

de assuntos outros de caráter famosas Dionne. disseram
sempre se destacaram na história brasileira', desde as le

político, 'o' president� e o vi- que as quatro irmãs estavam
gendárias campanhas do Prata, 110s combates que 'eram

ce-presidente eleitos inicia-, se distanciandQ da família e
dec:ididos a lança e �spada.

ram conversacões sobre a' não tinham enviado um car-
Grande soldado brasileiro dêsse tempo foi, por exem

composição d� 'futuro minis- tão de boas Úst;s. Em Mon- I
pIo, o brigadeir� José Mariil da Gama Co�lho. d'Eça, que

tério, ° sr. Juscelino Kabits- treal, todavia, Yvonne, uma
teve .como contmuador de seus, feit,os, de�tre outros, o

,
,
"_ ',.,. _Chek, que já está de malas das irmãs" comec.olí a chorar coronel Fernando Machado, bravamente morto em Itororá,

�'CONDECORADO prontas par�, a' SUíI. vi�gerh e de-s1'l1�htiu a� i�forhlacão. ,na guerra' do Paraguai, na qual se havia impôsto,
'

como

..�� .J- �i _ aOil..�taR:0s $idü)'l'e_ à-Enro';l ,D.eixand��ve_J: lágrimas "ém nos.'recolldava rece�temente D1niz, Júniar, c,ámo um dos'

Augusto 'éunha Magessi ·'1'e- a,\:mani eitbtt o deselO;..� dê ·âbuitcf-ãÍ1e1a�yv.Olí-1iê-doo,ial'tlt( mMor.1�Jl,lfant.e�,q.o, .E_��J.if;ito. bra�ileiro,
.

reira chefe de Polícia, acaba acertar' as báses do se� mi- a um jornalista,'que tanto ela
\' :Out.ro labuloSU herói�é-átâi1né11S@âa g'llel'ra da

.

Í'ara
Je Ser condecorado pelo go- nistério antes de embarcar. A como sua.:s irmãs ,haviam e-n- gnal fOI o ten.ente AlvarQ de Carvalho,

.(

comandante da

'/erno.da Bolivia,_ com a "01'- imprensa de·.st� capital dá a viado um telegrama de natal canhoneira "Ipil'ang'a" na batalha do RiacllUelo em 1865,
clem do Condor dos AnÇle's" êsse encontro grande imp()l"- aos pais,

e que .tambem se .dedico,lI 'às letras teatrais, motivo pelo

em cerimonia dirigida pelo tancia política, ° presidente qual, tem o seu nome um teatro em FlorianólJolis.
embaixador daquele país, sr, eleito, que 11landou buscar o Catarinenses foi um dos maiores ministros e Parla-

FrederIco Gutierez. sr. João Goulart em seu avião Novos embal'xlado� mentares do Império, o brigadeiro Jeronimo Coelho, re-

Ao fazer a entrega da con- particular procura contudo, • organizador do nosso ensino militar; e alguns dos nossos

decoração, o representante' .

A t
.,; maiores almirantes do sécl:llo passado, como Lesuino"La-

diplomatico boliviano, ressal� I O PAI DE JANIO -res na us na e na �ego (!3�rão da Lagun�); Francisco Cordeiro Torres e Al-

to,: a ami�ade qUf.Uga os I RIO, 28 (V. A.) _ ° sr,' T'
Vl1U

•.

(Earao de ,�gUatemI); Jo�é Pinto da Luz, ministro da

�OIS povos, um dos elos m�is Ga,briel Quadros, pai do go- urqU!a
Mallnha e herol. do ,P�ragàal, que teve um nobre descen-

lOrtes de permanente coesao vernador Jânio Quadros te- ,d�nte no que fOI mmlstro da Marinha no governo Was-

do hemisferio ocidentaL Em l�grafou a sr Ju.v nal 'RO- _

RIO, 2� (V. A.) - Em ses- hmg_ton Luiz, e João Justino Proença, e José Marques Gui-
, d' t '

o. e sao realIzada esta tarde o mara s a t d' ·lt·
,

agra eCImen o, o gen. Augus- d ig de M
.

d t d .

'

I
e, u ores, os OIS u Imos, de livros sobre assuntos

,
r ues oraIS, epu a o Senado mauO'urou o perí do nava' . '1'

,
'

,o Magessi exaltou figuras de ,estadual e secretario geral d d
_'" .0, IS, e com e es o movador da cons_trução naval ao tem-

heroi'3 da historia da Bolivia, PSD no'" seguintes termo: .e cdonvCoca�ao extraoráma- po da gue�'ra do Paraguai, capitão-tenente Trajano Augus-
, '" , na 'o ongresso. Dentre os

I to de Carvalho' convid dI' 1
que é adesão clara ao sr. 1 PaPeis lidos nõex' '.

'

.

a o l?e os. mg eses para os seus es

Juscelino Kubitschek' "Hi-I f' .
pedlente, I

talclros, e o conselheIro Joao Silveira de Sousa profeosor
. Iguraram as mel1sagell'" do de direito presid t d

'.

,�

poteco, por intermédio do p'resid�nte Nereu R:m I Est do" ",en � e vanas pro�incias e
..

ministro de

REFORMADO prezado amigo, minha abso-I submetendo à aprovacã �s, I �.' � o cO?SUheIro Manuel da SIlva Mafra, jurista dos

RIO, 28 (V. A.) - Anu,n- luta solidariedade ao PTN 'Casa os nomes do d:
o a ,maIOres, � paIS, parlamentar e ministro de Es.tado; e Es-

ciam oS matutinos paulistas no decidido apoio ao PSD e tas Mario Moreira sd' lPI.oma- I
teves Jumor, parlamentar e abolicionista; e poetas e ho'

que a �ova reforma do se-, ao presidente eleito, sr< Jus- Nemesio Dutra r: SII�a e I�ens de letras como' Luiz Delfino, Lacel'ela Coutinho, Virgi-
cretariado bandeirante deve- celino Kubitschek, solicitan- mente ,

< , e ?ectlva- 110 V�rzea e Cruz e Souza, e um pintor como Vlto�' Meireles
rá ser feita no próximo mê'311 do ampla pÚblicidaele' dessa J'unto a

para embaIxadores e maIS recentemente um brasil'eiro do vulto ele Lauro Mul�
I'

.
, . - I ,Os governos da Aus- ler - para s',

' .

c e Janeuo, ' cleClsao! tl'ia e da Tur úi "

o evocarmos, nesta lIgeIra crônicà, os que já
.

'
�

q a. havI�� tld� seus nomes inscritos nas páginas dn História.
������������������--���������������� I

braslle�a ha 30 ou 40 anos �assado�
,

'VIENA, 14 Hoje tive aqu1 uma conferencia ele 1m-

O Presl·denle da Oposl·ça-o' Considera o s.enho.r o atu�l pI'esI'dente-capaz-de ser' pou ..

pren�n, a qual foi deveras mOvimentac1a, Provoc'ou-a o em-
..

baixaelor Álencastro Guimarães, ,que é um cheIe ele subs- '. I P��lO. peh� ePIdemIa. que está g'l"a�sando no palacio. do seu

tancia, dispondo de excelentes relações' nos iyte!os jorna- Revolucl·'Oa'll-a'.
g erno, e a qual Impede que ali nrore por muito tempo

lí:ticos, como tenho comprovado. ° que caracteriza os
um Chefe de Estado?"

T

meUS confrades de jornalismo, nesta arqui-civilizada me-
Respondi, ao confrade que esse não era bem o caso,

tropole, é a sua finura. Formulam perguntas incisivas, 'que ASSIS CHATEAUBRIAND ,mas bem outro" que passei a nl'e explicar.

traduz'em, a cada passo, ás observações que trazem de Cl1.- ?asa Baixa ,do .Parlamento sobre a Alt.a nesse �caso? Como
Era que o sr: Neréu Ramos desfrúta da eonfiança ce�a

sa, sobre o meio político que vêm conhecer, através dos e que um preSIdente do Senado vem na lista da sucessão
de todos oS partidos: oposição e governo. Antes da escolha

jornalistas estrangeiros que se dispõem a entrevistar. da cadeira do primeil'o mag'istrado, após o presidente da ,do;; candidatos Para a· sucessão do sr. Café Filho presi-

Não guardei o nome da lucida 'e' percl{ciénte confrade Câma:a? -: "', .' I dente .:fetiv,o, foi p�ecisam.ente ,a oposição represent�da pe-

da maior ,agencia telegráfica do 'país, Ela é uma senhora l'!ao f?l dIfIC1I explIcar tudo ISSO e muito menos a Si-lIa Umao Democratlcfl, NaclOnal'quem mais quis o sr, N'Cl'eu

ele idade, e por isso mesmo nos ataca com uma expe1'iencia tuaçao cnada pela sucessão do sr. Café ,Filho, 'ao presi- Ramos como seu candidato. Se o sr. Kubitschek não dese

de mil demonios,
dente Getúlio Vargas. Disse francamente aos companhei�' jas:e com tanto ardor o governo'nacional era foí'a de du-

Sentiu-se á vontade, quando lhe disse que me interro- 1'os desta barranca do _Danubio que já haviamos liquidado ; ida que o candidato" denominador com�m ele todas as

gasse em' sentenças ditas de vagar, que o seu alemão' co- o presidente do Senad,o, na pessoa do sr. Café Filho, e o fo1'(;:1,s politicas, seria o atual chefe da Nação"

mum me seria inteHgivel. Logo pude constatar que,' postos presidente da Camara, na do sr. Carlos Luz, devendo a E é esta a autoridade descomunal com 'que ele vem

á vontade pára falar em lingua domésticl}, ela f! seus com- sucessão, nessas circunstancias, voltar ao presidente do governar. Trata-se de um polítiCO partidário, bafejado pe

panheiros se dispmeram a· me dar apertadO e sugestivo Senado, que era o vic�-pre'sÍ'�ente em exercício deSsa casa. la confiança -total 'das forças oposicioni'stas e governistas.

cerco, no tocante á situação in"terna do Brasil, modificada Eu disse aos' confrades daqui: Tão austero, tão digno ele é, que foi ao partido, ao partido

pela retirada do presidente Café Filho para o fun�o do - Somos, meus amigos, hOje, no Rio de Janeiro, um que' nos move oposição, a quem acudiu a idéia de o fazer

cenário, por 'incompaUvel para o' cargo pelas c�mdições de ce�itério de chefes de gov�rno, J,á ma�amo� três �m pouco ,se� ca�idato e nosso candidato á presidencia da Repú-

saude e pela inaptidão para o exercício da liberdade, maIS de um ano. Nossa- necropole preSIdenCIal esta satura-I bllca, nao faz um ano.
.

, Mas não eram o sr. Café Filho 'e tampouco o sr. Carlos da de um "gros gibier". E' caça grossa, motta com chumbo, Pedi, portanto, que se tranquilizassem a imprensa aus-'

Luz o que mais preOcupava nossOS confrades austriacos e grosso, do mesmo calibre. Nossa situação, do ponto de vis-I triaca e a da Europa- Central.em face do equilibrio de go

vienenses (pois que tinha eu defronte ele mim � imprensa ta da sucessão presidencial, é um tanto macabra. Não te- i vemo, que flS forças armadas puseram no Palácio do Ca

metropolitana e a provincial) e sim o preside�te Que vinha mos mãos a medir na ,hecatombe de preSidentes, que esta- tete.

ocupar o posto, deixado pela vacancia dos dOIS. mos fazendo e prosseguindo. De agosto de 1954'até no'Vem- Temos no magistrado supremo do país uma figura de

_ Quem 'é o presidente Nereu Ramos pe:guntou a ar- bro de 55, o sacrifício já anda pelo terceiro. O sr. Ramos é presidente tão correta, tão di�na, tão i�enta de ódio e sen

guta jornalista ela agencia telegráfica, segUIda dos. seus o quarto. Acredito que a lista dos :�no:rtos, terá· parado nos timentos inferiores, que a oposição pretendia adotá-lo Co

colegas. A que partido ele pertence? Por que o presI�ente srs. Luz e Café Filho. mo seu candidato. Isto diz do valor civi'co e moral do sr,

do Senado é quem assume o poder, depois da vacan,cla do :.._ "Por que tanto otimismo tem ô senhor,'indaga um Néreu Ramos,

presidente da Camara? Qual a razão da precedencJa da colega de um jornal vespertino, em relação ao sr. Ramos?

FORNECERÃO

À MARINHA
" ,

RIO, 21.l (V. A.) - Telegra-
mas vindo de Belo Horizon
te, informam -que a Compa
nhía Siderurgtca Mannes-

, I,

DEJ.JEGACIA DE FLORIANO'POLIS

INSCRIÇÃO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS

IMOBILIARIOS PELO PLANO "B"

Acl1am-'se abertas, até 31 de janeiro ele 1956, na De

legacia do Insti1futo de Aposentadoria e Pensões dos Ban�

cários, situada à A·v'enida Hercílio Luz na 66, as inscrições
para a concessão, de financiamento imobiliário pelo Plane

"B", de que trata o Decreto na 34.828, de 17-12-53,' cujo
valor máximo é de CR$ 5ÓO,OOO,00 (Quinhentos mil cru,

zeiws) .

As inscllições poderãà S2r feitas das 12' às' 14 horas

cliáriamente, exceto aOs sábados, em que será observadó (

horário da's 9 às 10 horas, 'Nos citado,s horários sedo preso
tados todos os esclarecimentos solicitados:

As inscrições ora abertas destinam-se; exclmivamente,
a financiamentos imobiliários que se refiram a casos es

pecífiCOS de compI'a de imóvel re3idencial (devidamente lo

calizado e caracte 'izado), constr,ução de casa residencial em

terreno de propriedade do segurado, (cuja aquisição não te

nha sido financiada pelo Instituto) e encampação de débi

to hipotecário, contráido, exclusivamente, para compra de

imóvel em que résida o segurado.
Ficam canceln elas as il1'ôcrições anteriores.

REINALDO WENDI'IAUSEN

DELEGADO

(D'O Jornal, do Rio, 25 Dez, 55)

CAIXA ECONÔMICA
A Caixa Econômica Fede-'

ruI de Santa Oatarina -avisa
'lOS seus distintos clientes
que, seu expediente no dhi 31
do corrente :Será das 9 à3 12
horas. Nos dias 31' de dezem
bro e 2 de janeiro, não haverá
expediente, sendo que no dia
3 de janeirq seus trabalhos
�erão normais,' das 12 às 18
horas.
...." ............•....
RECONDUZIDOS
RIO, 28' (V. A.) - Foram

realizadas nq Supremo Tri
bunal Militar as eleições pa
ra os cargos de presidente e

de vice-presidente. Por unâ
nimidade de votos, foram
eleitos os ministros gen.
Francisco Gil Castelo Bran
co e ,o almirante Otavio Fi

gueiredo Medeiros, resPecti
vamente. Participaram da

eleição 'o'S ministros Otávio
Medeiros, Cardoso Castro, Vaz
Melo, Heitor Yar�di, Bocaiu
va Cunha, Armando Trompo
wski,_ Alencar Araripe, Mur
gel Re�encte e Pinto Lima.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.

Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 19G6.

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 completo: blusa de manga comprida, Iboina, luvas, sapato '!olegial.
,-'

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

.
O leitor' encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
. IOR-NAIS

/

Telefone
O Estado 3.022

A. Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 3.83J
Militar 3.157
São Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153 1 domingo :- Farmácia Nelson - Rua Felipe

Mate rnídade Doutor Car- Schmidt
.

los Corrêa 3.121
CHAMADOS UR- 7 sábado (tarde) - FJ.l'm.ácia MODEHNA -- Rua
GENTES João Pinto

�ZI�'�i�O de tu�mb(i���la·n·l�: 3.313
8 domingo - Farmácia. MODERNA - Rua João

çõ es ) 2.404 Pinto
Polícia (Saia Comissário.. 2.038 14 sábado (tarde) _:_ Farmácia Sto ANTôNIO -

Policia (Gab. Delegado) 2.594
COMPANHIAS DE Rua Felipe Schmidt, 43
TRANSPORTES 15 domingo - Farmácia Sto ANTóNIO - Rua

TCAC :
..

'd'
..

's' '1'
•• •• •• • '3.700 To elipe Schmidt, 43

Fpolis.
DR. MÁRIO DE LARMO r-uze rro ou... .. . .. 2.500 27-12

Panai r ' 3553 21 sábado (tarde) .- Farmácla CATARINENSE -

8-1
CANTIÇÃO Varig; 2:325 Rua. Trajano

.

M É D I C O Lóide Aéreo 2.402 20-1

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS Real �. . . . .2.�77 22 domingo - Farmácia CATARINENSE Rua. 1-2
de ADULTOS Scandinavas '" 2.300 'I'rajano

OUVIDOS - NARIZ Doenças Internas
.

fLOTlHS \
13-2

E GARGANTA CGRAÇAO _ FIGADO _ RINS Lux 2.021
. 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA Rua 25-2

DO
.

- INTESTINOS Magestic 2.276 Trajano ,/ I 8 3
DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da Mctl'opol................ 3.147 29 domingo -- Farmácia NOTURNA - Rua Trajano O -I ,.

FONSECA' SIFILIS La Porta 3.321
O

.

t
'

'f t d I F
r, aorarro de saída de Florianópolis será às 24,00

. Consultório - Rua Vitor Mei- Cacique :........... 3.449 serviço no urn o sera e e ua o. pe as armacias j hor d R' d J
. ,

1600 h
Chef'e d Se rvico de OTORI C I

. las e o 10· e an ei ro as , oras.
, o T

- reles 22 entra 2.694 Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch- '

NO do Hospital de

FlorianóPOliS.,
,.

HORÁRIO: Estrela.................. '3.371 midt, 43 e T'rajar, o.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. Ideal ...................• 3.659
A presente tabela. na-o poderá ser' alterada sem pré-

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
LHOS MAIS MODERNOS PARA. Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO

TRA!"A.�ENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale, Disque .... ,.............. 06
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

� ESPECIALIDADE
da autorização deste DEPARTAMENTO .

..a' "r •
_

! Pereira 158 - Praia da Saudade '
� Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

Hg������s
- pela manha no {-=-�ei�os

·

1
D. S. P., .dezembro de 1955

À TARDE - das 2 as 5.-1 DR VIDAL DUTRA FILHO \no CONSULTóRIO - Ruá dos '. .' A D V O G A DOS
ILHEOS na. 2

'

I
. MEDICO DE CRIANÇAS

RESID:f:NCIA - Felipe Seh- ,Consultól'!O: Felipe Schmidt,

midt na. 113 Tel. 2365. 138 (das ,14 as 17 horas).
. .

Res idêucia : Tenente Si lveira,

OR. ANTóNIO MONIZ I �:o. �F�one _3��':_ �
DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO

CIRURGIA TREUl\IlATOLOGIA
.

Ortopedia ., �
,DlMATOS}

Consultório: João Pin'tu.. 8. �'1�DlecJ CmpRG:n\O
Das '15 às 17 diàriament.e.. Doenças de Senhoras - Partos

Menos aos Sábados - Operaeões - Vias Urinárias

Res:' Bocaiuva 135. Curso de aperfeiçoamento e

Fone: - 2.714. longa pi-ática nos Hospitais de
Buenos Aires.

'

CONSULTóRIO: Rua' Felipe

���:idt, nr. 18 (sobrado). FON.� DR. ANTONIO GOMES DE
.

HORÁRIO: da� 15 ás 18 ho- ALMEIDA _tJAR'rIDAS JJJ!j FLORIANOPOLlS
ras _ ADVOGADO _ 2a Feira.-- Itajaí -'- Curitiba - São Paulo - Rio. ,

R·esl·dc�ncI·a.· l\v�nl'da Rio Bran- E itó r R' I' Pvscri ono e eSH encia: Idem _ Lajes - õrto Alegre.
co, n. 42.' Av. Hercilio Luz, 15

MÉDICOS Atende chamados Telefone: 3346. 3'a Feira -- Itajaí - J oinvile - Curitiba - Parana-

CIRURGIA CLíNICA ----------- ---- guá -- Santos - Rio.
.

GERAL-PARTOS ,DR.. LAURO DAURA
'

S· I t
.

Ii •••••••••••••••••••••• Idem - La+es - Joaçaba - Xapecó.
ervrço comp e o e especra 1-

CLíNICA GERAL
-

xado das DOENÇAS DE SENHO-
E

.

I' I' tl de \ 4a Feira - Curitiba - São Paulo -- Rio.

TIAS, com modernos métodos de specia lst� em
. m,o .es Ias D E N TIS TAS

diagnósticos e tratamento.
.Senhoras e v.las urmarla.s. _

Idem - Laguna - Tubarão --'Pôrto Alegre.

SULPOSCOPIA _ HISTERO _
Cura radlc�l. das infecções 5a Feira _ Itajaí - Mafra - Curitiba -- São Paulo.

SALP-INGOGRAFIA. - METABO- agudas e. c�'oUlcas, do aprrelho DR. SAMUEL FONSECA

lIdem
__ Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

LISMO BASAL
. (elllto-urmal'lo em ambos os

CIRURGIÃO-DENTISTA .

Radioterapia (101' ondas curtas- sexos. Clínica _ Cirurgia
- Santos - RIO. .

Eletrocoa'gula<;ão _ Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo PROTESE: - Pontes Moveis e Idem - Lajes Joaçaba - Xapecó.
I f V Ih .3 do sh;lenla nervoso.'

•

Violeta e n ra erme o.
Horál'Ío: 10% ás'12 e 2% ás 5. Dentaduras em 6a Feira - 'Curitiba - São Paulo - Rio.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Consultório: R. Tiradentes, 12 Nylon. 1:1 L' T
-

P� t I
10 andar - Edificio do Montepio.

_ 10 Andar :__ 'Fone: 3246. DIATERMI1.: - Tratament.o de .

(em - agUl1a - ubarao.- 01' o A egre.

Horário: Das 9 às 12 horas -

.

canais pela al- Sábado - Itaj'aí -'- J0invile - Curitiba - Paranagu{t
Dr. MUSSI.

' Residência: R. Lacerda Cou-

Das 15 às 18 h_orlls - Dr!!. tinhFo, 13 3(2Chsácara do Espanha) Raios X e In::a_V:r�:���a'l - Santos - Ri?. ,

MUSSI
- one: 4. Consultório e Residência: R. Idem - LaJes - Joaçaba - Xapeco.

Residência: Avenida Trom- DR. ALVARO DE �ernandg_ Macha.do na. 5 Domingo � Curitiba - São Paulo _.Rio. .

Ipowsky, 84.
, CARVALHO

Fone 22_0 Id L T b
-

P� t AI
._ em - aguna -- u ara0 - 01' o egre.

DR. JÚLIO DOIN l\'If.OICO DE CRIANÇAS. .

Consultas: da;; 8,00 às 11 lio- Reserva de lugares, compra de passagens, despachos, r V' dVIEIRA

/PUERICULTURA
- PEDlATRI.A Ias � da� 14,00 as 18 horas.

I de'encomendas e informações: erreno-- eu e-se
MÉDICO

.
--- A�E.RGIA INFAN�IL...

.

ExclUSIvamente com hora mar- '" '1'.". , . . .

.

.

ESPECIALISTA EM OLHOS ('onsultono: - �ua

Tlradel.-'
ca��. ,

�UCURSAL - Rua Fehve Schmldt, 40 - Fone 2500. Sito a v!la Lopes VIeira (trãhsversal Prell. Couti-
0UVIDOS NARIZ E GARGANTA tes n: ? .

'..
Sabado - das 9 as 12. . LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021. nho). Preço' Cr4!! 95000000 TI'atar' a' R D JaI'rne

R TAM 'NTO '" OPERAçõE� Hesldencla: - Av. Herclho - .

T C F' S'h' l'
<W � • , • ua .

T A E ...
• _

S
L 15" _ T I 2530 DR. LAURO CALDEIR � LOJA A - Rua ehpe c mldt, 24 - Fone 3700. Câmara 11

Infra-Vermelho _ Nebuhzaçao _ uz n: .'" e..
,

.
.

.....
'

Ultra-Som HOl'�,"l?: -, Das 14 as lS ho- DE ANDRADA .-.- _

(Tratamento de sinusite sem
,'as (harJamente CIRURGI,'iO-DENTISTA '

.'

operação)
-_ ..

DR NEWTON-- C0NSULTóRTO Edificio A···· I'
"

Anglo-retinoscopia - R�ceita de •

"
Partenol1 -' 20 andar - sala Uga seOculos -. Mod�rno eq.ulpal1!e�to D AVILA 2D3 - Rua Tenente Silveira, 15. ,.

'

,_
de Oto-Rmolarmgologla (IImco CIRURGIA GERAL Atende diáriamente das 8 às '

.

Ino Estado) Doenças de Senh,oras _ Procto- 11 hOI·as.
. I

.

J

Horál'}o das 9 às 12 horas elogia _ Eleiritidade' Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas.
.

.

das 16 as 18 horas. Consult{»'io: Rua Vitor Mei- - 19 as 22 horas. O sobrado da casa a rua ,"Tiradentes nO. 20, amr-lo O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.. I

Consultório: - Rua Vitor Mei· "eles II. 28 __ '{'elefone: 3307. Confecciona Dentaduras e Pon-' �alão pura escritório, e do pela escl'ita comercial, é mais justo. do que o calcula-

re��s�2_-R��n�ã2:71�rge 20 (Ú;;�t:�ultas: Das 15 horas ell1 te,; Móveis de Nylon.
I: VENDE-SE do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa-

F ..ne 24 21. Re�idência: Fone, 3.422 DR. JOÃ,O ASSIS FILHO t um ótimo lote de terreno inclusive planta para constn,- g-uem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

DR. MÁRIO WEN-
R1W: Blumenau n. 7L . CIRURGIÃO ·DENTISTA 1 ção na rua Juca do Lloide em COQUE)ROS, Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam-

Clinica de Adultos - Cirurgia' 11111 lote no Loteamento Portela, Morro 'do Geraldo CA- bém escritas atI'asadas.
/

DHAUSEN . DR. ANTONIO BATISTA e Protese Raios X
-

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR Rua Felipe Sçhm,idt, ,39 A - POEIRAS., ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

E CRIANÇ "S DA
salas 5 e 6 ,

. Tratar na rua Visconde
.

Ouro Preto, nO. 81 - Rua D d o 11 C' p' I o 35
4 .CLíNICA ESPECIALIZA DE Atende com hora marcada

eo oro, n - alxa os ta n 5 -

. Consultório - Rua João Pino CRIANÇAS Dàr 9 às .12 e' das 14 às 16 Fone ,3726. t'one nO 3222 - Florianópolis.
to, 10 - Tel. M. 769. Consultas das 9 ás 11 horas.
Consultas: Das 4 Ás 6 horas. Res. e Cons Padre Miguelinho,
Residência: Rua Esteves Jú· 12.

.

nior, 45. Tel. 2.812.
.

�i!��j.!��!�Oç���� Viagem com ségurança
22 horas - Apresentação das Debutan- '"1 ídtes, cuja inscrição deverá ser feita para'

.

e rapi ez
, ql telefone- 3633.,Novidades. Traje a rigor. �p NÓS 'CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

NOTÀ . 'as soirées dos dias 10 e H.somente po-
derão entrar os que tiverem convite. RAPIDO (SUL---8BASILEIBO»

2 Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Dezembro de 1955
__

.

. UI___ . ..

NDIC�Q��sPROFISS!9sT!,!A� Colegio Coraçi� ,e 'Je�us
DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

.

. AvISOS PAlCA \J l\NU LETIVO DE 19::.6
.Exames de admissão .ao Curso Normal

Diplomad� �!�<;a�uldade Na- cONilJl�i�Ad:!ÉPo1CA 13 no- RedaçãoAD���;i���Çt�ua Con- Dias�1fí e'17 de fevereiro, às 8,00 horas.

cional de Medicina da Univer- raso selheiro Mafra, n. 160 Te], 3022 Inscrição para os mesmas
•

sidade do Brasil Rua Tiradentes 9 - Fone 3415 - Cx. Postal 139. -D' d f
.

1956 d 1
'

7 horas,
Diretor-: RUBENS A. RAMOS

la 15 e evereiro de,.. , as f;í as 1 1

Ex-interno por concurso da Ma- �

terrudade-Escola DR. JOSÉ TAVARES Gerente: DOMINGOS F. ,DE Exames de 2a. época
(Serviço do Prof. Octávio Ro- IRACEMA AQUINO Dias 17 e 1..8 de feverel'iro, às 7,30 horas.

drigues Lima) DOENÇAS NE
Representantes: I

.

Ex-interno do Serviço de Cirur;
. ;AIS _ cii��gtSG�R�EN- Representações A. S. Lara. nscrição

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos
Ltda" Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hOI·._�.

do Rio de Janeiro Insonia _ Ataques _ Manias _

Rua Senador Dantas, 40 - 6° -

MATRíCULA MÊS DE F�VE.l1EIRO
1tlédico do Hospital de Caridade Prob lemát ica afetiva

�

e sexual
andar.

e da Maternidade Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-
'I'el.: 22·5924 - Rio de Janeiro.

Corrêa ças Mentais. Psiquiátra do
Rua 15 de· Novembro 228 5°'

DOENÇAS DE SENHORAS - Hospí tal-Co'lônia Sant-Ana.
andar sala 512 - São Paulo.,

PARTOS - OPERAÇõES CONSPLTóRIO _ Rua Tra-
ASSINATURAS

Cons: Rua João Pinto n. 16, jano, 41 _ Das 16 às 17 horas
Na 'Capital

das 16,00 às 18,00 horas. RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,
Ano c-s 170,00

Pela manhã atende dià- 139 Tel. 2901
Semestre Cr$ 90,00

riamente no Hospital de No Interior

Caridade. . DR. ARMANnO VALÉ-
Ano ..............• Cr$. 200,00'

Residência: RIO DE ASSIS
.
Semestre Cr$ 110,00

Rua: General Bittencourt n.
Anúncio mediante contráto.

101. Dos Serviços de Clínica Infantil Os originais, mesmo não pu-

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

pital de Caridade A direção não se responsabiliza
CLíNICA' MÉDICA DE CR�- pelos conceitos emitidos nos ar- co

ÇAS E ADULTOS tigos assinados.
- Alergia i-«

Consultório: Rua Nunes Mb
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone; 3783

INFORMAÇõES UTEIS

--0--

.

Curso Prímáríu
Dia 20 - los e 208 anõs e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.

Cursos: Ginasial, Científico, Clássi.co e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries g lnasiais.
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 Ciéntíf lco, Clássi-

e Normal.
PR. ROMEU BASTOS

PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 'fel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 20 andar, apto 1 �

Tel. 3.002.

DOENCAS DO APARELHO DI
UESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA·DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
'

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

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

.

de neurologia (Prof.
Austregesilo).
Ex-interno do Hospital mater

u idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
lígado e vias biliares. Rins, ova

rias e útero
Consultório: Vitor Meireles 22
Das 16 às 18 -horas.

.

Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

FARMÀCIA DE PLANTA0DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialtzaçâo no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

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

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

Coutinho 44.

OLHOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa P�stal 150 - Itajaí
Santa Cata rina.

DR: CLARNO
-

6�-
GALLETTI

Serviços, Aéreos Cruzeiro
do Sul�T.A.C- '

- ADVOGADO
Rua Vitor. Me iretes, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

Edifício João Alfredo � l° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 -- 16 às 18 horas.
Atende exclusivamente com hora marcada:

1Procura-se Casa_. -- ------....;;;:.. Denfista para·Crianças
.

DR. JUAREZ PHILlPPI
Para alugar, procuro. com

u»gência, casa com quatro
quartos e demais dependên"
cias.

i·
I
I

DR. NEY PERRONE
DR. I. LOBATO

,
.( MUND

FI;LHO FOI'mado petr 'raculdade Nacio-
Doenças do aparelho respiratório nal a" Medicina Universidade'

TUBERCULOSE do Brasii
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO

DOS PULMõES Aperfeiçoamento nã "Casa . de
Cirurgia dO' Torax Saude São Miguel"

Formado pela Faculdade Nado- Prof: Fernando Paulino
nal de Medicina. Tisiologista e Interno por 3 anos do Serviço
'fisiocirurgiã.o do \Hospital Ne-

.

de Cirurgia
rêlJ Ramos I Prof. Pedro de Moura

Curso ,de especialização pela OPERAÇõES
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- CLINICA DE ADUL;rbS
tente de Cirurgi� do Prof. Ugo DOENÇAS ·DE S�NHOJtAS

Guimarães (Rio). CONSULTAS.: No Hospital de
Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Caridade, diáriamente pela ma·

Fone 3801 nhã
Atende em hOl'a m�rcada. RESID:f:NCIA:
Res.: -- Rua Esteves Schútel,' 129 -

F ne: 2395 �..,.'""'._.............�I.Fl 1'l.l1l0 ilt .

Dou preferência a casa

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

por ônibus.DR� CESAR 'BATALHA. ·'DA SilVEIRA
Cirurgião Dentista .

Cl1nlca de Adultos e pr1ançu
Rato X
A tend� com Hora Marcada . �., I
Fellp,e Sc�d, 39_' Ba.JJ�.ª_ª.� '4, .L.

Vende-se completamente reformado.

Ofertas e condições por Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pintura
carta a Paulo Pl'eis, Hotel e acolphoamento novos.

Majestic, até oito de dezem- Parte mecânica 100% - Vêl. e tratar na Oficina Che-

I
vrolet.
"""',............._�........N.�,

- Rua Duarte
TeleÍ. ,3.288 -I ,

o ÊSTADO

Distribuidor

c, RAMOS S/A

Comercie
RUll Joio

Transportei
Pinto, 9 "PoUi

• NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"
ITINERÁRIO

SAíDAS DE,
'VOLTAI D A

Itajaí Rio Santos
29-12 3-1 4-1
10-1 15-1 16-1
22-1 27-1 28-1
3-2 8-2 9-2
15-2 20-2 21-2
27-2 3-3 4-3
10-3 15-3 16-3

,FloriaDópolis - Ita ia! - Joinville - Curitiba

AgênCia: n.ua Deouoro esquina da
Bus Tenente Silveira

Irmandade do Senhor Jesus
I

dos Passos
EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Adminfstrativa da Irmandade do
Senhor .Jesus dos Passos e Hospital de C�ridade, previ
no aos ll1teressados 'qu� até o dia 27 deste mês, às 12 ho
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua 'Secre
tária, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento
de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante
o semestre de janeiro a junho do proxomo ano de 1956.

Consistório, 12 de dezembro de-1955
Américo Vespúcio Prates
Secretário em exerdcio

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

Senhores Comerciantes
e Industriais

CASI1 NI PRIIA
Venae-se otima casa construida

mts.2, bem junto a praia, preço Cr$
130m o proprietario no local. Ponte de
- bem em frente a Capela.

de roletes com 73
60.000,00. Tratar
Baixo - São .J osé

Autolovel Hudson r

.-.-!
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CLUBE

S··:

OClalS
�
�

�
� grlas e as bançãos de seus pais, anunciaram seu

..: noivado o jovem Francisco Grillo e a senhorita
� Anita Hoepck da Silva. 'Ele, estudante, distinto fi

{: lho do sr, Neogênio Grillo, do alto comércio local,
I, e, de sua exma. consorte, sra. Palmira Grillo; ela,
"

de prendas domésticas, díléta filha do dr. Ader

� bal R. da Silva e da sua exnla. esposa, sra. Ruth

� Hõepck da Silva.
" À noite de 25, em reunião Intima, na resídên
� cia dos pais ela noiva, as famillas Grillo e Silva
"

� apresentaram aos jovens noivos suas congratula-
� ções e votos de felicidades.

� Aos nubentes e aos seus pais, expressamos

� nossos cumprimentos. ' ,

)
�·.......w...•.................,s,.........,..�..W·�8.............�·...�·(lI�.·.' ..·� ..

·

Nota Social'
.' . .c .. ,..

NOIVADO GRILLO - SILVA
Ao ensejo feliz do dia ele Natal, entre. as ale-

AMÔR

DOZE DE
A Diretoria do .Clube tem o grato prazer de desejar BOAS FESTAS e FELIZ ANO' NOVO aos seus associados e suas exmas, famílias.
convidar para o grande "reveillon" de firÍl do ano, quando haverá profuza 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.

'

.

._---�-__,.-----------_._----------

Descoberto' em nossa Ilha m��::�������:;� Ontem no passado'. granijo rosa,
-

.,' -v;-evela "O Globo" - estâo .

28 DE DEZEMBROConstituiu uma grande surpresa para d nossa 'repor- apodrecendo no arrnazsm 22. <li iIJr"lH
I tagem, a notícia de ter sido descoberta uma importante do cais do porto, Desde outu-
pedreira de granito rosa em nossa Ilha. bro que estão lá e só agoraAo par da raridade da existência de granito rosa êomeçou a sua retirada em

< na configuração ,geológica da Ilha, há a destacar à 'ím- grupos de duzentos e vinte

� portâncía de tal descoberta no aspéto urbanístico das sacos, pesando cada um se-nossas construções, enfeitadas até agora ünícament., com tenta quilos.� as lascas, lageotas e quadrados de granito cinzá. O interessante é que os
.. 'Para quem tem viajado às grandes capitais, como S. sacos tema marca da COFAP

"t!
Paulo, Rio, Curitiba e Porto-Alegre, é motivo de enorme à qual vieram consígnados.satisfação e orgulho saber que dentro em breve também A far.inha foi adquirida na
as casas residênciais de Florianópolis terão a enfeitá- Argentina e' no Uruguai pela
las, tal qual as belíssimas vivendas daquelas cidades, .o comissão então presidida pe--

"t
material' de construção do granito rosa. Paredes, facha- lo sr, Ameríco Pacheco Car

"t jus e pisos de jardim -adquirem um aspéto de realçada valho, A companhia de segu-
beleza quando enfeitadas por êsse material.. r05 está reclamando a demo-

Resta, ainda, dizer, achar-se localizada a pedreira ra do deposito, e o preço' da
em terras pertencentes à firma proprietária do couhe=

, armazenagem crece dia a dia.
.Ido estabelecimento "A Modelar". E a COFAP que diz disso?

-�·pTjG[AfONr
CAMARA

Participação' ,

JOSÉ HERMES GIL MIGUEL CÂNDIDO.
e DOMINGUES

COIUNA AMARAL GIL e

BENTA DA SILVA
DOMINGUES'

RIO, 26 (V, AJ - A apre
sentação do relatorio sobre
as graves irregularidades

ve-Irificadas na Camara Munici
pal de São Paulo, no qual
são apontados como princi
pais implicados o presidente
daquela casa, sr: William Sal
len e o tesoureiro José Bar
ros Junior, provocou uma 'ce
na de pugílatc, de confusão
generalizada e até a presen
ça da policia.
A agressão partiu do 'sr,

Renato Checha, diretor' ge
ral em exercício, tambem cí

.tado no rumoroso caso, o

qual' atingiu com varios SOCOs

o sr. Eurico Silva, funcionário
da assessoria tecnica qus
.uncíona junto à comissão de

inquerdto encarregada de a-
'

purar as irregularidade,
Depois da Cena de pugilato

a confusão generalizou-se,
sendo chamado ao local uma
viatura da policia.
Somente depois de varias

:---::--""""'�t1U.-""__�_-J!.,;l'.euniões entre os grupos de
�"'L·II:'1E:.r,_ �
r:lOrmaliza.óa sendo requerida
à instauração de inquerito
administrativo para apurar a

responsabilidade dos implica
dos no desvio do dinheiro do

legislativo municipàl paulis
tano ..

participam aos) parentes e

pessôas de suas relações, o

SELENEH DE MEDEIROS eontratc de casamento de
Isto é amor." tanto enlêvo , " um jeito assim tão triste' seu filho DEODATO, com a

que é saudade e é lembrança, _. um desmedido espanto. .. senhorita Maria Célia Do-
um 'sorriso fugaz que ao lábio ainda persiste 'mingues.
e desce pela face em lágrima de pranto" .

Às homenagens os de O ! to Varg�s;
ESTADO, embóra' tarde, se

associam, prazerosamente, NASCIMENTO

���me�����c�;a��l.hores vo-
Àcha-se em fHstas o lar do Aplicada a pena prevista na Consoli-

STA. ELUSA COSTA ���roadce�n�:l�,l!��� �� ���!�! . dacão das leiS Trabalhistas
Ve' passar, hOJ'e a data de cito, servindo no '140 B.C" e I' ,

.

dr RIO 26 (V A) O ml- ção, prevista na alinea "c" do
seu aniversario natalicio a de sua exma, esposa d, A e 1- , ,

_. ,.-
..

' ' !l2.' Souza Andrade, com, o nistro do Trabalho, deputadO artigo 553 da ConsolidaçãogentIl sta, Elusa Costa, dedI-. t Nel 'on Omegna tendó em das Leis çlo Trabalho.f
' "

d D t nasc1ll1ento a 22 do corren e, s ,cada unClOnana o epar a- -'

�'t (V. ista o parecer do consultor
t d Ed

-

d t E de um galante le r'obus o me- ,

men o e ucaçao es e s-, d juridico do Ministerio resol-
tado e elemento gracioso da nino que recebeu o nome e

,
•

D '1 '

,

R
..

P lo
• veuJaphcar ao sr. eoc eCla-

sociedade local ogeno- au .

1 t'- ,

.

. _. O ESTADO fofmula votos no Holanda Cava can 1, pre-A·gentII e prandada amver
. ,

' .' 'dente da Confederacão Na-
't 't ,- 1 de felICIdades ao Rogello;- SI .

snnan e mUl as selaO as 10-
,-' nal dos Trabalhadores na

'menagens que serão tributa- Paulo, extensIv03 aos d1gnOs! ClO
.

.

d d t't .<
, 'IndustrIa, a pena e es 1 Ul-

das pelos seu vasto circulo de g'emtores. I

relações, is quais O ESTADO
'

......."..............
- ............................._WoI'WY'JY....

se associa. ...�...--_•••--
.". �

SRA. D�I�E�!!IR/D� , Agente�Reembo. ls'o--
d

Aniversaria-sie, hoje, a ex-

ma, snra, d, Maria Ramos de Casa de Casimiras oferece oportUnIdade a elemen-

Oliveira, esposa do dr. Moa- tos ativos para trabalhar como �ende4ores pelo reen;- dos cargos.

J 1 alquer praça do PaIS, Fornece-se mostrua- ��""-_"-""-""-V-,,,-_Q,,"-"'-"'- -- - ... - - - - - - • - - - ____�i�á��O °d�ve�re�a���;;��t:et�� 1��0 s� ��ga:�� boa comissão. Cartas pára Caixa Postal
.

.

�VENDE-SESaúde Pública. 10,030 São Paulo,
A distiilta dama aniversarian, -,

_� '_w.--
----�_.............-'"-�-�.��_.,�'--_

.... --

te, gozandõ de um 'vasto ch'cu ,- -�� -

lo de amizades
.

em nossa Ca
pital por suas acenuradas
qualidades de carater e de co

pação, ver-se-á alvo de signi
ficativas homena!é\'ens por tão
grata efeméride, ás quais,
prazeroza e respeitosamente d- d S ' II'mão Provedór desta Irmandade-

.

, 1 1 De 01' em o nI. '

nos aSsOCIamos, f01mu :l.nc o

I
':I I; - lrmãs para l"tSVestido.s d'e suas in.-"lh' t d f '1' 'd' "oUVIdo os I maos e , ,"

os me ores Vo os . e e lCI a- l._ b lI' e fitas): assistirem as solenidadesSIO'ueas ( a an( Iaus,
.d2S, � e esta Irmandade comemorará o seu 1910 anIver-

FAZEM ANOS HOJE: com qu <
_.

E 'd M
.'

R sário de sua fundaçao.
- xma_, S,Ia, , ana a-

DIA IODE JANEIRO
mos de OlIveira, esposa do

_. 7 h C m'ullha-o Geral dos Irmãos e Irmãs..
,

" .,

d' _ _�s oras - o
.

.dr. Moaci� �e,OlIve1ra, me. I

Às 8 horas _ Missa com sermão ao Evangelho.
co vetermarIo do Departa- .

t' " 28 d dezembro de 1955
t d S 'd P 'blica' Consls ,orlO, e

"men o e aU eu" Amél'ico Vespúcio Prates� Exma sra, d. Castorma

IRMANDADE DO SENHOR JESúS DOS PASSOS
- -,E-

HOSPITAL DE CARIDADE

Isto é amor, ., e é tão belo _ . _ e empolga tanto, tanto!
Vida, alma, coração". Oh! nada lhe resiste!
E' humilda te soberano, ., é renegado e é santo,
a mais bela emoção, a mais total que existe!

Isto é amor. " Teu amor! E eu que por êJe choro,
e rio, e vibro e existo, apenas Peço, imploro
que não me tire Deus, senão quando eu morrer. _ ,

Ciumento quanta vez, em lágrimas Imerso,
é tudo. para mim: céu, mar, luz, universo. , _

E só por êle é glórra a glória de viver! , _ ,

ANIVERSA'RIOS Lobo S, Thiago, poetisa con

ténn.nea e pessoa muito rela

cionada neste Estado,
. t.

� ruenina Lídice Maria, fi-
- Lin�dó -s' A.ni\�io

•

J\4.<>-"'ô
'

da Silva.;
- sta, Irm6ard Schlup, de

dicada funcionária do Hospi
ta-I "Miguel Couto" de Ioira
ma, néste ·Estado,

- srta, Virginia Maria, Fi
lha dp sr, Antonio Paraizo d3

Barro.:; Silva;
- Sr, Milton' Moura Lima,
- sra. Carmem Viteira Lins,
- sr, Mái-Io Evangelista:
- sr. Jair Paim;
- snr, Oscar Vieira de Sou-

za;
- sr_ Claret Olimpio Be-

cluschi; .

- sr. Elpidio do Nascimen-

, .

SR ALTINO OU-VE:I-RA

Aniversariou-ise,.- ontem,
o no�so prezado conterrâneo
sr, Altino. Oliveira, do alto

comercio. 'de representações
de nosso Estado e pessôa
muito relacionada em nos

sos meios 'culturais e so-

ciais.
Dotado de fina educação,

c:walheiro de personalidade
e de" ele\\adas q'ualidades de
coracão e de espirito, o ,dis
tinto' aniversadante, foi alvo
de i�equivocas provas de

apreço por parte do grande
número de amigos e admi
radores.

participam aos parentes e

pessôas de suas relações, o

contrato de casamento. de
sua filha MARIA CÉLIA,
com o senhor Deodato José
Gil.

-

(

DEODATO e MARIA CÉLIA
noivos

Florianópolis, 24-12-1955.

Partícípacao
PAULINO COELHO COSTA

-E-
,\fIARIA COELHO COSTA

MARIO SARTORAro
SOBRINHO
-E

MARIA SILVA
SARTORATO

Têm a grata satisfação de partici
parem aos seus parentes e pessôas
de suas relações' de amizade o con

trato de casamento de seus Pílhos r.

JOÃO EVANGÉLISTA' COELHO
COSTA e MARIA JOSÉ SARTO
RATO ..

1 - Ponha todos os in
gredientes dentro de uma ti
gela e misture' bem até o

sabor ficar bem 'entrelaça
do.
2 - Espalhe o recheio em

cima das fatias de pão de
sanduiche, depois de já ter

passado manteiga nas' mes
�;1aS. A receita dá para uma

forma, (APLA)_

Florianópolis, 24-f2-55.

Participa'ção
JOSÉ TROINN DE ALCEBIADES VIDJ.L

OLIVEIRA
I
SOUZA

DE

e
. e

ÁGATA L. DE OLIVEIRA LEONTINA SOARES DE
SOUZA

participam aos seus parentes e pessôas amiga's. o

contrato de casamento de seus filhos, Heresvita M, de
Oliveira e Edno Souza.

HEHESVITA e EDNO

Preceito do Dia'
.

SANDUICHE DE GALI- \NHA ,,

_Noivos
Estreito, 21 de dezembro de 1955.

INGREDIENTES:

3 2/3 de xícara de carne

de galinha cozida .e picada
em pedacinhos.

1 xícara de aipo também
picado

1/2 colher de chá de sal
2/3 de xícara de maione

se

1/4 de xícara, de azeito
nas verdes picadas.

DESTITUIDO

Determinou ainda baixas
sem os autos do inquerito
correspondente à Comissão
do Imposto Sindical para que
adote as providencias COfi

'plementares a' que. se refe-

MANEIRA DE FAZER:

rem o,s itens "b" e_ "c" do pa
recer, Quanto aos demais di
retores da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na
Industria deixou de aplicar
lhes penalidade por não mais.
se encontrarem no exercício

Uma b'icicleta nov�, raio n. 2G. Marca MONARK.
Preço Cr$ 3,200,00. -:- Tratar com o Cap,it.ão

Paulo Sarni.

Fundado em 1765 - Aniversário de Fundação /

Aproveita o ensejo para
e sensacional passagem da

A data dei hoje recorda-nos que:

,
"

em 1813, no Arroio Grande, Rio Grande do Sul, "nas
ceu Irineu Evangelista de Souza, mais tarde Vis-

.

conde Mauá, falecteu em 21 de 'Outubro de 1889;
em 1836, em Estância, Sergipe, nasceu Pedro de Ca

lazans, poéta e escritor; Bacharel em Direito, fale
cido no mar, três dias antes de chegar a Lisbôa , em

Portugal, em 24 de Fevereiro de 1874;
'em 184'1, Bento Oonçalves da Silva assinou como

Chefe da Revolução ,Riograndense, com o General
Frutuoso Rivera, Presidente ela República Oriental,
uma convenção secreta de auxílios de guerra. Ou

tra convenção Identíca foi assmaría em 5 de Julho
de 1841;
em 1850, foi instalada a Comarca ele São José, em
Santa Catarina; .

em 1864 o Forte de Nova Coimbra, comandado pe

lo T.ene�te-coronel Portocarrero, mantem-se firme

na defesa contra o ataque de forças paraguaias.
Esgotadas as muníções o Comanelante

. br�sileiro
reuniu um Conselho, resolvendo a evacua.çao do

Forte, que' fol executada durante a noite, tendo .�
pequena guarnição ssgutdo a bordo ela "Anhambaí'

pum Corumbá;
.

em 1868 forças aliadas, comandadas pelo General

João Manuel Mena Barreto, sitiavam Angusturra:
em 18G8, .Francisco Solano .Lopes,' depois d� reves

de Lomas VaJentinas, dírbgiu de Cerro Leon: dos

seus soldados, uma proclamação, em que nao se

pejou de declarar que "la causa de la patría �o ha

sufrido";
"

'

em 1872, no Rio orando elo Sul, faleceu 0_Hngflde�
to José Maria' da Gama Lobo d'Eça, Barao de sat

can, nascido em Santa Catarina;
em 1877, no Rio de Janeiro, faleceu o Se,nad�r Za
carias de Góis e vasconcelos, um dos mais bnlhan

tes estadistas e oradores parl.ament�res, Nasc�ra
em Valença no Estn[]o da Bahla, ém o de Novem-

bro de 1815;
em 1889, no Pôrto, Portúgal, f,aleceu D_. Th�reza
Christina Maria de nourbon, terceira 'impera tnz, do
Brasil' lespôsa do Imperador D, Pedro n, nascída

,
, 18?2'

em Nápoles, em 1� de Março Cle �,
, , '

em 1893, faleceu o General dé Brigada Jose Clar111-

do de Queiroz; .

.

em 1nIB, no 'Río de Janeiro, faleceu o po;ta Olavo

Bilac, nascido em 10 de Dezembro de 1860,

,

An�ré Nilo Tadasco

-L=..;J�:yr--rI�"""'/-.--.[RI4L--_.__!MORRIR !
, '�

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA.

. .

As. partunaMes após a gest.ação, devem usar :�.
SANGUENOL

excelentes elementos tÔllicos:
Cálcio, Arseniato e Vanadato

de sódio ,
.

. '

OS PÁLIDOS, ·DEPAUPERADOS. }
S G O TA DOS. MÃES QUE

i

,IAM, M.(GROS, CRIANÇAS'
��UíTJCAS, receberõo a toni
f.caC;\Q geral do organismo, com o

«NO (,e�dCUIO)� ,,\
. Çom a BI'bha na Mão

QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZE�RO
Não se vendem dois pardais por um a\'e? e nenhum

dêles cairá em terra, sem o cons
..cntimenio·.' \,osgO, Pai.

(Mat. 10:29). Ler Mat. 10:28-33. -
'

A biografia, "Clarisa, a vida de um patda é a histó
ria de um pardal iI�glês. A sra, Clare Kipp , unlguarcla de
raides aéreos, o e1;controu Ul)la noite� no pe t}1;lo da II
Guerra MundiaL Ela o apanhou e cuidou 'le. til\\i.�sa vi
veu na casa da sra. Kipps durante doze

a�s, ��n�a �[!:s fotOgra,�ias. �e ClarLS,s,ft ,ql:: se

lel1c.l�. tra no livro, e ll1tttulada - A leltura (hana.· O 'etr� 0 cl'ilstr
Clarisa olhando para uma pwgina de um l' 'ô � erto, Par'
tirar a fotografia 1.1111_ livro foi apanhado e ab�t�' a esrr�Quando se revelou a fotografia, para surp�s - ela. auto;
ela descobriu que o bico de Clari�a aponta'la ara o vei.�
cuIa: "Não se vendem dois pardai§ por um a ?"

O Dr, Harry Emerson Fosdick disse: "J 3 tinha a
mais prazenteira id'éia ,de Deus que jarilais fo O!lce!ida."
me observa o pardal que cai; está: interessad .à3· 110res,
Cuida de nós, Era ntIm Deus àssim .que Jesus cO'uva em

quem 'Éle concitav,ám os homens que canfiassen
;..

-

. PENSAMENTO PARA -O DIA

Deus sabe, ama e cuida,
.

T. T. -Faichuey (Ou '0)
F

/,
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{

"O
SUJEITA AO PAGAMENTO DE INDENI- ATAQUES E DEFESAS NOS' CERTAMES
ZAÇÕES A F�DERAÇAO URUGUAI� D� CAPITAL

..

RIO, 27 (V.A.) - Continua a Confederação Brasi

leira de Desportos na expectativa de qualquer comuni

cação da Associação Uruguaia de Foot-ball, sobre o can

celamento do Campeonato sul-americano extra.

Anunciaram as agencias talegràficas que o certame

seria cancelado, em face de ter o governo penhorado
tens moveis, imoveis, troféus e 10 por cento das futuras

arrecadações, para pagamento da divida
.

na importan
cia .de um milhão e meio de pesos, contraida por não
haver recolhido a taxa corr-espondente á campanha- em
favor da tubarculose.

Mas, a dtretor ia da CBD não recebeu, até ontem,

qualquer comun ícação a respeito.
PERMISSÃO

Ao contranio.. chegou a permissão concedida pelo
Conselho Nacional de Desportos, para' que o nosso país
se faça representar, tan to no sul-americano de Monte

v idéu corno no pan-americano do México. A comunica
rão do CND foi recebida com satisfação pelos dirigentes
da entidade ecletica, que, assim, tomam essa providência
regulamentar, com a necessaria antecedencia.

Acha o procer cebedense Luiz Murgel que deVe ter

ocorr ido qualquer equivoco no despacho procedente da

capital uruguaia, pois, se alguma coisa estivesse resol

vido, a AUF já teria expedido as necessárias explica
cões ás entidacles inscritas. Do contrario, poderia ficar

�ujeita á uma indenização, porque as participantes já
estão fazendo. despesas com o preparo das seleções. ,

.Iâ na próxima quarta-feira, estará reunido o Con

selho Tecnico de Foot-ba ll da CBD para homologar a es

colha do novo tecnico da seleção que vai a Montevidéu,
bem corno- o programa de treinamento, sabendo-se que o

nome em foco para a direção do scratch é o de Celviro

Rodrigues, e que os exerci cios serão realizados na ca

pital gaucha. Além do Bangu e o América, que oferece
ram os jogadores de seus plantéis para integrar a sele

ção brasileira, também o Bonsucesso tomou identica' de
cisão.

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

INSTITUTO DE 'PREVIDÊNCIA E ASSIS
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

ED.ITAL

REALIZAÇÃO DE CONCURSOS NO IPASE

Faço público, para conhecimento dos candidatos ins

critos nos diversos Concursos do IPASE, que o horário
daC���z�:SOctpÁRA"ÀuilirXRuBitESCRITURÁRIO
Dia Hora Prova. t.:

5/1 19 hs. Português e Arlto/et.Ica
6/1 19 hs. Conhecimentos GeraIs

8/1 7 hs. Dactilografia
,

CONCuRSO PARA E CRITURARIO

Dia Hora' Prova

7/1 19 hs. Português'
-U/1 i� hs.

conheClzm
tos Gerai!

12/i 19 hs. Direito'.
.

.

15/1 7 hs, Dactilo afia

CONCURSO PARA OrICIAL ADMINISTRATIVO

Dia Hora p!ova
/1 19 hs. POlft

g'uês9
1 P 1

13/1 19 hs. Dir to Constituciona , Civil e ena

14/1 19 hs.

�i
ito Administrativo e Legislação

'd Pessoal

17/1 19 hs, nhecimentos Gerais

CONCtJRP PARA GUARDA-LIVROS
"

Horla
'. Prova .

•
14 hs,

'

Conhecimentos Gerais
I

19 hs.
'

Matemática e Estatística

19 hs Contabilidade Mercantil e Noções de
Contàbilídad., das Instituições Sociais

(i')NCURSO PARA CONTADOR

Dia Ufa Prova

8/1 l?.hS. Conhecimentos. Gerais

10/1 1" hs. Matemática Comercial e Financeira e

/

t
Noções de Estatística

\
16/1 d.9 s. Cüntabilidade

.

18/1 119
s.

.

Cüntabilidade das Instituições Sociais

? s rovas dos concursos serão realizadas no edi

fíci, do IN CfITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO, à
• l'u/Vitl' Mireles - NESTA.

3. 1\ s andidat�s deverão compal'ecer no local in-

dicado p ra � realizaçãü das provas 15 minutos antes da

ora ma a4:'L para o início das mes�as, munidos de lá

)is-tinta .Icaneta-tinteiro e cartão de identificação.
Flori ópolis, 26 ue.. d_!;zembro de 1955.

"

Mário Marques Garcia
Delegad'o

Dia'
14/1
15/1
19/1

I

No gramado de Álvaro Chaves, no Rio, deverá. ser

disputado, hoje, à noite, interessante cotejo interesta

dual, reunindo os conjuntos do Fluminense e do Guara

ni, de Campinas, em pagamento do, passe, do centro-mé
dio Clóvis.

I -(LUB� DOZE DE AGOSTO�,,I. Dia 31 Brilhante Revellon com a apresentação das ,
' .'

; Debutantes: <Ornamentação Simptuosa. Uma surpresa
As - 8hs.

oU" r...-...l� ,._. o<>�.

.' .Lo.hn ACHER em:

Traje: casaca ...o._ Smoking e Summer. A NAVE DO TESOURO
Reserva de mesas para associados que assim o de- No Programa:

s.ejarem : Cr$ 100,00. Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

, Censura até 14 anos.

Tentos a fa-vor
10 lugar - Avaí

)
33

20 lugar � Paula Ramos , 30

30 lugar - Imbituba 28

4� rugar -:- Figueirense ','
27

50 lugar - Bocaiuva ' 26

60 lugar - Atlético ' 17

70 lugar - Guaraní 13

80 lugar - 'I'amandaré :....... 9

Tentos contra

10 lugar - Figueirense ',.' .' ' 9

20 lugar - Avaí 12

30 lugar' - Imbituba 15

40 lugar - Paula Ramos 25

50 lugar - Bocaiuva
'

26

60 lugar .:_, Atlético .. , 27

';10 lugar - Guarani .. , , ., .. " 28

80 lugar - Tamandal'}. :- 41

CAMPEONATO DE ASPIRANTES
Tentos a favor

48
34
27 ,

22
21

,20

] 0. lugar - Figu ..irense .

20 lugar - Atlético ".

30 lugar - Paula Ramos .

40 lugar - Avai .

50 lugar _:_'Guarani .

60 lugar - Imbituba .

70 lugar - Bocaiuva 18

80 lugar - 'I'arnandaré 11

Tentos contra
8.10 lugar - Imbituba .

20 lugar - Figueirense................... 11

30 lugar - Paula Ramos 22

40 lugar - Bocaiuva 23

50 lugar - Avaí ; 25

60 lugar - Guaraní 32

70 -lugar - Atlético e Tamandaré 36

CAMPEONAT(J) DE AMADORES
Tentos a favor

l0 lugar - Treze de Maio 37

20 lugar - Ir is , 29

30 lugar - Postal, 'I'élegr'áf ico 27
40 lugar - Áustria ,

'

21

50 lugar - 'I'amaudaré 20

60 lugar - Vendaval 19

70 lugar - Ftamengo' ,.: 17

80 lugar - Alvim Barbosa : : '12
Tentos contra

.

10 lugar - Treze de Maio � 15

20 lugar - Vendaval e Postal Telegráfico .. 16

30 lugar - 'I'amandaré 18
40 lugar - Iris � ..

'

'. 23

50 lugar - Flamengo e Austria �. 28
60 11)_j)'J1-11-_ �A._l'1��"""" -D_ .... J.Jv-;:,�c; ;-; •••••

-

•••

-

••••

' ..

,. 38
-

í�', .
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OS GAUCHOS E O PAN-AMERICANO
DO M'EXICO

riormente pelo orgão mâxi- I
mo do desporto nacional.
DECISÃO FINAL, TERÇA

·FEIRA

/

PORTO ALEGRE, 28 (V.
A.) - 'Em palestra telefo-

I nica para o Rio de Janeiro,
o dr. Aneron Corrêa de Oli
veira, presidente da FRGF,
apresentou diversas suges
tões ao sr. Silvio Pacheco,
presiden te da CBD sobre (a,.
representação brasfleira uo

rampeonato pan-americano
:1 efetivar-se em fevereiro,
no .Mexico.v pricípa.lmente
em relação aos cracká gatl-
chos.·

.

e

Participa aos parentes e BRAULINA BOUSFIELD
pessôas .de suas relações o

Pessoalmente, como dis- contrato de casamento de
semos acima, o 'presidente seu . filho Haroldo com a
da CBD concordou ampla- senhorita Dulcinéa Bous
mente com os jnotivcs ex- .f ield.
postos pelo 'dr. Aneron Cor-

.

rêa de Oliveira, para que

I HAROLDO e DULCINÉA
fosse enviado um "Scratch f

•

G h"
nOIVOS

. �u: o ao campeonato d.o I Elorianópol is, 24 de dezembro de 1955. VENDE'.SEMéxico, Entretanto,. a decI' _ __ �.r� ..-..M..-..-.-. .

-

f" I d 'h t I r ,'"
sao ma evera cegar er-

ça ou quarta-feira, quando i DR. IVO VON WANGENHEIM
da reunião do Conselho Téc- - D E N TIS T A -

nico da Confederação, oca- Consultórfo rua Bocaiuva, '42
síão em que serão debatidos

,..,.,..._._..� ..........,. -- _ _. _..-...-.._._...,...-..- ..-.---
esses problemas, devendfJ

t n d
·

M't t' f'd 'ura eClmento e I·ssa' Tratar na Prefeituta Mu-

::s��o Pl�ese�reeside��eel'ld:', _. ni,cipal com o SI' Manoel

FRGF, qúe' para lá seguirá Viuva Rosa Taulier Trilha e filha, lavá Alves e

DOCEIRsegunda-feira, com a fina- familia, Alvaro Trilha e familia, Daniél Torres e senho�'a, AUdade de batalhar pelo seu Mario Trilha e senhora, Eduardo Trilha e familia, José
Cponto de vista, já endossado Trilha e familia! Helio Tri:lha.e familia, Antonio Setu-

D
A EITA ENCOMENDAS

pelo dr. Silvio Pacheco, qual bal e familia, e HerciliG Trilha e familia, ainda conster- I

T
E BOLOS, DOCES E TOR-

seja o 'do preparo e envio nados com o ·passamento de seu inesquecivel esposo, pae A.S A RUA LAJES, 51.

de uma autentica se'leção sügro e avô José Marques Trilha, vêm por intermédio TERRENO
saida do Rio Grande do Sul, deste .cQnvidar a todos os parentes e pessôas amigas pa- VENDE-SE dois lütes com
que, inegavelmente, pelo ra assistirem a missa de 7° dia que mandam celebrar em 24 metros de frente por 33
que 'possuímos, tem condi- intenção a sua alma, no dia 30, na igrejfL de Santo An- {�e fundos. Situação exce
ções para dignificar o foot- ltonio às 7 horas.

'

lente. Tem luz, água enca-
ball do Brasil no eSt!'angei-/ A todos que comparecerem a este ato de fé cristã, a nada para breve.
1'.0.

,.

'nossa imorredoura gratidão., Telefonar para 2.818 .

•
REVEILLON

Ponderando todas as cir
cunstancias da participação
efetiva dos gauchos nesse

sensacional certame ora n0S

seus primeiros passos, no

que diz respeito ao Brasil,
° primeiro dirigente da en

tidade local fez ver ao dr.
Silvio Pacheco 'que melhor
.�eria, já nesta altura, uma

seleção do Rió Gral'l,de do
Sul, com treinador e supe
rintendente, ficandóa crité
rio elo selecionador a eS('(J

;ha de novos elementos, fllJ

fosse nE)cessario, alheios ao

nosso Estado, recrutados en1
outros centrüs dü país, na
.lista dos 5 solicitados ante-

•••••••••••••••••••••�� �•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�J••�••••••••••••••••G••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�
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•
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•
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•
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Dia 31 --
Reserve

AS "PERFORMANCES" DOS PRINCI
PAIS CLUBES DE FUTEBOL DA

CAPITAL EM 1955
II - FIGUEIRENSE,

,

Figueirense O x Avai O

Figueirense 1 x Atlético 1

Figueirense' 2 x Imbituba (Henrique Lage) 1

Figueirense O x Ferroviário (Tubarão) 2

Figueirense 1 x Ferroviário (Tubarão) 1

Figueirense 2 x Carlos Renaux (Brusque) 4

Figueirense 1 x G. E. Brasil (Pelotas) 4

Figueirense 1 x Olímpico (Blumenau) 1

Figueirense' 7 x Palmeiras (Blumenau) 1

Figueirense 2 x Caxias (Joinville) 3

Figueirense 3 x Paysan dú .(Brusque) 2

Figueirense 1 x Hercílio Luz· (Tubarão)' 3
Figueirense 3 x América (Joinville) 4.

.

Figueirense 1 x Avaí 1

Figueirense 4 x Tamandaré O

Figueirense 2 x Ferroviário '(Tubarão) 1

Figueirense 3 x Paula Ramos 1

F'igue irense 2 x Carlos Renaux (Bru sque) 2

Figueirense 1 x Guarani 2

Figueirense 1 x Atlético J
Figueirense 1 x Avaí O

•

Figueirense 2 x Imbituba (H. Lage) 1

Fig·ueirens.e 4 x Bocaiuva 1

F'igueirense 7 x Tamandaré O

Figueirense 3 x P. Ramos 1

F'Iguairense O x Guarani O

Figueirense 1 x Atlético O

Figueirense O x Avaí 2

R�sumo: Jogos 28; vitórias 12; empates - 8; der

rotas -"8; gols a favor - 56; gols contra - 50; Saldo
- 16 gols.

----------_. - _"

AMANHÃ, NO RIO: FLUMINENSE
"VERSÚS" GUARANI DE CAMPINAS

Participação
Vva, PIERINA VESCOVI

DA SILVA

Part.icipam aos parentes e

pessôas de saus relações :o

contrato de casamento de
sua filha Dulcinéa com o

31'. Haroldo da Silva.

AUGUSTO BOUSFIELD

. II
.

. '.-11

-- Dia 31
sua :mesa

NIN.E TO
com anlecendência

N I N E

CINE SAO JOSE
As 3 - 8h8.

FINALMENTE HOJE

Jorge MISTRAL - Mar-

ga LOPES Fernando
SOLER em:

A MENTIRA
No Programa:
Cine Reporter. Nac,

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

1 ••·.4
As 5 - 8hs.

CINEMASCOPE
Tyron e POWER - Susan

HAYWARD - Richard
EGAN em:

DUELO DE PAIXõES
Technicolor de Luxo

Preços: "18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Anselmo DUARTE

Eliane LAGE em:

SINHA'MOÇA
No Programa:
�oticiario Universal. J 01'.

Preços: 10,00 - 5,00.
.Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Louis HAYWARD em:

HERANÇA' MALDITA
No Programa:
Chie Noticiário. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

\
As 8hs.

Frank LEWEJOY em:

NóDOA INFAMANTE
No· Programa:
Reportar- Na Tela.. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura a.té 14 anos.

Uma casa de madeira
pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira f)\)
Estando a mesma desocupa
da.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o l!:Sl'ADO

ços:
Rua Oswaldo Cruz, 406 Estreito

Lu� l.ilé A,pt Rlor,l.anópoli1;l.----
.

i��;j: \
.

;-

ou Avenida

"

)

R·' 'p I
Magalhães Ferreira, E' .O I T.A..

'I>

L-. Farm. N. S. Fátima, Ita- �
nhandu, N1. Gerais - Be2e- I .Jl.Jl:t..O DE ulHEITO DA COMARCA DE TIJUCAS
dito Mesquita, Drog. Mes- Edital de citacão de interessados ausentes, incertos e

�OO nrêm"os para os Baleou' istos de '·armánla· n'o BqLellv'tan'dAorEaxllág'e:nMl�o' GDe,�'lalaiSpico_1 desconhecídos, com·o prazo de trinta dias
li l' lU D J " , O doutor Reinaldo Rodrigues Alves, Juiz Substituto,

Sensacional Concurso. dos Laboratórios ��l!���' EsSpti�,;to:r::���nha, exel'Cí��O �:t::�'g�e d�a��!Z cdaeta�f���t�ad<�o���a��a l��
.

.

Moura BrasU-Orlando Rangel .
I �����:�a�'J��zm�:,s: � Faz saber a todos quantos interessar possa o pre-

COLOCADO EM 1° LUGAR Farrn. Minas Gerais, Uber- Geraldo 'I'ravassos, Farrn, Claudeti Vieira, Farm, Sam- ente edital de citação, com o prazo de trinta dÜ1S, virem
(UMA VIAGEM A PARIS); lândia - Antônio Chaves, da C.O.A.P., Recife _ Ge-

du, Ploríanôpolia _ Clésio u dêle conhecimento tiverem que, por parte de Jardelino

O SR. THALES DE QUEI., Fnrrn. Itapetin inga, S. Pau- túlio Cordeiro Menezes, Cesar, Farm. Brasil, Mar- João de Souza, lhe foi apresentada a petição do teor se-

ROZ DA DROGALINS DE lo - Carlito Alves dos San- Farm, Gávea, D. Federal - quês Valença, Est. Rio guinfe : "Exmo. sr, dr. Juiz de Direito da Comarca de Ti-

'LIN$, S. PAULO tos, Farm, S. Salvador de Gizette Oliveira Morales, Cunha Azevedo & Cia., jucas .. Diz Jardelino João de Souza, brasi leiro, casado, la-
LANCADO NOVO CON· Campos, Est. Rio - Fran- Farm, Morales, Murundu, Farrn, Central, Campos, Est. "'.7J vrador, residente em Timbé, neste município e comarca,

CURSO PARA 1956 COM cisco Marques de Souza, Est. RIo - Guido Dewes, Rio - Darci Flosé, Farm. "" �.... "'�por seu Assistente-Judiciário infra-assinado, conforme

PRI�MIOS MAIS VALIOSO! Paladroga, Fortaleza Farm. S. Judas Tadeu, No-
Sto. André, Barretos,' São

.,

,
..

poderes constantes da procuração anexa à concessão da

Conforme já foi ampla- Gesner Assis Marinho, vo Hamburgo, Rio Gde. Sul. Paulo - Darcy de Lima, SEAGERS' assistência judiciária, o seguinte: I _ Por escritura pú-:
mente divulgado pelas Rá- Farm. Sta. Terezinha, Ca- _ Guilherme Vargas Netto, Farrn. S. José, Alegre, Esp. hlica registrada no Livro n. 89, Fls. Hi5v. a 166v., em

dia Nacional, Mayrink Vei- rangola, Minas Gerais � Farm. S. Miguel, Guaçui, Santo - Dionisio Zarnbelli, , Notas da Tabelião Arina Gallotti Matias, obteve de Lu-

ga e 'I'amô io, teve lugar, Paulo Tupan de Souza. Esp, Santo - Henrique Fer- Farmácia' Sta. Terezinha, GIM zia Juliana de Jesús, em 23 de junho de 1953, a posse de

110 dia 17 do corrente, o Farmácia Confiança, D. Fe- reira Lima, Servo Méd. do Vitória _ Edcnir Zandona, um terreno', situado no lugar Timbé, que ocupava desde

Grande Júri 'que proclamou deral - Hosp. S. Roque, Batalhão de Guarda, B. Ho- Fa rm. Colombo, Curitiba ._ 4 de abril de 1924 (doc. n. 2), terreno êsse com 100 me-

os vencedores do Concurso Cacique Doble, L. Vermelha, rizonte - Itinosa & Irmãos, Edgar Gonçalves Oliveira.

,4; .. (DIGA SIGA) tros de frente, com os fundos que se acharem, fazendo
dos Labs, Moura Brasil-Or- Rio G. Sul - Alain 'I'ei- Ltada., Farrri. Ciclan, Ara-

Fa rm. Beira Mar, Belém' frente na estrada geral e fundos no rio 'da Itiriga, ao nor-

lando Rangel S. A., para os xeira Maciel, Farm. Age- eatuba, S. Paulo - Jacir Eduardo Laurente, Farm. ...nos lares e em
te com terras de João Joaquim de Souza e ao Sul com

D F d I H
' p. t F

.

F P
fI#

todos 05 bates I ,

BALCONISTAS DE FAR- nor, . e era _ erzm- 01' es erreu-a,
.

armo e-
Hermeto, Lavras, M. Gerais terras de José Delaudino Linhares, perfazendo a area

MACIA, de todo o país. nio de Campos, Farm. Ban- dro Américo, D. Federal -
_ Egídio Neis, Benef, Por- .�.._w_ w _ .... .-..._�.aproximada de 120.000 m2 (doc."n. 3); II -:- que os con-

Este é o segundo ano de de ira, S. Paulo _ Albino Jaime Pedrada, F a r m.
tuguesa, P. Alegre

_ Eliza-

VENDE SE Irontantes atuais da. gleba usucapianda ain�a são os

.vizência dêsse Grande Con- Peon Rodrigues, Farrn. Cen- Abreu, Cachoeiro do Itape- beth Moura, Farm. S. Sebas- - .

mesmos acima mencionados,' sendo que, porem, tendo o
� curso, que dia a dia vem trai, Belém -,.. Léo Leno Vi· mirim, Esp. Santo - Jayme tião, Uruana, M. Gerais _

Uma casa de madeira requerente mandado verificar a área respectiva, encon-

eleSI)ertando ma, íor interês - sa li, Drog. Velgos, Põrto Pinheiro Silva, Nossa Far-
'Elza Siqueira Cunha, Drog. R trou de frente, exatamente, cem metros lineares e de fun-

1 L F S P I f pintada a óleo sita á ua

se e através o mesmo, os re- Alegre - Marioe ourenço mácia, ranca, ão au o.
Rio Branco, Rio Branco, Ter. Lauro Caminha Meira f)oJ dos, oitocentos ditos até o limite do Rio da Itinga ; III _

feridos Laboratórios, pres- su-«. Farm. Teixe�ra, João -_ Jarbas Barbosa da Silva, Acre _ Ernani Monteiro Estandoa mesma desocupa- que, assim, ante a documentação que com a presente ofe

tigiam os BALCONISTAS Pessoa - Olga
.

VItor Pe- Ambulat. da Usina Cacau, Castro, Fa rm, Muqui, Mu- rece e tendo em vista que, desde a época da respectiva a
.

DE FARMÁCIA, laboriosa reira, Farm. Un iversal, Sto. Cacau, Pernambuco - Jef-
qui, E. Santo _ Erni Schl- dBTratar na Prefeitura Mu- quiaição da gleba pelo ora requerente, está .estabelecido

classe, que, ao lado do Far-l Amaro, Bahia - José Ma- f'erson Viana Leite, Farrn.
btinz, Drogabir, Passo Fun-

níclpal 'com o sr. Manoel o prazo prescricional para ficar regularizado o direito do

macêutico, presta inestimá- rim, F'arrn. Cari�ca, D. Fe- Galeno, Itambé, Bahia _

do, Rio Grande do Sul _ requerente, com o reconhecimento judiciário do seu do-

veis) serviços ao público. deral - Sebastião A. Fer- João Barros Santos, Farm. Gabriel A. Filho, Farm. Mol- DOCEIRA mínio sôbre o imóvel,' por si e sua antecessora; IV - con-

A respeito de concursos, re ira, Drog. Americana, Maria, Aracaju - Joaquim linari, Uruguaiana, Rio Gde. siderando mais que as duas posses, autorieadas pelo ar-

vale a pena lembrar que, Juiz de Fora. Horácio Soares, Farm. -Sta.
do Sul _ Felipe Bromfrnan, ACEITA ENCOMENDAS t igo 5G2 da Lei Civil, apl'csentam-se com as demais exi-

no ,dia 12 do corrente, o "Re- CONTEMPLADOS COM Rita, Sobral, Ceará _ José
Fal'm. Mundial, Curitiba

-

DE BOLOS, DOCES E TOH.- gências da Lei, de serem pacíficas e contínuas, estabele-

pórter Essa" divulgou os PRJ::MIOS 'NO VALOR Gàrcia, Drog. Catedral, S ..

Fernando Barbosa Ribeiro,
TAS A RUA LAJES, 51. cem o preenchimento dos requisitos para aquisição do

resultados do maior con- DE CRS 300,00
� •

Paulo _ José Moacir Pi-
Drog. Rosas, Manáus

_ Fir- _ domínio pleno do terreno, REQUER' que, depois de pro-

curso realizado no mundo e Adénia Edna dos Santos, menta, Farm. Rápida Dia e
mo Rangel Lemos, Farm. TERR�NO ceRsa e julgada a justificação, na forma do art. 454 e se-

que teve lugar nos Estados Farm. Bahia, Ipiaú, Bahia Noite, D. Federal - José
Bezeri'a, Carpina, Pernam- VENDE-SE dois lotes com guintes do C. P. Civil, presente o dr. Representante dÇl

Unidos, cujo 1° prêmio, era - Antônio Pereira, Drog. Ribeiro Costa, Farm. N. S.
buco _ Florinda Rocha As- 24 metros de frente por 33 Ministério Piíblico e ouvidas as testemunhas abaixo ar

representado pela bagatela Cl'uzeiros, Varginha, M. Ge- das 'Dores, Três Corações, sis, Farm. União, Alagoi- -de fundos. Situação exce- roladas, se digne v. excia. de mandar citar os ,confinan
de 100 n1i1 doláres( cêrca de l'áis - AntoniO Barreto dos M. Gerais - José Silvio Ta-

nhas Bahia - Francisca lente. Tem luz, água enoa- tes do imóvel e o dr. Representante do Ministério Públi-

7 milhões de cruzeiros em Santos, Farm. Central, D. vares Farm. doa C.O.A.P., Neti�ha Lima, Soc. Assist. nada para breve. co, bem assim como, por editais de trinta dias, os inte-

nossa moeda). Federal - Adelmo ,Zenaro, Recift� José Eprinz, N. S. Fátima, Fortaleza - Telefonar pará 2.818, ressndos incertos� pal'a contestarem, no prazo da lei a

Desejosos de ajustarem Farm. Buénos Aires, S. Pau- Farm. Baltimore, Pôrto Ale-
Francisco Acácio Melo, _-- pl'esente ação da, qual e na forma dos artigos 550 e 552

mais ainda, oi'- laços de ami- lo _ CIeto C. Matos, Farm. gre _ Kname Kavamoto, Farm. Modêlo, Fortaleza
- OCULOS do C. Civil, deverá ser reconhecido e declarad<;> o domínio

zade e simpatia que desfru- Malheiro, Manaus - Dário Drogaminas, Araguari, M.
Francisco Tr�vassos Ramos,

I d
do suplicante sôbre o terreno acima descrritq, prosseguin-

tam junto às farmácias e de Oliveira Filho, Fúm. Gerais _ Leônidas Ramos
Farm. Popular, 'D. Federal �erdeu-s� um. �c� o� AI� dO-Se como de direito até final sentença/ que servirá de

aos balconistas, os· Labora- Villaschi, Colatina, Esp. Souza, Farm. N. S. das Gra.
_ Franco Angarú, Farm. gr.au no OJ1lbus CllCU aI

titulo hábi! para a transcl'ição no registro .de iinóveis.

tórios Moura Brasil-Orlan- Santo - Edson Hora, Farm. cas, M. Gerais _ Maria A·
Sta. Terezinha, S. Paulo - mIrant� ;r.amego. I Protesta por todo o gênel'o de' provas, inclusive'depoi

do Rangel, pretendem, para Carvalho, Lagarto, Sergipe �élia B� Lima, Drog. Uni-
Gerardo Adjafre, Souza, GratIfIca-se. a, �uem en-

menta pessoal de qualquer interessado, inquirição. de tes

o ano de 1956, não um con- Ecy Soares Azevedo, versai, Manaus Mário
Farm. Jul.iana, Fortaleza

- tregar no EscntorlO H�ep- temunha, vistoria, etc. Para efeitos fiscais, dá à causa o

CUl'RO igual àquele realizado Farm. Gbiás, A n á p o I i s, Favaro, Drogacentro, São Gilberto Alves, Farm. S. An-
cke com o sr. Franclsco

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

nos Estados Unidos, mas, Goiás -Gera.ldo Figueire- Pau·lo _ Mário Pereira das
tônio, S. Ficlelis, Est. Rio -'-

Althoff.
no e Francisco Xavier, ambos residentes em/Timbé, dêste

um sensacional concÜrso, do, Fal'm. S, Geraldo, Bau- Neves, Farm. Abreu, D. Fe- Gustavo
- Roessing, Farm.

__o - -

TE·R�RÊNÕ"'-"'·�-_··-·· município e comarca. Termos em que, pede deferimento.

CalJ:\Z de gillvanizal' a aten- l'U, S. Paulo - Helenio José deral _ Morlmitsu Aizawa, .Cent1'al, Manaus - Hélio VENDE-SE um terreno (a) Wilmár Orlando Dias _ Assistente Judiciário". Em

eã� e interêsse ,dos. Balco- da Silva, Farm. Confiança, Farm. Central, Aassai, Pa-
Arantes Oliveira, Farm. Fe- em situação previlegiada, dita petição foi exarado o seguinte despacho: A., como

j;istas de Farmácia e mesmo Petrópolis, Est. Rio _ João raná _ Nélio Múcio Paula
res, Ituiutaba, M. ,Gerais -

próximo ao Balneário. pe�e. Tiju�as, 9-12-55. (a), �:;nal�o Ro��ig�le.s A�ves �
das próprias Farmácias, Souza Mendes, Farm. S. Bc· Neto, Fal'm. S. Vicente de Hildebard l;todrigues, Farm. Frente para o mar de 20 .JUIZ SubstItuto, em exerClClO . FeIta a .HI�tIf��açao fOI

com prêIllio.s .njais _njJmel'p-_ nedíto, Itajubá, Minas Ge.- P':Tnla, Gal'an-goJa, M_ Ge,ca.i&- <Rf511'1to-8mtta; . "f:fori enos com fuuaoSlle-a1J4.ex:ii.'::tdo 0- segtiinte despnrllO: "Façam-se as citações re-

sM e ele .valores mais su- ;'ais --Luiza de Matos Lei-
- Nelson Barbôsa Santos, te _ Hilton Vieira do Espí- 80 metros.

.

...... _ I qlJeridas na inicia) e mais a do dr. Representante do' Ser

gestivos. Dentro de poucas te, Drog. Matos,1 Itapebussu,· Fârm. Vilnca, Recife _ Ola- rito Santo, Farm. N. S. Gl'a- Tem entrada para auto- viço do Patrimônio da União, esta por precatória a ser

semanas, as bases dêsse no- Cell'á - Miguel, Garrido, vo Cescato, 'Drog. 5a. Aveni-
ças, Campos �onorato móvel pelos fundos. I

expedida para o Juízo de Direito dq la. Vara da comarca

vo e espetacular: concurso Pu'm. Indiana, Sto. Angelo, da, São Paulo - Octávio PernandeR Oliveira, Farm. Telefonar para 2.818. I
de Flol'Íanópo] is., Tijucas: ,20-12-55. (a.),�eyna ldo Rodri-

súão divulgadas, com to- n. C. do Sul - Moraes Bas- .Jú�1.quim Braga, Farm. Boti- Reis, Presidente' Prudente,
'

gues Alves - Jmz Supshtuto, em exerclclO". E para qu�

dos os pormenores. tos, Farm. Moraes, ,Goiâ- ca do Povo, Teresina - Po- São Paulo' - Horácio So-

V d chegue no conhecimento de todos e ninguem 'possa alegar
OS PR�MIOSt[li�, GFo,i�ISll -M.,"NI�I.aariAast��- cp,o MIufaí, RDarl�lallnlidPOon'CoSsãtaO b1'al, Fa1rm. PvoncilanO'FN,itme-' .en e-se !gf�ordância, mdanddoe_ut exJPe,dir � Plrlegs"e�1tdee' ecdoittatllmqeUee spelo'ar',A seguir, transcrevemos res, < t,1." 'au o _ .

,.. eói _ }. ugo. are a, (ar . a Ixa o na se e s e UlZO, no t "I S ".

a relação dos 200 primeiros Crato, Ceará - Oswaldo Ba, Sózinho, Farm. S. Judas Ta- Gifi'oni, D. Federal _ Jair Vende-se a casa da Aveni- cópia, publicado uma vez no "Diál'Ío da Justiça" e três

contemplados no concurso tista Vieira, Farm. S: Judas deu, Belém _ Rubim Boni- Dutra Bergini, Farm. Coop., da Hercilio Luz 183, in for- vezes no jornal "O Estado" de Florianópolis. 'Dado e pas-

de 1955, cujo prêmio prin- Tadeu, Governador Valada- to Aronovicb, Divisã'ç de Paul'u, S. Paulo _ Jair Pin- mações�no mesmo local. sado nesta cidade de Tijucas, aos vinte e um dias do mês

cipal- uma viagem a Paris res, M. Gerais _ Romeu Saúde, Macapá, Território
Co Sousa' Vargas, Farm. Dias. cie dezembro do ano.de mil novecentos e cinquenta e cin-

(ou 100 mil cruzeiros em Ferraiolo, Farm. Alemã, D. do Amapá. t';ampo, D. Federal - João co. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactilografeI,
dinheiro) coube ao sr. Tha- Federal - Serafim Sana, CON'rEMPLADOS COM Fonseca, Farm. Eleusa, U- conferí e subscreví. (a) Reynaldo Rodrigues Alves

]es de Queiroz, da Droga- Farm. S. José, S. Sebastião' PR�MIOS DE Cr$ 100,00 !_l'rlândia - Joaquim San- Juiz Substituto, em exercício. Está conforme o original

ll'n- de Lins no Estado de do Rio Prêto, Munic. Con- Acácia Pereira, Farm. �os, Farm. 'Araguarina, Ara- afixado na sede dêste Juízo, nQ lugar do costume, sôbre
:o" ,

D t M D F d I DO'São Paulo. Mais os se- ceiçào do Mato en 1'0, .. Saenz Pena, . e era -

gnari, M. Gerais - José AI- . o qual me reporto e dou fé. ata supra. ESCrIvão:

guintes, foram contempla- I Gerais _ Wilson Graça �e�- Achiles Cesar Silva Naves, cimar Freitas, Drog. Pas- Gercy dos Anjos.
dos: Giovani Pereira Lima, te, Fnrm. Oswaldo. CIU�, Farm. Naves, Boa Esperan- trur, Fortaleza - José Fel'- ••••••••••••••••••f'I•••••••••••••••••••••••••

da Farmácia Pronto Socor- Maceió, Alagoas _ �lÍtOl'lO ça, M. Gerais - Agpstinho' I.'eira Lima, Fal'm. Medici- . 'Ca:9C} das Esquadrias
1'0, Recife: 1 máquina de Figlinolo, Farm. Bnl'es, Ma- Teixeira, Farm. N. S. Lour,- I f,:, Salvador _ Jorge, Ho- JiE ALBERTO RICHTER
eSCI'ever portátil, ou 10 mil llaUE;. des, Uberaba, M. Gerais -

:;evar Filho, Farm. Hoceva-r,
OS COM

.

D d Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolis
·cl'Llzel·I'os..José Martins Caro CONTEMPLAD Aguinaldo Esteves, rogo e r il1í, Rio Grande do Sul _

- -

20000 Portas, janelas, .caixas, meia-caixas, vistas, etc" co,n

valha.I·es, ela FaI'ma'cia Glo- PRÊMIOS DE CRS , Minas, Belo Horizonte -

José Hipólito Ferre.ira, Dro- • _.......oI"wI

E ...•••..-.·...·.·.w............. estóque para entréga imediata.
bo, Juiz de Fora: 1 bicicleta. A. P. Machado, Farm. s- Alaime Ribeiro dos Santos, /aria Freire, João Pessoa,

t S Paulo F C 't R' D F de 'b J' N' C·
-

C
.

I Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
Jandira Ferreira Gomes, da perança, San os,.

-

atm. l'!S o el, . e • ParaI. a _ ose . oguell'a, Drog. OrlCe}ç�O, amplna
e sem defeitos,

FaI'n1a'cI'a Maria, Salvador: Adelermo Marques, Farm. ral.- Alberto Bornschein Farm. S. Tel'ezinha, Barba- GTande, Paralba - Peeli'o
, E t

.. Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron-
1· bI·cI·cleta. Ernani Garrido Sta. Terezinha, Macae, s. Filho, Drog. Catarmense, cena, M. Gerais - José Oli-, Prito Lima, Farm. Brito, Te- .

d C·
,. to para :mtréga imediata, .

-Filho, da Farmácia Garri,do, Rio _ Adhemar BernaJr e,s Joinvile, Santa atarma ;- veira Taboza, Drog. Ferrei- japió, Recife _ Pedro Dias
Férro _ Tubos _ Sanitários e Azulejos para importa-

Sa-o Llll·S·. 1 bl·cI·cleta. Br·o· de SOLlza, Farm. S. ase, Aldir EgYdio de Oliveira, ra, Carual'u, Pernambuco _ "isconcelo'3 Farm 'Dom
.

I
r ". cão do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio

m;nal C..da Silva, da Far- Ouro Fino, M. Gerais
_ A -

Farm. Brasil, Barra Piraí, José Soares, Farm. Quina- Bosco, Fortaleza _ Pedi'o (B '1) CADIB
mácia Brasil, Santa Maria, berto Hamú, Farm. S. J.orge, Estado Rio - Alfredo Hack ton, D. Federal _ Josino Jo�é' Conc.eição; Farm: Con-: _ ra�� vai construir' anóte o nosso endereço,
Hio Grande .do Sul: 1 bici;- ,Formosa, Goiás, AlcI Go- Oliveira, Farm. Globo Ltda., Machado Borges, Farmabor- ci'Ição, IblCaral, BahIa _

"l.et". José Miranda Jordão, 'mes Carneiro, Farm. S. An- Curitiba - Almiro -Roque ges, Novo Horizonte, S. Pau- Pedro Mai'icato, Farm. I. B. :

da Farmácia dos Pobres, tônio, Barra do Pirai, Est. ,de Souza, Farm. Sta Inês, 10 - Liberato Nogueira Mi- C. M., P. Alegre _ Pedro
I

ltio de Janeiro: 1. bicicleta. Rio - Amélia Gomes ?res- Salvador - Ana Maria Mar- randa, Farm. Nogueira, Con- 'Soares Silva, Farm. Carva-!

Joaquim Vasconcelos Sid po, Farm. Aven�da pe�n��, ques, Farm. Vera Cruz, San- sêlhéiro Lafaiete, M. Gerais 'ho, Teresina _ Raimundo \

Filho, da Farmácia Lido, Campos, Est. RlO _ n �- tana do Ipanema, Alagoas _ Luiz Bastos Almeida, Crispim Filho, Drog. F)nk, I
Bangu, 'Distrito Federal: l nio Barbosa, Farm. Co�ceI- _ Anésio Ataliba Segalia, Farm. Brasil, Jequié, Bahia Manaus - Randolfo Carnei

corte de tropical. Masaro cão Pedreiras, Maranhao
c- Farm. Campineira, Campi- - 'Luiz Nicola, Fal'm. Nico· ro, Farm. S. Sebastião, Ipa

Andati, da Farmácia Ada- Antonio Pera, Drogapa1_l' S. nas, São Paulo - Antônio la, f'açauava, Rio Grande do Ineri, Goiás - Salvador Po

Tn!1nfanna, Adamantina, São Paulo' _ Augusto Pedrll1h� Alarcon, Farm. S. Francis- Sul - Manoel Luiz Crusci· tenza, Farm. Maracanã,
Paulo: 1 corte de linho Ferreira, Farm. Villasclll, co, Bauru, S. Paulo -' AIi- nel, F;arm. Nova Italiana, Santos � Silvio Silva Mon

S-120. Henrique de Paula Colatina, Esp. Santo
_ Car- tônio Bernardes, Farm. N. Can-ípinhaR. São Paulo _' teiro, Farm. Leblon, Belém

Lacorte, da Farmácia e' los Alberto puliér, Far�. S. Saúde, D. Federal - An- M,lria Jo,�'" SO�ll'es. Farm. - Solange A�ves Matos,

Drogaria Dom Silvério, Be- Farei, 'frês Rios, Est. RlO tônio Figueiredo, Fárm. Fi- P'.steur, S. Luís, M.11'anhão Farm. Universal, Ilhéus,
par' de. _ DeloI'me Pinto; Farm. Sa- gueiredo, Coqueiral, M. Ge- .--. Maria Risodalva dos�San-1 Bahia _/ Tércio Plácidolo Horizonte: um >

't D FedeI'al _ D. jalma rais - Antônio Izidoro Ne- t.OR, Farm. Caldas do Cipe,. Sant FaI"m S Jorge Naór:ulo Rayban. Dl as, . 'os, .. ,-

CONTEMPLADOS COM Almeida de Carvalho, Far�. ves, Farm. Maia, N�tal - Bahia _ Nakata Teromasa, zaré, Bahia Tusneida

PR�MIOS NO VALOR Cabral, Buerarema; BahIa Antônio Martins Brito, Far� Farm. .Avenida, São Pal,llo Behr, Girc. Opero Criciu-

DE CR$ 500,00 Ecy Sor.res A�eve?o, mácia Mauá Ltda., D. Fede- - Nelson" Guedes, Farm.· mense, Criciuma, Santa Ca-

t-· Z f' dOI' Fa· l'nl. Goiás, Anap.ohs, l'al - Antônio Luiz dos Sta. Rosa, Jacarei, 'S. Paul'o tarina - WanderleY Barra-A n amo e ermo e }-

F S· B b G" Edilson Godll1ho, Santos, Farm. Brasil, Pare- ;- N,eIson S. Araújo, Farm. gona, Farm., Universal, Rio Faça-se examinar ao menos uma vez por anoveira, armo \, lmóes ar o· 'alas _'/ ,

S'a, Recife _ Emiliano Pria-' Fai·m. Sta. Terezinha, Pon- lhas, Rio Grande do Norte Miguel ..Couto, Garanhuns, Grande, R. G. do Sul - Wil- -,______ , _

mo da Silva, Farm. D. Pedro te Nova, M. Gerais
- Fr�l:- - Antônio Oscar Cajazei- Pel�nambuco - Olga OliVE)i- :;ón Lamberti, Farm. S. An- VENDE SE

II, Distrito Federal - Ed- cisco Garcia, Farm. Ame�l- ras, Farm. Belém, Rortalezà ,'a, Farm. Indu ,do Monte, tÔnio, Londl'ina - Wilton
.

-

ca, "Man."us - George C.hns- - Antônio P�o Carvalho, Belém - Ordaleuda'Pantoja Rodrig'ues Cunha, Farm. Vende�se uma .loja no centro comercial de FIorianó-
son Sena Prado, Farm. .•

Meirelles, Feira de Santa- ,tofis, Farm. Sta. TerezLl1h�, Farm. Minerva� Recife _ Silva, Farm. Comercial, Be- Cunha, Pires-do Rio, Goiás polis,'
h' J

-

S'l' CurHiba _ Geraldo Ferrel- Atheras Ferreira, Farm. lém - Oziel Sanios, Farm. -- Zelindo ? Silva, Farm. Negocio urgente, entrega Imediat.a.
na, Ba la - oao 1 velra,

D AraúJ'o Belo Ho- Fel'l:eira, Bagé, Rio Grande B:'lzarelln, Santos Dumont, Silva,' Juiz de Fora, M. Ge- Informações nésta redação nos seguintes enderê-Far!11. Cen traI, Ilhéus Ba- ra, rogo '.. . �

•

t' GCl'aldo TeIxeIra dü Sul - Avany Luna Mo· ]\1. Gerais - Paulo Hermes l'al's -. ZLlelzel' Jose' LaceI'-hia - Elium Brum de

pai-Il'lzon
e -

'd I
.

F V't" V· C'lnha Farm Cal'! u,c e, rais, Farm. Luzes, Campo Daniel, Farm. Sta. Isabel, Porci.-
va, da armo lona, }- '1 ,

.•
'

t'·
,

J 'F M S"llta CI'LIZ D l?ederal Grande, 'D. Federal - Ay- Tel'esinn Paulo Silva,
lona - eova '. arques," ,.

�
.

u V·IA

Sua visita nos dará prazêr.

Ass. Irmão Joaquim·
CONSULTóRIO PREVENTIVO DO CANCEI:t FEMININO
(da Maternidade Dr. Carlos Corrêa, em cOlahoração
com a Campanha contra o Câ-Ilce,r da Assoe .. Cato

Medicina)
Exames sistematizados do útero. ovários, trompas,

órgãos geniais externos e seios, pata diagnóstico e tra
tamento.� o mais pI'ecoce possível - do câncer femi-
nino.
COLPOSCOPIA - CITOLOGIA EXFOLIi\TIVA (Papa
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOL6GICO

(biópSia)' "- RAIOS X.
Funciona todas as guª,rtas-feiras, no períOdo
das � às 12 horas, na Maternidade Dr. Carlos

Correa, à Avenida Hercílio Luz.'
O CANCER TRATADO A TEMPO É UMA DOENÇA\-... CURAVEL, ,

.
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



v••c." .A •••••,,-u-aA
Na ação IJroposta contra a Prefeitura, obrigado o IIVO,' a _pagar

.

as. _ custa� judlciár.jas e h��of'ári�s. de advogedos
...·�·w_uw-..-..·_.-_..-h·"-:.wJ"_..........................-.·.................... feria-se a rev�sao de l�nça-I revisao _ de. dlvsrsos la�ça- pr�melra delas,.Ja julgada h� I �·egundo. a �entença do MM.
, _.' ...., ----- ,-- O M, M, Juiz de Direito dos l1(ento do imposto predial do

i n::en�os, CUJ03 valor�f! tríbu- I
dois �1eses, roí favor��el a

I
JUlZ �e Direito �a 4a� Vara,

Feitos da Fazenda da Capí- imovel da Praça 15 de No- I taveIs, e�tavam desajustados, �r:feItura,- conforme ia no- a açao de consrgnaçao em

tal, acaba de julgar mais vernbro e a segunda cones- constítuíndo flagrante ín-, tícíamos.
, ,

duas ações de eonsígnação pondía 810 impôsto de índús- I justiça fiscal. Agora foi o Inco condena- pagamento e Imprópria para
em pagamento propostas pe- tria e profissões da agência I O Banco Inca não se. con- do mais duas vezes, devendo, Ser eliscutido o valor do ím

lo Banco Inco contra a Pre- do Banco Inca do Estreito,
I formanelo, propôs três ações ainda, pagar as custas' [udí- pôsto, devendo o mesmo ser

feitura Municipal de Floria- Em princípios do ano cor- de consignação _em paga- cais e honorárias de advoga- depositado nos cofres da Pre-

____ �

-- . --,� .nópolís. A primeira delas 1'e- . rente a.Prefeítura procedeu à
I
menta contra a Prefeitura, A do. feitura.

Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Dezembro de 1955

Sensacional- Concurso �_e 8epQrta�ens
No próximo ian!::o passará o ""m::- "Um incentivo aes amadores da Imprensa e -do Rádio. Lançadalpor Dib

ro centenário da Capela de São Sebastião eh travê
-

R
\

h'J 7 P A '"
. ced r p Ia Cal· Ec oAml"eaela Práía de Fóra. O glorícso mártir, padroeiro erem a raves esen a·. remlo ao ven o e

_

xa 08 ,,;
_

e protetor reconhecido pela Igreja contra as O aparecimento de novos Federal de Santa Catarina, ,não será assinada e nem de- i publícádos neste [ornal. Si. colaboracão de todos quantos
doenças e epidemias, foi sempre mvocade 'valores na imprensa e no rá- que ofertará Os prêmios, e em verá conter o endereço, o I não houver vencedor, o prê- ; se interessam pela imprensa
com frequência no Destêrt'o, principalmente dia, nos últimos anos, não combinação com êste jornal. qual devorá constar numa mio ficará acumulado Para o

.

e pelo radio, pois, há nêle um
no Século passado, quando não menos fre- tem -sido um fator digno de Não se pode deixar de leu- folha em separado. 'mes :seguinte e' assim por di- I elemento objetivo que poderá
quêntes foram Os surtos epidêmicos, como já íestaque em nossa Capital. .var

'

a iniciativa, a qual, es-- O concurso é mensal, Para ante.
.

- I oferecer resultados excelen-
dissemos. Aliás, êstes surtos eram importa- Com trê� jornais' diários e tamos certos, terá a partící- o vencedor a Caixa Econômí- A Comissão Julgadora tes, de sorte tal que há possí-
dos. Vinham nos navios que iam de porto outros tantos semanários e pação segura da mocidade ca Federal

-

de Santa Catart- Fazem parte' ela comissão. bilidade de surgirem novos
em porto, recolhendo-os, veiculados pelás três �missoras, justo 'que' se florianopolitana, uma vez na ofel:t�rá uma .cadern_eta julgadora os s�s. Newton .da I jornalistas em, noss� Capital.
escravos e marinheiros. Havia quarentnnns, I ::jueira formal' uma classe que surgirão novas perspectí- de dopósíto com a ímportân- Luz Macuco, diretor da Carxa

I
O concurso e destmado aos

lazaretos, interdições - Iflas de nada va- jornalistica em Florianópolis, .vas Para quantos se sentem cia de .Cr$ 500,00 (quínhen- Econômica Federal de Santa
I amadores, isto

é aos elemen-_liam, pois estas medidas acautaladom , e de 'sorie .tal que se possa afir- impulsionados a ingressar na tos cruzeiros). A reportagem Catarina; dr, Rubens de' tos que não exercem função,
profiláticas só eram tomadas depois do mal mar que, aqui, a imprensa imprensa escrita ou falada. vencedora será lida' no pro- Arruda Ramos, diretor de "O atualmente, nas emissoras
portas a dentro, quando os contamínant.as seja uma atividade profíssío- BASES DO CONCURSO grama Resenha J -7 e publí- ESTADO" e dr. DIB J CHE- ou nos jornais locais,
já haviam desembarcado e semeado a doença em casa e na nal perfeitamente definida. O tema é de livre escolha, cada no matutino O ESTA- REM, diretor da Resenha .. Os participantes deverão
vísínhança. Pode-se diz e r, sem exceptuando-se os assuntos, DO. J-7. enviar Seus trabalhos para

A ciência da época de Pouco adeantav-a. -Os 'doentN qualquer desmerecimento aos político-partidários, relígío- Os trabalhos que obti,ve-I Apêlo Rádio Guarujá, programa
escapavam e as epídsmias se extinguiam, em verdade, que atualmen-te militam na sos ou filosóficos, esportivos rem mencão honrosa serão Estamos certos de que êste I "Resenha J -7", até o dia 25

gtflÇas à Mlserícórdla Di'vlna.
, imprensa escrita � falada, ou sociais. O campo de re- lidos na Rádio Guarujá e movimento irá contar com a! de janeiro do próximo ano,

, N��eMm�k�n�c�hec��m�se�ed� da q�h�m�e�s,umacl�- �rtagemévhtiu�oe,ca- ��------------------------------------�

sua prof'ízsão, não tôssem dedicados ou desconhecessem as se mixta que divide o tempo da um, servindo-se do poder Clube de Caça 'Couto delMagalh'a-e-s'- regras do diagnóstico ou da terapautíca. Mas. .. ainda não entre um escritório ou re- de ímagtnaçâo, procurará a
.

' .

chegara a- era das grandes descobertas, que abririam novos partição pública e a redação matéria que possa Interessar
.

.

'

horizontes.à ciência de Hipócrates.,. Je um jornal ou um estúdio ao ouvinte ou ao leitor. Diga-
O

-

d Ilb d C b I Df·São Sebastião, padroeiro contra tôdas estas doenças radiofônico. mos, problemas da Capital, oaçao a ( a o ampec e» pe arre eUora
epidêmicas;-'éra o refúgio da população que não tinha Agora, entretanto, surge turismo, excur s i o n i s m o, Os associados do Clube de 1956. mos deixar de louvar a atitu-
outro recurso senão apelar Para a Divindade para que a um movimento que visa de- trânsito, urbanismo, mandí- Caça, Tiro e Pesca Couto de Com essa ini�iativa, digna de do sr. Prefeito Municipal
amparasse nestes transes an'gustíosos, E,' assim, fundou-se terminar novos talentos da cãncía, etc .. , A escolha do Magalhães e suas famílias, dos maiores encômios o Clu- que em momento algum se
no Destêrro uma associação destinada a erigir um templo imprensa. O programa Re- tema correrá à conta do ta- estão de parabéns, com a be de Caça, Tiro e Pesca opôs à realização de tal em-

,

dedicado ao patrono e advogado contra 0'3 flagelos elo sé- senha J -7 da Rádio Guarujá, lento de cada participante. sanção recente pelo sr. Pre-, "Couto de Magalhães" 'visa preítada, sancionando uma
cuia, Á' :lirigido por Dib onerem, a- A reportagem não deverá feito Municipal da Lei que proporcionar mais confôrto lei que virá, beneficiar: em

Ao que tudo leva a crer, à frente desta associação f caba de promover um tnte- ultrapassar duas folhas de doou a chamada "Ilhota do e comodidade aos seus asso- muito uma entidade que
possívalmente, mesmo, o seu ídealízador e principal aní- .ossante concurso de reporta- papel. oficio, escrita de um Oampache'' a esta associação. ciados e colaborando, de cer- sempre mereceu por Parte do
mador, colQcou-se o capitalista José Maria da Luz, um do� �ens mensais, sob o alto Pa- sÓ lado, datilografado e em Declarou-nos o sr. Luiz ta forma, na campanha -de Executiv'o Municipal tôda a

maiorais da cidade, pois foi em terreno seu, que doou es- trocínio da Caixa Econômica espaço duplo. A reportagem D'Acampora, Presidente do turismo, _ consideração, como outras
pecialmente para êsse fim, que se levantou a C�pela dedi- Clube, que em janeiro próxi- Nêsse registo, não pódía- existentes em nOSSa Capital.
cada ao Glorioso Mártir, A doação de José \ Maria da Luz ••"'..et......i1t.....e.o........................ . mo, conforme decisão toma-
foi aumentada com as que fizeram de terrenos de sua pro-

.111-••••11..........
da em Assembléia Geral, Se-I :.

MIW?F "m
-

•
priedade os srs. José da Silva Paranhos e João Moreira da

O QUI M C A B R A"l '

rão iniciaçlas as obras d�
Silva, para que, C0111 êles, se abrisse espaço até o mal:. SR. J. A . construção ,ela mais uma be-

Em 1856, o jornal destenense "O ARGOS", publicava o lLsima sede'praiana num re-
. JIf' %1-."seguinte convite, na sua edição de 8 de janeiro:

-

J. _ __ canto pitoresco da Ilha, sen-
, "A benção da primeira pedra da -nossa CàPela de São O nosso jornal está de luto.

, do provável sna inauguração
Sebastião da Práia de Fora. - No dia 20 do corrente mês

I Seus funcionários lamentam, profunda e sentIda- etn feverElro OU márço de

terá lugar com tôda a solenidade a benção da primeira pe- Inente, o falecimento· de JOAQUIM CABRAL DA SILVA,

dra para a edificação da nova Capela de São Sebastião, no o seu dediCado impressôr, há trinta e cinco anos. .

lugar da Práia de Fora, d'evendo oficiar nesse ato o 'Revmo.
.

Nascido nesta Capital em 10 de Dezembro, de 1899,

Sr. VigáriO Colado desta Capital, comissionado por S. Excia. filho de Joaquill;! de Freitas Cab.ral e d. Maria Jo�é de

Revma, o Sr. Bispo Diocesano, seguindo-se um discurso. Souza Cabr'al, ingressou llêste diário em 2 de MaIO de

análogo pelo mesmo ReJ. VigáriO. O abaixo-assinado, ehi. 1920. -

nome da Associação que se propôs a levantar êste templo, A partir de então sua vida profissional foi t�da d�e
ein honra daquêle Glorioso Mártir, por cuja intercessão te- dicada a êste jornal, sempre com esmerada devoçao, nao

mos sido até agora preservados do flagelo da peste, cohyi- medindo sacrifícios para que a apresentaç'ão, diária, fôs-

da-.a todos os fiéis a comparecerem a êsse reliogioso ato', que se a melhor possíveL .
.'

-

deve principiar às 4 horas· da tarde do 'referido dia, e ao Menção digna de ser reg'istrada era a sua capacidade
mesmo tempo exorta a todos os seus concidadãos ai coad- profissional. Quantas e quantas vezes saia de sua fUl�
juvarem a associa�ão com' suaS esmolas, a-fim de, no mais ção, para emendar provas, tirar provas, fazer compOSI

breve tempo p03sí'vel, concluir-se uma obra tão pia, Para �ões na caixa; esmerando-se ainda no evitar' abrir colu

as pessoas que quizerem subscrever haverá UIp livro para o �as, sanando estas irregularidades tendo a mão sempre

lançamento das ofertas, além de um cofre co!pcado junto alguns pensamentos de homens célebres.

ao Cruzeiro para receber as pequenas esmolas dos fiéis - Ultimamente exercia as funções de Chefe de Ofici

e aOS fiéis que comparecerem se distribuirão registros, me- na, onde se impunha, não só pela sua capacidade profis:
didas e orações do Glori030 Mártir. (as8.) - José Maria ---;--.."" _�ional e dedicação ao serVI-

,

'o, como pelas qualidades d"e
da Luz.

A edicão de 22 do mesmo mês e-ano do aludido jornal .hefe zeloso, que tanto o,\ca-
noticiou ; realização da cerimôtlia, efetuada à hora e dia acterizavam e na qual de-

IOsitava até' o sacrifício de
marcados pelo autor elo convite,

O adro fôra todo enfeitado de, palmeiras e bandeirolas, ;ua saúde, 'ultimamente aba-

avultando ao centro o pavilhão nacional. Construira�se lada, pois qUe trabalhou até

um harracão, coberto por velas de navios e fôra o mesmc ,ábado último. '

ornado de flores e iluminado por velas, No seu interior ar- Seu falecimento, ocorrido

mara-se um altar e um púlpito. Duas bandas de música na madrugada do dia 27, ví-

concorreram para maior brilho ela festividade, sendo uma- dma de uma angina, foi sen-

(Ia visinha cidade de São JO.�é. tida, não só entre os seus
.

1 �o-legas �le serviço neste jor-A pedra' fundamental foi conduzida solenemente pe o

P-residente,da Assembléia, ,então no exercício da Presidente �lal, como por quantos o co-

da Província, pois era um elos seus Vice-Presidentes, o Co- lheciam e admiravam suas

mendador João Francisco dê Souza Coutinho; pelo Sena_-
.

lualidadés de caráter e de

dor da Pravíncia,'José da Silva Mafra; pelo Presidente da coração e como exemplar
Câmara Municipal,. José Maria do Vale; e pelo Chefe de chefe de família que era.

Polícia, dr. Antônio Ladislau de Figueiredo Rocha. O Padre Deixou viúva a exma. sra.

Francisco Pedro da Cunha leu o têrrho de erecção da Ca- d. Maria Adelil1a de _Souza e Silva e os seguintes filhos:

pela, momento em que foi queimada uma girândola de fQ- Joaquim Cabral da Silva iúnior, auxiliar de conferente

guetes, além dos '''inúmeros que se queimavam a todo mo- da Fábrica de Bordado's HoepC'ke; d. Maria de Lourdes

menta", •
Cabral Vieira, casada com o sr. José Vieira; sta. O�ma-

Depois, subiu ao púlpito o orador sacro mais cl'�d�n- rina Cabral da Silva, jovens Plínio, -Adelson e AdIlson

ci do à época o Rev. Vigário Joaquim Gomes de Ollvelra Cabral da Silva.

e apaiva, "que'proferiu brilhante d,iscurso". Além dê�s�s O seu seI>u]�ament:o teve rugar ante�ontem, às 17 ho

dois sacerdotes ainda compareceram ao ato o Pe. MOlses ras, saindo o méretro de sua residência, à Rl!a Silva Jar

Ii,;ino da Silva e o minorista Isidro Duarte Silva, Do' povo, dim, 274, para o' Cemitério Municitpal de ltacorobí, com

nem se fala! O jornal a-firma que compareceu numero su- grande acompanhamento. \

perior a três mil pessoas, E, à naite, houve bal'raquinhas e Prestando justa hom"'enagem ao dedicado auxiliar,
"O ESTADO", I ante-ontem, suspendeu seus trabalhos.

música até altas boras,

O canto "Gforiosõ Mártir" que ainda hoje se" entoa À família enlutada, expressamos nossos votos de in-

naS procissões da imagem de São Se�asti�o teria sid? com- teiro pezar.

posto há cem anos atrás, pelo Padre PalVa que, alem de

sacerdote, orador e professor, era também poeta.
A construção da Capela andou rapidamente. Mas não

de maneira' a �ermitir que a imagem. do seu Orago a ela

se recolhesse, quan'çio chegQu ao De$terro. -

�. lI[L.I
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2 - o rm.gl'esso da cidade depende de um \perfé'ito
Cadastro Fiscal e Imobiliário. Colabore para o desenvol

vimento de sua cidade, prestando as informações solici

tadas nelas recenseadqres. O' censo Imobiliário elimina

as injl�stiças fiscais e não visa � acréscimo de i11ílpostos.
Para que todos possam ser 'beneficiados, -f�çam a inscri-

,ção de suas propriedades na Prefeitura Municipal, até

lao fim do corrente mês.

Pronunciado
UM PROMOTOR DO

ACRE
RIO, 28 (V. AJ - O pro

cUl'!ldor geral da J'ustiça, do

Distrito Federal, sr. Fernan-'
des Vilela Carvalho, pronun
ciou

.

contra O· promotor
FrancisCD Mariano Sá Ribei-

1'0, de Cruzeiro do Sul, no

Territór,io ·do Acre, por haver
o mesmo assumido-a respon
sabilielade de um artigo que'
e2creveu no jornal "O Rela-Itor", sobre a 'epígrafe:" O
PTB e o comunismo", em

agosto deste ano, fazendo
consideraçÇíes_ sobre os obje
tivos de ambos. Declara o

procurador que o citado 're

presentante do Ministério

Público está incurso ní,is pe
nas do art. 179, do Coeligo E

leit9raL

Prêmio
wfASSO FRAGOSO"
RIO, 28 (v. A_) - b prê-

mio Gen. Tasso Fragoso
(Cr$ 50.000,00) conferido ao

livro "Fronteira em Mar

cha", de autoria do Conse
lheiro Rena to Mendonça, e as

mencões flonr03as "Concedi

das aos trabalhoS "As duas

paixões de Caxias" e !'A De

mografia na evolução do Bra

sil", respectivamente, da la

vra do dr, Brigido Tinoco e

coronel Ag'uinaldo Dias' Uru

guai - serão entreg'ues em

_ sessão solene no proximo dia
4 de jàneiro, data aniversa

l'ia da Biblioteca do Exército,
na secle da Instituição, edifí
cio da Guerra - 3.0 anelar,
aIa: da. rua Marcilio Dias, ,ás
16 horas, Na mesma ocasião
será inaugurado o retrato do

tenente' Tito Antonio da

França Amaral, 1,0 diretor da
Biblioteca,- aO tempo de sua

fundação, em 1882.

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

Ninguém se livra de sua

sombra, como não se liberta
de sua consciência.

I COELHO NETO

.�---------------------------�

loteria c/o Estado
HOJE:

CR$ 5208000,00

-

nrar

Jui;tamente entre a: datas alegres e festivas de Na-,
tal e Ano Novo, o nosso jornal foi golpeado brutalmente
pela perda do seu chefe de oficinas. Joaquim Cabral da
Silva, durante mais de 35 nnos, foi mais do que um

auxiliar prestimoso da nossa fôlha, foi um companhei
ro querido, cuja ausência será sempre sentida com

emoção por todos nós. Cabral foi, efeU7amente, um

operário exemplàr, Viveu com a maior probielade a sua

vida de cidadão, de chefe de família e de gráfico. No
seu amor ao dever e no seu senso de reSponsabilidade
assentou a confiança e a e3tima dos chefes ( compa
nheiros, Neste jornal fez o que poucos na vida terão
oportunidade' de ter feito: compôs, tirou provas, revi
sou, corrjgiu, paginou, imprimiu e distribuiu, sem con

tar pequenas notas que também redigiu. Conhecia to
dos os segredos e manhas das nossas máquinas. Para
elas tinha cuidados e carinhos de pai.

Trabalhava quieto, silencioso. E queria que o seu

trabalho fÔqs-e sempre o melhor possível. Pa eu desvil'al'
uma letra, num título, desmancha la e abria uma má

gina, já na impressão. Certa vez entrou no meu g::t
binete, com uma prova na müo, meio encabulado. Cus
tou a falar. Provoquei-o para ouvir a 'pergunta, 'feita
com o rosto vermelho:

- Dr., este seu
-

pronôme aqui. .. será?
O meu pli:Jnôme, de fato, estava miseravelmente

deslocado.
J

Organizado nas suas funções, o Cabral também o

era em tudo. Não frequentava vales, Vivia dentro do seu

orçamento. Com ele sustentou' seu_ lar, criou seus fi

lhos, adquiriu sua casinha, alí na encosta do morro

fronteiro ao Penhasco. Ao .seu Instituto quí$ contribuir
e contribuiu sempr-e com o n1áxin�0 permitido em lei,
para possibilitar melhor pensã-o, quando desaparecesse.
Só teve um vício: o de pescar, nos dias de folga. Mas,
tão organizado éa, ,que pára exarcer êsse passatel'n:;
po foi à Capitania dos Pôrtos registrar-se e registrar

_ I

sua canoa.

Se2:unda�feira queixou-se do coracão ·e avisou-nos
.....

I ,
....

de que não podia vir ao trabalho. Mandamos-lhe um

médico, que o encontrpu calçando-.>:e para vir à ofi

cina, Proibido, ficou- em casa e dormiu cedo. Durante

o sono descansou para a eternidade. Sem sofrer, como
merecia.

Deixa., no ESTADO, a memória de um nome hon

rado, para viver na saudade de quantos o conheceram

e estimaram sem reser'!,as. Para as nos'sas oficinas,
dentro em alguns dias, virá um dos seus filhos. E lá no

cemitério terá um jazigo digno dos exempl03 que dell
na sua v,ida modesta e humilde, mas realmente mar

cada do mais alto valor: o valor de 'um homem de bem.

735 rnrnrm,"' "erre

GUILHERME T,AL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


