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Presi�8nle Nerêu Ramos Pro�õ8 .8' Reforma �as Tarifas
RIO, 29 "-.V. A.) - O pre- TAXAÇÃO "AD VAIoORElVI" economia brasileira e as pos- Ima "ad valorsm" - (UnCuI-, rsm" e não "ad preÚum".

\dirá
quando tal preço corres- ros que acompanham a tarí

sidente Nereu Ramos enviou! Na escolha do sistema de stbllidades ele su.i aplicação dades de verificação de pre- Com efeito, a círcunstancía ponder àquele pelo qual .

a fa e constituem as regras pa

mensagem ao Congresso Na-! taxação a Comíssâo Revisora com eficiencia raznavel sen-\ ços
- esclarece a expoSição' de uma importação se realí- mercadoria em questão for ra a aplicação' do projeto são

cional, acompanhada de pro- defront::m-se COP.1 quatro al- do, aliás, a adotada pela de motivos do titular da Fa- zar sob um certo preço não nnrmalmante oferecida ,à bastante elaras. Além dísso

jeto de lei 'e exposição de ternativas e optou pela taxa- maioria dos países. zenda que as' mesmas decor- , implica necessariamente que venda no mercado do Pais o projeto p{'evê 'um mecanís

motivos do míntstro.ría Fa- çào "ad .valorem", tendo em Sobre as objeções mais fre-Irem de um equívoco baslco, lo díretto "ad valorem" vá iR- que a exportou. Ne3se senti- mo del'rrscalização-capaz de

zenda, propondo a reforma vista as características' ela: quentes em relação ao ,:;Lste- pois o sistema é "ad valo- I cídír sobre este preço. Inci- 'ela as disposições prelimina- superar o problema da' frau-

das tarifas aduaneiras. --
\ ,

'

de nas declarações do valor.

Tendo pOl' base o trabalho (_-_-_-_-_�_-•••
- ......._�..---.r.-....�--.......-) ._.........._.;;.........a................................................ CALéuLO DOS DIREITOS -

elaboradó pela corníssão re- :. DIRETOR � ::
'

"� Pata o cálculo dos direi- "-

visara instituída em 1951 pa-, � Rubens de :: �O 'mais antigo Diá- tos foi seguida a' orientação
ra atualizar a tarifa adua- 0:, " � rio de S.

-

Catarina�
de proteger as at.ividades e-

neira "em conjugação comer-I � Arruda Ramos � � xístentes e cooperar na pro-

cial do País, tendo em .eísta � GERENTE �. A nO XLII 'I
moção de outras Es'tabeleceu-

defender e estimular a pro-

�.
� r:

1: se então o sistema ele três

ducâo industrial e agrícola, Domingos F. > � N �-
faixas atra.véc das quais se-

melhorar-lhe a qualidade e de Aquino � � . 1!.357 riam dístribuldas as m�rca-
encorajar. a transferenciade,': .. dorias de acordo com o se-

fábricas estrangeiras para o' ""'................. �_ guínto cr�tério: na primeira
Brasil e 'a imigração de téc- f!;dição de hoje - 6 paginas Flnrianópolis, Sexta-feira, 30, de Dezembro de 1955 Cr$ 1,00 faixa aquelas cuja entrada'

nícos" 'o projeto enfeixa o re- .ívre seja conveniente ao

:������0:ed;u�'��a�nooI3 ��,�� , 'W!!;
--- puxwradiinlt!jnrtr Efinmw.......

Repe'-'r_
-

,cute ,- o Sen s',ac 18ona'l ���{al�el�p���:J t��b��� l:eo�=,
dotar a nossa política 8cono,

.

' zído destinaçlo a retribuir OS

mica de um instrumento con-
• servicos do Estado; na se-

diz,ente -com as necessidades

I !r�n a
gunría faixa protecionista, as

dOAP�����::�od�e�i:�S�a nor

'

'

COncu rsO' deRe-portagens ��� �:��lU��s i�:t:;i������=
teou o seu trabalho por un .

,

-.
- ra dela não possam presem-

programa constante de trei O vencedor das �eporta- primeiro semestre com um :lores, podendo tomar parte dir; por, último, na terceira

partes principais: classifi- gens selecionadas .po prtmeí- contrato mensal de , tambsm . pessoas elo ínteríor f.aixa protancionista e dsses-

cação e ordonaçâo.das mer- ro semestre será contratado crs 1.500,00 (mil e quinhen- do Estado: timula'dora de importações
O Govêrnn estadual demitiu e transferiu mais I <'O EST O' tcadorías a serem Incluídas nt, pe o' i AD

.

'
- qrand,e Os cruzeiros). .,.w.,.-.......-.;vo_.,. .........-..-..-.. não essenciais abrangendo

de um milha)' de funcionários do P. S. D. Ainda
nova tnríf'a, isto é, organiza- entusíasmo entre ,03 amado- Conforme já, foi acentuado produtos cujo grau de pro-

cão de nova nomenclatura: agora, depoís dlJi pleito; está exonerarido humildes res da impransa e do rádio. a Comissão Julgadora exa- POSSIBILIDADES I teçâo deve ser e,lev�do, s�ja
�studo do. tipo ou sistema de serventes de grupos escolares - entre os quais x x x minará todos Os meses as re- DE INVESTIMEN _ a' função do proprio artigo

taxação- mais conveniente e,
víuvns carregndas de filllC3 e .Ç,.om mais de oito anos Em boa hora surgiu o portagens que forem envia- seja das .caracteristtcas ela

por último, o calculo e ssta- de éIltlH'ego público. "CONCURSO DE REPORTA- das ao programa RESENHA TOS NO BRASIL produção respectiva. "

belecimento de novas taxa- C"ntra essas pel'Segll;çôcs orlio"as, A GAZETA 3-ENS", lançado por Dib Che- J-7, apontando o elemento WASHINGTON, 29 (U. P.) .Para o cálculo çlos limites

ou direitos aduaneiros. nunca teve sequer a coragem de, advertir o Govêl'no,
['em, atra,vés do programa vitoriostl. Si não houver acú- - O prO'grama para a visi- das três fab:as louvou-se a

NOMENCLATURA
(. Nós, ele nossa parte, nunea negamos ao ,sr. "RESENHA J-7" da Rádio mu1-o de prêmios, no fim do ta do presidente eleito do Comissão Revisora, entre ou-

•

No que concerne à organi- BOl'nhalÜen o direito de colócar nos postos ele che� Guarufá e sob os 'auspicios primeiro -semestre teremos Brasil, Juscelino Kubitschek, tros subsidio.s, no' leilão de

zação de nomenclatura,. d,eci· fia os S'EUS correligionlirlc::;. Mais de uma vez dei- da Caixa Econômica Fécleral seis autores vitoriosos. Há- ainda não foi decidido, se· éambio, nos trabalhos e ex-

diu-se que seria de naturezr, Xal�OS isso bem claro: ().s cargos d� �Oilfiança são de Santa Catarina. verá, então, nova escolha pa- gundo anunciou o Departa· Periencias da CACEX, visita

analítica, diversa da atua: obviamente de livre escolha dos que a:,;sumem a Não serão poucos aqueles ra incjicM o concorrente que mento de Estado. Os infor· aos centros' produtores, com-

que, além de contar grande l'esponsabil�dade do poder. que irão participar d:o singu- fará jús ao contrato com êste mant_es dizem' que o convite portamento dos produtós na-

número de posições já caidas Estranho, infinitamente estranho, é que aqlle- lar certame, q.ue dar'á "uma matutino. Cremos que com oficial ao futuro presidente, cionais e nacionalizado'3, etc.

em desuso. ou pouco signifi- le jornal venha agora a r�clamà'r substituiçoos nas oportunidade preciosa à mo- sal iniciativa estaremos tam- quando visitar Os Estados Na base desses estudos foi

cativas, não compreende, em chefias elos serviços federais, enumerando, enÜ'e 'cidade ilhôa de- ingressar na bem dando, ele nossa' parte, Unidos, não pOderá ser for- pos�i'vel estabelecer-'2e o in-

sua estrutura, que data do das, a.té uma, ll\1C se deu 1101' soHcitação do res- imprensa escrita ou' .falada parcela de colaboração a es· mulado 'senã'Ü depois que se· tervalo entre uma e outra

sécul� passado, grande núme� llt\ctivo titular, I da Gapital, incentivan'do as- .,e movimento que visa incre- ja oficialmente proclamado. faixa, bem como nelas distri-

ro ele mercadorias cOl-rentes O Guvêl'no federal Iiflo está perseg-uindo pe- sim valor,es em potencial, que' mental' a participação ativa' presidente eleito. Como SE: buir OS produtos. constantes

no comércio internacionaL fluclHlS fllllcionários, Co1110 o Govêl'no e3taitual: es-' poderão figl�ral' nas colunas ,ria mocidade r-florianopolitana' sabe, a. proclamação será fei· da nova nomenclatura.

Assim, à luz da expel'iencia tá substítuiml0, normalmente, as chefias de Sei'VÍ- dos pel'iódieos naciona'is, num 41a impl'ensa escrita e falada ta a 31 de janeirp. Kubits- CONSELHO DE POLITICA

de outros países que i'econs- ço, que dev'erfio ficar entregues a servidores ,J1a futuro muito breve. da CapitaL chek, pretende' partir do Rio O pi'ojeto institui ígual-
truiram suas tarifas, a poss., sua comfiança. '. Além do prêmiO 11lenslll a Os participantes deverão no dia 4 de janeiro, para che� mente o COl1'3elho de. Políti-

será analítica, obedecendo à O,;; Sel'vidOí'es federais ele mais modesta escala
ser conêeelido pela Caix11 Elco- enviar trabalhos àté o dia 25 gar aqui, no elia seguinte. O ca Aduaneira, organismo per-

cl�l.'_sificação decimal. COl11- rJüt1e:ra f]cal' a,b:;olutamente t�a:n4uilos, -:
(I que riômica FederaI de Santa Cu- dé cada mês, a' partir de Departainento de Estado diz· manente, pàra assumir, no

preende vinte e uma seCções Hi,ú :lt.:úüÍE:(,e COI"', os seus colegas estaduaIS. tarina, a direção dêstejornal, jant;iro do J?róximo ano, para que a :vis�t�h�erá ele cortezia ambito-da administração pú-
e, noventa e rDV2. capítl,llo,s,

-

'.

. ,',
--ar

"�� "��_..;._, !;l'ela palavra.'elo séu cljl'�tOl'--1 náct,io' Gual'ujá, < pl10grama � se�refere ,ao objetivo do bJÍ'ca as' altas resp'onsabili-
com mais de oito mil posi.çõe's .lIIirtOerr LP .7jfr;r!�i .cM$',:��--:----"", I

�er :,'t:�\
f

'.

,Domi�.ws�,r·'F�l'.-\ j'tElS�{l'H:A f� �7.� 9�1).�O jl'>á._dig.J ,1'�si��pt� __d1:s�nf�1'. a� ,_po�',i., -daàe� da noS'3a �&1ítieâ adua
taxa elas dentro de l.lm G1'f- -:tilae' .•�4ílU��••;''_,,���fi�"li!�'Oj,''''1J�fJ.��' �i r:,�l:r�.pt(!fll:" , lJ.L\f;' l�I,lJl.'; I�"lrrd"", ,.�'.M�,�l;l1h�,",e .ld�stm.a� .b1�t·��dP.s.��:��y.e::tlm �P;(!�;���� r,re1Jà;1ffJ�4;nu2'!l�rs ��la se�Y-
tério. ÍLl!16jÕl�'Hre &Scrtlm,'lâ- - flt9

_._-�� �-c.,. "_<:,,
" '),. ,/' VG:;&;d�i:'�.�P '<:jJ0rtllló ,n;; (l<) I dO excIJ�ival11ente' ans ama! lhasI!.

,

·tJdo. A criaçao çle�se Ol'�aUlS-
í112ÍitO. 1"" r

_ "', \. _. ::; ,f:'ES-TA DE NATAL
"':'� ............�_w�....._-r:_.......�.r_M._.·......�w�·...�-.-.........- .....-..-..-.w ;do não .con�tit,ui. p:'?pria-

, _
•••�-...... A" r [. ,'.'.

, CONCLlJ-iDO-O INQUERI'l'O mente nOVIdade, pOlS Ja em

CONlEÇARAO A SE�' c�nforme nmp-l;men:te a- 1 mias a'que faziam jús 00m 0'3 PIO XII NÃO P'RETEND,E MEDIAR NA EM TORNO DA AGRESSIW 18q7, ao tratar do problema

ENTREGUES EM nUl1ciámos, reali,zou-se, dL\ I cartãozinhos recebidos. na AO MAJOR SEIXAS tarifaria, preconi�a\a o Vi'2-

-

U de Natal, domingD ítltim0, nOR Porta:riu, a garotad& se mo- OUESTA
....·

O nAS ARMAS NUCLEARES RIO, 29 (v. A.) - Acaba' conde de. !taboral que a co-

1956 OS TIT -'

salões elo Clube DDze de A· vimentoll para. perto da me-I
,- ..

'.
- !J' -',

-

'

,

'

"

de ser concÍuido o inlluerito missão encarregada desse I

LOS DA PE-' .gôsto, uma magnifica e bl'i- sa aonde havia o s01'teiJ... ' CIDADE DO _VATICANO,
,

o chefe da Igreja Catolica es- policial-militar instau r a d o trabalho foss: permanente,

TROBRAS lhante FESTA DE NATAL, a 129 CU. P.) - Em fontes auto- :.tava sondando as possibilida- por ordem do ministro da de modo a atend�r a �oda� as

RIO, 29 (V. A.) _ Em sua que compareceram' centenas
.

Os núm�ros devorrem
-

sob rizadas se informou: hoje,
.

des de m.ediação �o Vaticano' Gt{erra para se apurar qual necessi�.ad�'3 da flscallzaçao e

e centenas de filhos de a',so- VIVO entUSIasmo, sendo �501'- que embora o papa FIO XII ,na questao, atraves da:; con-I o culpado ou os culpado.:; da do comerclO e de aCQIT1pa-
assembléia 'geral a Petrobrás f'lh I

.

f"
.

h
. -

d 1
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,

,

'
,
." e ciados, acompanhados ele t2ados

..
Os I, os � os asso�l�- se, re 'el'lsse a necessi(.lade cl� I ve:sas pessoais, com os eu'" agressão sofrida pelo ma _

n ar a var.l�çao _

os va ores,
I eSJI:_u que os P�l ta�lOI,�" d 'seus pais ... Foi realmente dos Wilson Conle'no, DanublO 11m aCJrdo entre Leste e Oe'3- bUlx4clores acredita elO;; na jor Nicolau Seixas. Como Se e das classlflCaçoes C0111 o

"cel'tlflCados provlSonos en-, .

1 I'Cf
.

F' Ih AI' t ·t d ' 'bl i f
.

t d '1
. ,. _ uma tarde mui aleore e e11- Me o, ::J.ennque la o, Çl- e a respel o os plD emas I recorda esse incidente se Ve- ,aper elçoamen o a me us-

tregues aos propl'letarlOs de co
•

tA'
.

I
" ' ,

't . t f t d'

'.' .

. vertida e anitnadas as dan- ,eles AzambUJa, dr. An 01110 nuc �ares, em sua mensage,m Santa, Se, q\le vem receben- ri ficou numa noite em que, na, novos ar e a 0'3 e es-

autor:novels, na lenovaçao
cas da garotada .. , Lisboa, Carlo'3 Angelo Fedri- de �atal, não pretende servir,' do em audiencias indi;viduai,s, um gTUPO de soCios e simpa-

I cobertas de produtos. As atri-
das llcen?as de em�la�a�1e.n- .\ go, (premiadO duas vezes" de mediador. "Tal incum,b�n- ,O informante 'ponderou srr tiza�tes do Clube cra Lanter-I buições e compe�encia do
to de. vel:ulÜ's, terao direito

À entrada, no alto das es- uma para sua filha e a outra cia é da alçada dos chefes de i pOllcO provave!. Explicou que na se retiravam de uma reu-
I Conselho de Política Adua

a O�l?gaço.es daquela c.pn:. cac1arias, .eram oferecielO',; pe- vez para seu filho), !talo Bal- governo do mundo. O papa, as 'audiencia,s são meras vi- nião daquele clube efetuada neira estão claramente defi

panl�la a J�lros de sete{p��r -

quenos e artisticos saCOs de bi, Almir Salomé Pe'l'eira e apenas indico.u a nece3sielade I sitas de cortesia em que os no edifício da sede da ABI. nidas no projeto de lei que
cento Os tltulos começamo 14 J

'

I F··t d corda" d 1 I '. t t
.

1
.

.

h
,

",
" bombons aOS menores de os� e e le! as.. e a - ec arou um, replesen an e's dlp omatlCos O referido inquerito será en- acompan a a mensagem ao

a ser entregues em 1956 €' pt' t·· 1 N I-d 45
_

. . anos, tanto meninas como
.,

ar a-voz au Ollzac 'Ü. uma

I "e naçoes vem apresentar caminhado à Justica Militar. Congres'.3o ..
aqueles :u��os de'ose�e, po� meninos ... Era de se ver o Os pI':mlOs vallosos f.oram noticia publicad� pel,a, im- i cumprimentos ao Santo Pu> <O majür Seixas, �nie acabal-----------
dcen�? pas'�alao a vI"OIar des

o,or'riso ágradecicto e amoroso Ias sego luntes: u.ma patmete, prensa estrangeIra dizia que dre. de concluir o curso de co-
e Ja

-

dbISe querei,s uma boa vida,
.

das mães quandO seUS peque· um plano � nnqueco, uma

TOMAM p.aSSE D'OMINGO os NOVOS
mando do Estado Maior do não vos incomod�is com o

EISENHOWER RE- ninas rebentos pamvam,' linela boneca, um jogo de es-
_ ," ,

Exército, acaba de' ser cla'3- pas,;ado.
olhos vivos e a mêdà, para 1'e- calas de música, uma bola, s;ificado em Santiago do Bo-

POUSA NA cebere'm os saquinhOS de b�- um jogo de sàlão e outl'oS MEMBROS 1'\0 CONSELHO, D', E, queirão nesse Estado.

FLÓRIDA' las e bombons ... Não só pa- que não nos recordám::;s. . .
U �--'-- .----

, KEY WEST, Florida, 29 ra a garotada, éomo também J Foi; uma alegria para a�'6a- S.E,GUR-AN('!A PRESID[-NTE ELEITO
(U. P') _ O presidente Eise- para nós q'ue ali estavámps

I,
rotada o recebimento elos ,,\, I:

nhower chegou via aérea pa- naquela faina agraelabilissi-
'

NAÇÕES UNIDAS, Nova tu�ndo de Cuba e Jaza Bri-

EdU 'd I I AI h
'

,
.

queninos seres,' nresentes.. . I (U P) H'
,..' sta O's nl oC' ng aterra ema n ara um periodo de 2 semanas ma com os pe

.

. '

.
orque,. '.-:- ole foram, lej, da Iugoslavia. Todos são .:J., "

.

,

'

,

O·_
I
eram momentos alegna e A entrada pacotmhos de daelos a conhecer os nomes representantes não perma-

.

,

de descanso. aVia0 pousou I .

b3!1a'3 e bombons foram '�s- .' n.en,tes..p.erante a ol'g,anizacão .franca Belg'lca ,e Ita' Ii'a no ,I't'lner'a' rl'o,na base aeI"onaval de Boca, tribüídos ...
-,

. .

Chica, às 12,48 horas. O dia I
contentamento ... -

'. .,

dos novos representantes do mternaclOnal. . A u s tI' ál i a I ,,' ,

'

estclva claro e luminoso com Com os 'sn,lões repletos, ao Uma tarde cheIa e alegre, Conselho de Segurança quê Cuba e Iugoslávia substituem d J I' K b't h k . I

.um<a temperatura agradavel. som da orquestra do Clube, para oS filhos OOS ass8ciacl'os serão empossado'3 no dia Lo! a Nova' Zelândia Brasil e
,/, e usce Ino U I sc e l-

Os médicos recomendal:am ao cÇ>meçaram as danças ... D:- do Veterano, que

:�vrou.mais'l·
de ja�eiro viridouro. São os

I

Turquia, respecti�aménte no
I

RIO, 29 (VI. A.) _ O itine. aos Estados Unidos e(à Eu

presidente bastante :301 e'uma pois das 17 horas houve o t�o u:n tento na .sua Ja lummosa embalx�dores,.�. Walker, da I Conselho que se compõe de I rário do sr. Juscelino Kubits- ropa é o seguinte, se1gunelo �e
temperatura cálida. sensacional Sorteio OOS pre-. Vida de quasl cem anos. . . Australla, Emtllo Nunez Por- 11 membros. ! chek na 'sua próxima viagem revela hoje: O primeiro paIs

"
A

. , a ser visitado é mesmo 03

'Dirio'indo aos brasileiros sua mensagem elo Natal, o

A PI' l'ttI pO:' esse hospitaleiro Estado do Rio preferiu fazer nos jor- Estados Unidos. O segul\do, a
'presidente Nereu Ramos falou clara, severa e judicio:a- ro'c am:,aça O"

l1alS uma ameaça, que aliás _pouca significação terá na tri- Inglaterra, onde o sr. Kubi-

mente dizendo o que devia dizer, em re-2posta às acusaçoes
,

)Juna, parlan�entar., /, tschek 'já tem audiência

pipócritas dos políticos ,qu.e viramA frust.rados seUS íntu�tos, 0.3_ fr�!nc�S,e3 enxerg�m duas classes ele estado de, sítio: marcada com a rainha Eli-

de subversão do regime. Alguns (lesses mconformados com

d O·
<

.

Pr e'"s
8

d t·
'), poIltico e o militar, que por seus recursos e intenções zabeth e com o primeiro mi-

as própriOS erros pretenc1CI)l que na hora máxima da poe-,
"

.

".' ,I e n, 'e ;:u!'l'esponcle ao nosso' estado ele guerra. O 8'3ta:do de sitio nistro'Anthony Eden. Da In-

sia cristã, QS responsáv�is pela defesa da �rdem legal de- lpolitico por sua vez, corresponde aos atos de legítil11fL de· glaterra, irá o presidente e-

veriám r'etrucar blandicio3amente às calúmas. ,de seus ad- J. E. DE, MACIj:DO SOARES fesa s,ocial elo. elir�ito privado, derivando de um princípio leito à Alemanha Ocidental,
versários. Mas o sr. Nereu 'Ramos convinha- SItuar as re�- superior à legIslação positiva cuja sabedoria se encontra onde 'se encontrará com o

ponsabilidades, para �ue não restas':e dúv.ida quanto ,,�s Essa campanha serve-se e,specialmente de 'boatos alarmis- nas formulas tradiciónais: aos ;grandes males, grandes re- chanceler Adenauer. O sr.

intencões dos que puzeram o gOiverno naelOnal. em leg.ltl- tas, falsas notícias e comentários tendenciosos, os quais médicos. l\1as não é êsse o nosso caso. O amor-própri,o nacio- Juscelino visitará tambem as

ma d�fes9. dbnte do, risr.o iminente da subversao polltl.ca. filtram-se atr3Jvés da censura aos jorRais;' Jg'::tnhando cor� .nal sugeriu a ,fórmula, que os
�

agitadores profissionais já principais �ndústriás da-

--:-0 h' du'vida que o L.ecreto legislativo que, a pedlclo ,Po nessas intimidades policiais. estão encaminhando para solução conciliatória d'e "Paz e l'
.

J.�a. a
..t t I I

,que � paIS, C01110 sejam .....

do Executivo, SU'ilpeneleu certas gara�tias de '�Irel os, .eve i
A guns politicas e jorn�lis�as dos mais facciosos con- [unor':. Ne::;sa apreCiação dos fatos ainda uma Vez preferi- Krupp, Mannesmann, Meree-

.' 'p lmente em vista. regularizar a sucessao constltu-
I
fessam que lhes falta substancIa para pr03'3eguir no mesmo ríamos seguir o raciodnio do presidente ,. N�reu Ramos des Benz e outra'3. Ainda naprmcla, 11.

t b'l'd d t h d
.

f
A •

I'
.

. ,

cioÍial elo Chefe do Govêrno evitan�16 uma, :ns.a lIa. e
i
eor a_ c�mp.an a

'

e In amlaS e ca U�IaS que �mpreende- l!u;t).1do aconselha aos opo�cionistas a se manterem cora- Alemanha, o sr. Jusceiino vi-

(:ue na esfera interna não poeleriri �e� çonsequ�ncIas n;a:o- Iram tao mdlgnamente contra oi) c�n_elldatos, armai vence- ja:;f.lmente longe elo confôrto da' '30mbra do Governo. e elo sitará as cidades de, Du�sel
: , 'a externa poderia provoeàl' alguU'3 comentanos dores,\nas urnas pe 3 de outubro. Esses fracassados, como \ l'6i'l'lgét'io .da água de ,'moringu_e. dorf, Fl'ankfort, Stutgard,res, mas n .

d 't t h
- .' .

'

desairosos à nossa cultura jurídica.' '. ,era e ver_-se, aprov�l aram os re.c ?s mms vigorosos da Hamburgo e Berlim. Da Ale-
,

NoutJo tópicO' de sua proclamação, o: �resldente .da Re- p'ro�lamaçao �� PA·es:deflte. da Republlca para soltar algun� Contudo, já há neste país 'Ü homem que sorri.. O sr. manha, irá à Bélgica, Fran.,

'bl' dve te a certa classe de

inCQn��,pnaelÚ'3,
sobre os gamdos de VitImas msofndas, vendo alarmas e

ameaças\
Juscelino Kubitschek ae'ompanha o emaranhado de seus c.a e Itália, 'reooTessando Sem-pu ICa a r • ,,'., A

d
_

h'
- ,

t '1 t t
-

'

'

riscos a qu'e se expõe "no trabalho 3.uJ)�él'1'a.neo de COllS- on e, nao a senao �ma ranqUl a cons a açuo ,de fatos inimigos políticos, comidemndo' como são sinceros, . tanto Pore de a,vião ao Brasil antes
em segúindo'" atentam�llte e que todo o 'país está farto de conhecer. Um dêsse;s ingentes qu�,nto o caluniavam cruelmente,piração, que o g-(}:::;ça, �. sua npalj44tle subveff,;ivª,". con,s:rÜra.d0.re;30, 'o "Sl' Raimundo E37dilfl

.. ' .epu'�'b r\'l��i"""II"'i'!'I,11'an1' . "��;';;;':;���':::;�';'��!�"!!'�'�':IO''''t'''H''''''"
'Jf

o
I'

J .:

GOETHE
.......•..•.� .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Dezembro 'de 1955

INFORMAÇõES UTEI;il

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

2.314
2.036
3.831

3.151.

MÉDICO
·Co� prlÍtic�' no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horártoa: Segundas, Quartas e

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

.

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

o leitor encontrará, nestà co-'
luna, informações 'que necessita,.
diàriamente e. de imediato:
.JORNAIS ,

Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ;........ 2.656
Diário da Tarde 3.579

Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
FILHO (Provedor) .

Ex-interno da 20" enfermaria (Portaria) .

e .Serviço de gastro-enterologia I N�l:êu Ramos .

da Santa Casa do Rio de Jeneiro M_llItar ... -:� i·········
(Prof. W Berardinelli). Sao ,Sebastlao (Casa de

Curso
.

de neurologia (Prof. Saud�). . . . . .. . . .. . . ... 3.153

Aus.tregesilo). Materllldad_e Doutor. Car-
Ex-Interno do Hospital mater- los Correa 3.121

n i dade V. Amaral. CHAMADOS! UR-

DOENÇAS INTERNAS GENTES
.

Coração Estômago intestino Corpo de Bombe
í

ro s .... 3.313

fígado e �ias biliares.' Rins, ova� Sel';,iço Luz (Raclama-
'rios e 'útero çoes) 2.404

Consultório' Vitor Meireles 22 Polícia (Sala Comissário.. 2.038

Das']() às is horas. ..' Policia (Gab. Delegado) 2.1\94

Residência: Rua Bocaiuva 20. COMPANHIAS DE

Fone: 3458. TRANSPORTES
TAC ; .

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES-·
TOMAG'O E DUODENO, ALEl{
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

O ESTAOO

Curso Ptiinário
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim .da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s 'anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - ,18 horas.
Cursos: Gínasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries g ínastaís,
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 -'- das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clâssi-

e NOTmaJ--.
--0--

1.1 � .

Dlc�Çg�sPROF;ISS!S?T!'}}�L'ColeDio Coração de Jesus
UR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORRlJ:A .

.
�VISOS PA�A _v ANO LETIVO DE 1956 .

GARCIA CLíNICA MÉDICA ADM,NISTRAÇÃO Exames de admissão ao Curso Normal

Diplomado ,pela Fa'culdade Na� CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Con- Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
clonai de, Medicina da Univer-,I

raso selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022 Inscrição para os mesmes -

. sidade 40' Brasil Rua Tiradentes 9 - Fone 3415 ....;. Cx. Postal 139. D' 15' _j f- .

d l0"ü d 5' 17
Di retor : RUBENS A. RAMOS

la, ue evereiro
.

e uao, .as 1 as : horas.
Ex-interno por concurse' d� Ma-: .

.

.

ternidade-Escola J DR. JOSÉ TAVARES Gerente: 'DOMINGOS F. DE Exames de 2a. época
(Serviço do Prof. Octávio Ro"

.

IRACEMA AQUINO
.

Dias 17 'e 18 de fevereriro, às' 7,30 'horas.
drigues Lima) ,. 'DOENCAS NERVOSAS E MEN- Representantes: I'

_

Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS _ CLINICA.·GERAL Representações A. S. Lara, nscnçao

fIia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos Ltda Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor.,s,
do !tio de Janeiro lnsonia. _ Ataques _ Manias _

Rua Senador Dantas, 40 - 5° MATRíCULA ME;S DE }'HVE11EIRO
Médico do Hospíta} dei Caridade Problemática afetiva e sexual andar.
e d·a Maternidade Ilr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen- Tel.: 22·5924 - Rio de Janeiro.

Corrêa Rua 15 de
.

Novembro 228 6°
ças Mentais. Psiquiátra do

DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana. andar sala 612 - São Paulo.
PARTOS _ OPERAÇÕES. CONSULTóRIO _ Rua 'I'ra- ASSINATURAS

Cons: Rua João ·Pinto n. 16,·, jano, 41 _ Das 16 às 17 horas Na Capital
das 16,00 às 18,00 hbras., RESID�NCIA: Rua Bocaíuva, Ano C:r$ 170,00
Pela manhã atende di.à-, 139 'I'e l, 2901 Semestre Cr$ 00,00
riamente no Hospital de No Interior

Oaridade.
'" pR. ARMANDO VALÉ-' Ano CCr! 200'000Residência'; .

Semestre r.. 119, O

Rua: General Bittencourt n, RIO DE ASSIS Anúncio mediante contráto.
101. Dos Serviços de Clínica Infantil -Os originais, mesmo não pu-
Telefon.e: 2.692. da Assistência Municipal e HOB- blicados, não serão devolvidos.

pital de Caridade
•

A direção não se responsabiliza
CLtlllICA MÉDICA DE CRIAN- ,pelos cónceitos emitidos nos ar- co

ÇAS E ADUJ:fOS tigos assinados.
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes ]',f,,
ehado, 1 - Consultas das 15 às·
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lhe rme, 5 - Fone: 3783

.Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.

.

.Chegada ao Internato - Dia 29 de fe.}ereil'o de 1956.
.

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

�o .primeíro dia de aula, as alunas apresentem-se de
uniforme de gala completo: blusa -de manga comprida'lboina, luvas, sapato �olegiaJ. .

_. Distribuidor

c, RAMOS SIA _�.;�
1 domingo .- Farmácia Nelson - Rua Felipe

ISchmidt
7 sábado (tarde) - Farmâcia MODEP.NA - Rua

João Pinto
.

I -------------------------------------------

8 domingo - Farmácia MODERNA -, Rua João NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCRE"
Pin to I T I N E R Á R I O

14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANTóNIO -

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

. 15 domingo - Farmácia Sto ANTONIO - Rua Fpolis. Itajaí Rio Santos
Felipe Schmidt, 43 I 27-12 29-12 3-1 4-1

" 21 sábado (tarde) - Farmácia CATARINENSE -

8-1 10-1 15-1 16-1
Rua Trajano )' 20-1 22-1 27-1 28-1

22 domingo -' Farmácia CATARINENSE Rua 1-2 3�2 8-2 9-2
Trajano 13-2 15-2 20� 21-2

28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA - Rua
25-2' 27-2 3�3 4-3

'I'rajano
'

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

,.

de íd dIe F'loriauópolis "2400
O

.

t 'f t d I F
r. orario sal a sera as ,

ser�lç.o no umo sera. e e ua? pe as �rmaclas horas e do Rio dé Janeiro às 16,00 horas.
S�nto AntonlO. e Noturna, situadas as ruas Felipe Sch- '

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos
midt, 43 e Trajar. o. I t d' S- S b tiã Ilh b 1 Ub t 'b

A· t t b I
-

derâ lt d
' por os e aro e as iao, a e a e a u a.

presen e a e a nao po era ser a era a sem pre- .

P' Ih'
.

f'
-' . ,.. "d.

via t ,. -

d t DEPARTAMENTO
ala me ores 111 ormaçoes, dir ljam-se a se e da

.. au orizaçao es e . E ,_ a' C Ih" M f' 30 T I f' 22 12
D S P' d br d 1"55' mpresa, rua ·onse erro a Ia, - e e one -

.

. . ., ezem 10 e v

MÉDICO CIRURGIÃO DR. CLARNO G.
)Qenças de Senboras - Partos GALLETTI
- Operações - Vias Urinárias '

Curso de aperfeiçoamento e - ADVOGADO' - --

����ott����. nos Hospitais de ��E�i:to�'.4�eireles, 60.

Serviços .Aéreos Cruzeiro
CONSULTóRIO: Rua Felipe Florianópolis -

l��;lidt, nr. 18 (sobrado). FON.E
DR. ANTONIO GOMÊSDE do 5ul-"I.A.C.

Hü-RÁRIO: das 15 ás 18 ho· ALMEIDA l'AR'fIDAS jJJ<.; FLORIANOI:JOLIS

rasltesidência.· Avenida Rio Bran-
'- ADVOGADO -

." 2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Esc.l'itÓl'io e· Residência:

co, n. 42. Av. Hercilio Luz, 15' ldem - Laje� - Pôtto Alegre.
MÉDICOS , Atende chamados .

CIRURGIA CLíNICA _ .. ..

Telefone: 3346. ;3a Feira - ltajaí - Joinvile - Curitiba - Parana-

GERAL-PARTOS DR. LAURO DAURA g'uá - Santos - Rio.
Serviço completo e especiali- CLíNICA GERAL

•••••••••••••••••••••• Idem - Lajes :_ Joaçaba - Xapecó.
zado das DOENÇAS DE SENHO-

Especialista em 1110léstias de C
..

S P I RI
RAS, com modernos métodos de • D E N TIS TAS 4a Feira - untlba - ão au o - lO.

Senhóras e vi'as urinárias.
diagnósticos e tratamento. Idem - L'aguna - Tubarão....,.. Pôrto Alegre.
SULPOSCOPIA � HISTERO Cura radical das infec'ções

I
SALPINGOGRAFIA - METABO- �gudas e 'cl'onicas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA 5a Feira - Itajai - Mafra - Curitiba - São Pau O.

.

LISMO BASAL :enito'urinário em ambos 08
CIRURGIÃO-DENTISTA Idem - Itajaí - Joinvile - ,CuriÚba - Paranaguá

Radiote.rapia por .ondas curtas- sexos.
Clínica - Cirurgia _ Santos _ Rio.

Eletrocoagulação - Rai'os Ultra Doenças do aparelho Digestivo
PROTEgE P t M

.

V40leta e Infra Vermelho. ' dó sistema nervoso. • : �

DOennteaSduraosvelSenle I Idem - Lajes ---: .Joaçaba - Xl!pecó.
1 Horário: 101!� ás 12 e 2\1! ás 5.

Consu.ltól'Ío:· Rua Trajano, n. "
Consultório: R. Tiradentes, 12 Nylon. üa Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.

1° andar - Edificio do Montepio. 4 DIATERMIJ.: - Trat.a.,mento <le I fdem _ Lagu,n<" _ rl'llba· l'a-o - PO-I�'tO Alegr·e.Horário: Das 9 às 12 hOI'as -

.:. 10 Andar - Fone: 32 6.
I I

- '"

Residência: R. Lacerda Cou- . canals pe a a -

S
-

b d It·, J"l C 't'b / P
,

. Dr. 'MUSSI. .inho, 13 (Chácara do E'spanha) ta frequencia. a a 0- aJal - ·0111 VI e - Url I a - aranagua
Das, 15 às 18 'hoJ:as - Dra.,

. _ Fone: 3248. Raios X e Infra-Vermelho ...:... Santos - Rio.
-

MURSesSl·Id'e'ncl·a" Avenl'da Trom-
Consultório e Residên,cia:]L Idem - LaJ'es - Joaçaba � Xapecó

DR ALVARO DE Fernando Machado nO 5 . -

.

powsl,y, 84.
.__ CÃRVALHO Fone 2225

.

Domingp - Curitiba - São Paulo - Rio.

D.R. JÚLIO DOIN C 'Idem
- Laguna -- Tubarão - Pôrto Alegre.

MÉDICO DE CRIANÇAS onsultas: dacl 8,00 às 11 ho-
i VIEIRA

/PUERICULTURA
- PEDIATRIA l'as e das 14,00 às 18

horas.,
,.

Reserva de lugares, compra de passagens, despachos
MÉDICO

- A�E.RGIA INFAN�IL. Exclusivament� com hora mar- de encomendas e informações:
F..8PECIALISTA EM OLHOS C'onsultOl'lO: - Rua

Tlrade"-I cad�. ,
, I, SUCURSAL _ Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA tes n. 9. Sabado - das 9 as 12. I .

TRATAMÉNTO Ii: OPERAÇõES Residência: -: Av. Hercilio
,. ,

.

LOJ.A LUX - LUX H\)TEL - .Fone 2021.
.

Infra-Vermelho - Nebulização - Lu? n; �55 'leI. 2.5�0. DR. LAURO � CALDEIHA
-

LOJA 'fAC - Rua FelIpe Schmldt, 24 - Fone 3700.
Ultra-Som I HOl'�!'l?': ,- Das 14 as 18 ho- DE ANDRADA _,). -

-

,(Tratamento de sinusite se�
rus ,llanamente

"_____ CIRURGIÃO-DENTISTA
.

\ operação) I DR. NEWTON CC>!"SULTõRTO EdifÍl'io
Anglo-r�tinoscopia - Receita de Partenon - 2° andar - sala Qenhores Advogados eOculos - Moderno equipamento D'ÁVILA 2-03 - Rua Tenente Silveira. 15. t:;J .

.

'

de Oto-Rinolaringologia (único CIRURGIA GERAI/ Atende diáriamente' das 8 às F- dI.-no Estado) Doenças de Senhoras - Procto- 11 horas. \
,. - Irmas I O n.erlorHorário das 9 às 12 horas elogia ,_ Eletricidade Médica . 3as e 5as das 14 as 18 horas.

das 16 às 18 horas. Consultnrio: Rua Vitor Mei- - 19 as 22 horas. b ESCRITÓRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta' capi�
Consultório: _ Rua Vitor Mei- reles n. �8 - Telefone: 3307. Confeccionh Dentaduras e Pon- tal propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

re�:s.2L-R��nsi067g�rge 20 _

.

Co11sultas: Das 15 horas el,l tes Móveis de Nylon.
. :qu�lquer assunto no Fôro em geral, em ,Repartiçõ�s ou

diante. _

Fone 24 21. Residência: Fone, 3,422 DR. JOÃO ASSIS FILHO i, Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou fetirada

DR. MÁRIO WEN' _
Rua: Blulllenau n. 71. CIRURGIÃO DENTISTA

!
de documentos lega'lização de fil'mas livr.os contratos

'Clinic'a de Adultos - Cirurgia' . _
. .' -

" ,

DHAUSEN
. DR. ANTONIO BATlSTA e Pro tese Raios X cel'tldoes, regIstros, etc. etc.

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR Rua Felipe Schmid.t, 3!) A - ESCRITóRIO "SÃO JOS�" - Rua Alvaro de Car-
"E CRIANÇAS CLíNICA ESPECIALIZADA DE salas 5 e 6 1:alho '34 (altos da F:mnácia ,Nê'lson) FLORIANó-

Consultório - Rua' João Pin- CRIANÇAS Atende com hora marcada .'
, Dar 9 às 12 e das 14 às 16 POLIS.

to, 10 -'Tel. M. 769. Consultas das 9 ás 11 horas.
Consultas: Das 4 às 6 horas. 'Res. e Cons Padre Miguelinho,
Residência: Rua Esteves Jú- 12.

.

nior, 45. Tel. 2.812. . _

IlR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO·

Operações - Doenças de S!!
nhoras - Clínica de Adultos.

GUl'SO de Especialização no

Hospibal dos Servidores do Es-
tado.

.

(Serviço. do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

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

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

Coutinho 44.

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo ; .

Real .

Scandlnavas .

HOTÉIS

'l.700
2.500
3653
2:326
2.402
2.377
2.300

DR. MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
.

ADULTOS
CLINICA

de
OLHOS - OUVIDOS .....,. Ní\RIZ

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA
, FONSECA

Chefe 'do Serviço de OTORI
NO do Hospital de' Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE'
Consultas '- pela' manhã no

HOSPITAL
À TARDIl: - das 2 as 5-·

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDJ!;NCIA - FeJip,il Sch

midt n''. 113, Tel. 2366..

Doenças Internas
CC,RAÇÃO - FIGADO - RINS

-- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIPILIS
Consultório - Rua Vitor Mei

reles, 22.

Lux 2.021
Magestic 2.276
Metropol 3.147
La Porta 3.321
Cacique : , . . :).449
Central 2.694

HORÁRIO: Estrela 3.371
Das 13 às 16 horas. Ideal ;.. 3.669

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

?ereira 158 - Praia da Saudade ( ,

- Coq�ei�os .

\
.

DR. VIDAL DUTRA FILHO
A D V O G A DOS

! MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: j.Felipe Schm idt,

:8 (�IlS 14 'às 17� horas). , t
Residêfrcia : ' Tenenté Sllveisa,

l30 (Fone 13165).

-·'DR:CONSTANTINO
DIMATOS

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
. Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.

.

Fone: - 2.714.

r

DR. ,JOSÉ5�ED'EIRQs,
V.Jj!;11\4. -

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e,

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

.

.\

I.

IProcura-se CasaDenj'isfa
-

para Cr.iaO(!8S.
DR. JUAREZ PHILlPPI

.

Edifício João Alfredo - 1° .andar.
Salas 1 e 2 -.,- Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 àS: 18 horas
A.tende exclusivamente com 1\0ra marcada.

;,

DR. NEY PERRONE
MUND

Form'ado p�Fa' FacuÍdade Nacio
nal a" Medicina Universidade

dó Brasil
lU0 DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São 'Miguel'" •

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anos do Ser,viço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

,

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Cl\ridade, diáriamente pela ma
nhã
RESID1l:NCIA: _ Rua' Dual'te

�"",f('e·s��·-"-Ru;a"""E;;·te·�es�J"u·nifor.-I·S·cl1-ute 129 - ,-'l'-oelef. 3.2B8

DR. I•. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

, Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do \Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização pela
S. N. 1'. Ex .. interno e Ex-assis
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

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

Fone 3801 ,

Atende

FARMACIA DE PLANTA0

\�.'.��j�!��!�,.S�,�t!:',�� I

• ��Il horas _ Apresentação das Debutan-
tes, cuja inscrição deverá ser :,feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os .que tiverem convite.

NOTA

Para alugar, procuro, com
urgência, casa com quatro
quartos e demais de.pendên-
cias.

DR. ',. 'CESAR BA1AlHA DA. SilVEIRA
Cirurgião DentIsta .

Cllntca de Adult<Ja e Cl1ançu
Rato X

-

pou preferência a casa

com pequeno quintal e dita
no centro ou em rua servida

por ônib,us.

Ofertas e condições par
carta a Paulo Preis, Hotel

Ml!j�sHc. até oito de dezem
I:Jro,

\.:

Comerei" Transporte,
Rutl Joio Piuto, V !'pou,

"

,

nua Deouoro esquina da
Rua Tenente Silveira

(Viage�
e

com segurança
rapidez,

.

.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO
.

{<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Ita ía! .- Joinville � Curitiba

,

Agê,nCia:

Irmandade do Senhor Jesus
\

dos .,Passos
".

EDITAL DE FOHNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previ�
lIO aos interessados que até o dia 27 deste mês, às 12 ho
ras, receberá esta Irman,dade e Hospital, na sua Secre
tária, proposta, em cartas fechada,s, 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 exel't;Ício

Ierrenó--Vende-se
Sito � vila Lopes Vieira

nho). Preço: Cr$ 250.000,00.
Câmara,ll

(transversal Preso Couti
Tratar- à Rua D. Jaime-

,
I

Senhores· Comerciantes
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre 9 lucro real, apura..
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcu la
do' pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nQsso
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITÓRIO CONTÁBIL,IMOBTLIÁRTO. PEHRo,NE

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

caSA, NI PRIII
Venae-se otima casa construida de roletes com J3

mts.2, bem junto a praia, .preço. Cr$ 60.000,00. Tratar
cóm o proprietario no local. Ponte d.e Bfl'ixo - São José

bem em frente a Capela.
,

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

e acolchoamento novos.

Parte mecânica 100%' _. Vê ... e tratar na Oficina Che
'Vl'ole-t: --

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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N�AchCaOdN°/·T'I=Cel·M··ENTOS SOCI·A·'I'.S .:.I."a'��:�t�:,��o:;!�,:�f:������ti��:�����L escuro, formando um contraste de alto bom gosto, acha- Alma estranha esta que abrigo
se exposta, desde ontem, no salão deexposição da "A Mo-' Esta que o Acaso me deu,

�.................... delar" (Secção de Móveis e Tapeçar-ias, à Rua Trajano" Tem tantas almas consigo,
33), um beló quarto de dormir.

"

� Que eu nem sei bem quem sou

AssÍlu, 'ele dia a. dia, está aumentando a cooperação
dos estabelecimentos "A 'J.\1odelar" no embelesamento,
conforto e modernisação de: Florianópolis.

Ao lado do citado quarto vimos, igualmente, uma

Jrande variedade de salas de jantar, grupos estofados,'
.orás-cama Probel, poltronas - cama Drago, tapetes,
corigoleums, passadeiras e tecidos para estafamento e de

corações.
Não podemos deixar de citar a presença no variadis

limo estoque, -dos afamados refrigeradores Brastemp, dos I
Pianos Brasil (insuperáveis 'em qualidade) e finalmente Parece que estão, assim,
.íos muito conhecidos e procuradissimos colchões Divino. Todas as almas do Mundo,'

Vale -realmente à pena vsítar a exposição da "A Mo- Lutando dentro de �im ... '

delar". Enquanto os olhos se enchem de belesa, o coração, - ----'------� .__'_ -- ------�

los que a:na}p Florianópolis, se enche, de orgulho �nt.e a j Na"vo a'no, o_ovas e'�peraoç'as.onstataçãordo progresso e bem gosto do seu comerclO. "

,
' -ii-� .: ·_-.·.·.·_v.-.-_..-:.-.-_-.-.-....·.-.-.....-.-_-.·.·.-.·.-_..........",

- PQrlicipação
JOSÉ HERMES GIL MIGUEL CANDIDO

�, DOl\UN(}UES
CORINA AMARAL GIL e

BENTA DA SILVA
DOMINGUES

x x x

Chá dos Estudantes:
Já se tornaram famosas as reuniões, promovidas pe

lo Centro Acadêmico "XI de Fevereiro", quando reunem

'os estudantes para o tão comentado Chá, no aprasível sa
Ião de festas do Lux-HoteL (�uarta-feira, dia 21, uma noi

te alegre e bem movimentada. Apesar' das férias dar' di
reito aos estudan tes de viagens, afastando assim das reu

nIões sociais, não faltaram elementos de destaque, do

nosso grand mon d para prestigiar esta iniciativa do sr.

Tulio Gonclin presidente do Centro Acadêmico XI de Fe

vereiro. Nesta noite de grande animação, foram recebi

dos para um elegante jantar sendo convidados do dr. Pe
dro Castelo Branco, o sr. e sru, Fernan-do Faria, sr. e sra, sr.

Fernando Viegas, o Secretário da Viação e Obras Públi- Schoeder,

II .,.t· F' t rn

I
- sr,'. Iram Campos

C.:il,S, dr._ Arolde Carva 10, srta, rvice arra, sr a. � ereza

,

- sr. Romeu Moreira.FIalho. ,

O Secretário dr. Pelágio Par igot, e o colunista social
de "O ESTADO". O Acadêmico Linézio Laus ocupou o

microfone saudando e agradecendo 'as presenças, dos ele

gantes convidados do dr. Castelo Branco. Notava-se-a
presença do sr. José Dias que presta valiosa colaboração
para a campanha "Casa dos Estudantes". O dr. Amír

Mussi, em companhia da srta, Milena Lebarbenchon, dr.
Fernando F. Bastos ucompanhava sua irmã srta. Lourdes
F. Bastos, a colunista Quininha Blumemberg, srta. Nadi

Car ion i, sr. Gerson Cherem, sr. Manoel Alves" dr. Dib
Cherem,

Participação
JOS]i� TROlNN DE ALCEBíADES VIDAL

.

OLIVeEIRA SO�ZA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E AoSStS-
Com a grncíosa e prendada

AGATA L. DE OLlVEInA LEONTINA SOARES DE
sta, Véra Maria Carneiro da

SOUZA TE"NCIA DOS SER,VIDO'RE,S DO ESTADOCunha Ferro, diléta filha do �

nosso prezado conterrâneo dr participam aos seus parentes e pessôas amigas,o, _

contrato, de casamento, de seus filhos, Heresvita ,1\1. de ' E D I T A L . <. ';Raulíno Hon Ferro, Ientede· -

R'EAfIZA'ÇA-O' DE CO'NCUR'80,'-"","", NO' IPASEnossa �'aculelade de Farmácia Oliveira ,e Edno Souza. CL" .:>
..... HER-ESVITA, e EDNO , Faço público, para conhecimento dos candidatos íns-

� Odontologia, contratou ca-
'NOI·'·OS it di C d IPASE horâ

.

sarnento o Joá-em bachare- • Cl'l os nos, Iversos oncursos o ,-",.qu,e o lOrano

Éstreito, 2,4 de 'àezElmbro de 1955. da realização das provas é d seguinte:
-

.

anelo sr. Valderniro Boi'ine,
filho,do benquisto industrial

B t..
- I CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

Tijucas: '

ar lClpacaOj
'Dia Hora -Prova .'

,

d m.,,adereiro, sr. Wence'3lau Bo-
,

,

..
'

,'"
"

.

5/1 19 hs.A cidade de Tijucas festeja o "Reveillon", coroan ,O '.. ." _ Português e Aritmética
fi "Miss T�jucas �lube" _nesta nOitl�ldte gala srbt�. Pdautl� �l�;sd�..���:l� SS��lS. dignQE" -:_

' !,.' '. �

'"\, > '

'

J
,6/_1 19 hs. 9_onhecimentos G_!;)l'alS

Bayel' e ::\Jmone SJlva, sao �s canr ll� a as ao co Iça ,.o .�. ,-, -,
' ..."

n f l' "t, ".� �'d" '>0' -: -., , P�E"R-�INA 'y'"''''C'O'VI' A'UGU'STO BOUSFIELD
.

8,/1 7 hs." D,acÚlogT,lfia , '

_

.

, ,.,,'..."",' f'" gaUltol�_ ,18 e leI aço.i! ,: e , -.�' a. "

.� J':�f'�tulo, ,,4. ço'arlf"soCI:tl dc,'lê-J::t ü socJ.:d"de::-1'�e TIJucns um �-- -;- .. -

•. Á> "',,,,,. c"-,._" d'-�"",..� �,''-··:iÁi'8lJA'J\.� � _

� �,.�_�. _,

e �.'
.

,': •

CONCURSO PARA 1DSCRITU�AJlIOl' "R . 'llon", "

. ESTADO. , .. ,.-"
.

,. ,-f
'Dia llora .PI'O'·UlZ ",eveI .

.., ....... '"!:v;·...��·...-...;...
- .........·J '<··Participa aõs parentes e �APJ!:INA BOUS�IEL�_� 7f1 _. 19 ,hs'.-

r

Laguna:' .. :,'x
x -

'Pã,r'fc.ip'ài:ião� "!e�s-ôas ,de 'suâ'S 'i;e.laçõé's o -'Pãpfclpam aos �are�_tes e
11/1 19 bs. ���tue��;,�s����;-G'�l:;i�-

"

1
,y , :ontrato de casamento de pessQas de sa�lS re_laç,oes o

].2' /1 \ 19 ·hs. DI'r'eI'tüO .sr. Vânio Pinho está sendo comentado pe o seu
, ;eu filho Haroldo com a contra.to de .ca.sa!llento de, 1r.:o/l'

.

7 hs. DactI'logl'.af'I'a _

bom gosto na escolha que féz com seu par que é a srta, c JOÃO E. DA COSTA senhorita Dlllcinéa Bous- I
'

_

Miriam Mllssi, moça bonita, elegante e te,m fino gôsto no
sua fIlha Du cI�ea com o

CONCURSO PARA OFICIAL ADMIN1STRATIVO.r- e - ,field. Sr. Harold0 da SIlva. ...
"

vestir. O Sabino's Bar, promete um bonito "show" na JARIA A; RQSLlNDG. DA Dia Hora Prova .

inauguração das novas instalações do Bar, em janeiro COSTA ,HAROLD.O e DULCINÉA 9/1 19 hs. Português
próximo. Têm o prazer de' párt.ici-

. noivos 13/1 19 hs. Direito Constitucional, Civil e Penal
x x x '''',1' aos 'parentes e pessôas ]4/1 19 flS. Uireito Administrativo e ,Legislação,"" Fiorianópolis, 24 de dezembro de, 1955.Com prazer registro em minha cüluna o contrato de de suas relações, o noivado ••- _w & .....,...___ w............. de Pessoal

casamento ,da srta.-Marlene Rosar, com o sr. Victor Car- ,;le sua filha DEISE, com o

p,ar'tl·Cl-oaca-o 17/1 19 hs. Conhecimentos Gerai$ �

,

doso, e da srta. Mari� José Ferreira com o sr.' Carlos Al- 3enhor Saul Damiani. . CONCURSO PARA GUARDA-LIVROS'
bel'to Pinto da Luz. '

_

-
_ Dia Hora Prova

\ x x x ORLANDO S. DAMIANI PAULlNO COELHO COSTA MÁRIO SARTORATO 114/1 14 hs. Conhecimentos Gerais
O,Lil'a Tenis Clube, promete um grande "Reveillon" _:_ e -

.

-:- ,E - SOBRINHO 15/1 19 hs. Matemática e Estatística
shaw, surprêsas, um famoso conjunto musical e ainda as GUILHERMINA L. MARIA COELHO COSTA - E -

1
19/il 19 h§.. Contabilidade Mercantil e Noções de

debutantes. DAMIANI 'MARIA SILVA Contabilidade das Instituições 80ciais
\

�-� , .. ,.,,,..,�.....� Têm o prazer de partici- SARTORATO CONCURSO PARA CONTADOR'
ANIVERSA'RIOS Snra. Dr. Antonio Rnmeu ar a'os parentes e pessôas Têm a grata satisfação de partici- I Dia' Hora Prova

Mnl'e.Íra de suas relações, o noivado parem aos seus parentes e pessôas 8/1 19 hs. Conhecimentos Gerais
te seu filho SAUL, com a de suas relações de amizade o, con- 10/1 19 hs. ,Matemática ComerC'ial p' Finimceira e

wta. Deise Costa. trato de casamento de seus Filhos: Noções de Estatística'
JOÃO EVANGELISTA COELHO 16/1' 19 hs. Contabilidade
COSTA e MARIA JOSÉ SARTO- 18/1 ui hs:-- Contabilidade das Instituições Sociais
RATO. 2. As provas dos concursos serão realizadas no edi-

JOÃO e MARIA fício do INSTITUTO DE EDUCAÇAO DIAS VELHO, à
Confirm�m rua Vitor Meireles -:- NESTA..'

,

3.. Os càndidatos 'deverão ,comparecer ÍlO local in
. ,clicado para a realização das provas I5-minutos antes da
hora marcada para o início das mesmas, munidos de lá
pis-tinta ou caneta-tinteiro e cartãQ de identificaçãü.

Florianópolis, 26 de dez'13mbro de 1955.
, Mário Marques Garcia

Delegado

trito' Naval, para tratar de
assunto de seu interêsse, o'

_ sta, Alcir Gonçalves Pe- sr. Nelson Vaz Vieira.

i'eira, filha do sr. Acelino Pe- -

QUEM PERDEU?_

Chegará, à .nossa Capital no próximo dia 29 proce

dente da'Bahia, a srta. Lili 'Pitte Lima, que em compa

rihia de sua genitora, visitará a família de seu noivo, sr.
,Paulo Medeiros.

A Coluna Social deseja à elegante baianinha, feliz
estada .em nossa Cidã:de.

c.

x x x

Míss Cinelândia:
Será no próximo dia 7 o concurso para eseol�la. de

'Mies Cinel ân dia, com a presença de elementos do jornal
"O Globo'; do Rio de Janeiro, Cyll Farney artista do rá- re

dio e Cinema Nacional, fará o julgamento da candidata,

Srta. Ivan i Abdala da cidade de Caçador, srta. Lucy da

cidade de Joinville, srta, 'I'erezinha Pf'au, srta, Hélia Ou

riques e srta. Arlete Gonçalves, representantes de Flo-

rianópolis. '.
.

A vence:doia no Concurso deverá estar 110 RlO no

próximo dia 12 para as festividades da escolha final, que
será de 12 a '21.

x x x

Menina Helena da S.
Hoeschl Transcorreu, ôntem o ani

versário da exma. sra. el. Gil-

Tramcorre, hoje, a data do da Cunha Moreira, esposa de

anivásário natalício da gra- Dr, Antônio Romeu Moreira.
ciosa menina Helena estre- Dama viI;:tuosa, coração bo

moSa filha do sr. Des. Arno nissimo, a distinta aniver'3a

P�dro Hoeschl e de sua exma. riante ver-se-á alvo de gerais
ê.sposa d. Hilda da Silva I simpatias ela sociedade local

HoesChl.l
'

que, no ensejo lhe t.ributa a�

A gentil aniver'3ariante, mais inequivocas provas de

reunirá, na residencia de seus carinho e afeto.
genitores, numa festinha ín- O ESTADO, embora tar�

tima, inumeras amiguinhas diamente, apre�enta suas

que levarão seus cumprimen- mais sinceras felicitações.
tos.
O Estado apresenta CUl11- FIZERAM ANOS, -QN'l'EM:

primentos.

. AVENTURAS· 00- ZE�MUTRETA
\\ ))

/,

Dr. Nicolau G. de Oliveira

Vê tramcorrer, hoje, seu

aniversário natalício, o dr.

NiColau de Oliveira, �membro
destacado do Ministério Pú

blico nésta Capital.
ÁS muitas homenagens que

lhe serão prestadas O ESTA

DO se associa..

['eira
- sra, Alaide cüsta
- sr, Tomaz Santos

�

- stá. Rita Janis PaIm
-:- dr, David Fonte'", enge-

nheiro civil
� sra. Iracema Sühn San

tos, esposa do sr. Ten João
Perminino dos Santos, da Re-

Dr. Antônio R. Meira

Né3ta data vê transcõrrer
seu aniversario natalício :0

,Dr.Àntônio Romeu Meira,
�digno Auditor Fiscal do 'Tri

bunalRegional Eleitoral 'e

Procurador Fiscal do Esta

da.
Gozando de um, vasto cir

culo de amizades o ilustre
n,niversáriante ver-se-á cer

cado de significativas ho

menagens, &3 quais O ESTA

DO se associa.

DELEGACIA DE FLORIANO'POLIS
INSCRIÇÃO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS

IMOBILIARIOS PELO PLANO "n" ,

Acham-'se abeftas, até 31 'de ja.neiro, de 1956, na De�:
legacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões d,os Ban-,
cários, situada à Avenida Hercílio Luz U:0 66, as inscrições
para a concessão de financiamento imobiliário pelo PlaAo
"B", de que trata o Decreto nO 34.828, de '17-12-53, cujo
valor máximo é de CR$ 500,000,00 (Quinhentos mil cru�
zeira.s) ,

As inscrições poderão ser feitas das 12 às 14 horas,
digriamente, exceto aos sábados, em que será observado o
horário das 9 às 10 horas, Nos citados horários serão. pres
tados todos os esclarecimentos solicitados.

As inscrições ora abertas destinam-se, exclu3ivamente,
a financiamentos imobiliários que se refiram a casos es

pecíficos de compra de imóvell'e-"idencial (devidamente lo
calizado e caracterizado)., construção de casa residencial em
terreno de propriedade do segurado, (cuja aqüisição não te
nha sido financiada pelo Instituto) e en�ampação de débi
to hipotecário, cüntráicto, exclusivamente, para compra de
imóvel em que resida o 'segurado.

Fieam canceladas _as insCrições antel'iOTes,
REINAI,DO WENDHAUSF.N
""""<""""",D,,,c.-:EL�,G4»O,�--�-���-���

dormir \

! '; )�lt;
participam .aos parentes e

pessôas de SUfíS relações, o'
contrato de casamento de
seu filho DE'oDA1'0, com a

Maria Célia Do-

serva- Remunerada elo Exér

cito, atualmente el1!_ Curitib_!t'
.: sta. Maria Rodrigues
- sta, Adir Ventura
- sr. IdaHo Neri Schmidt
- sr. João Silveira '

- 'sr, Celso Lopes, funcio-
nário do Minist.ério ela Fazen
da
- sta, Maria EU':6enia Piá-

FAZÉM' ANOS, HOJE:

- Menina Lea, filhinha do'

sr, deputado Jorge Lacerda;
- sra. Dilma Vilela da Luz,

esposa do sr, Alvaro F. da

Luz;
- Dr. Jorge Fontes, oficial

ele gabinete do sr, Prefeito

Municipal;
- sra. Egangelia Morais

3avas, esPo'3a do sr. Nicolau
-

Estefano Savas ;
- sta. Maria Zenaide san

tia'go, dedicada runcíonáría
da CESPE:

participam aos parentes e

pessôas de suas relações, o

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

DEODATO e MARIA q:LIA
noivos

Florianópólis, 24-12-1955.

- menino Arnobío José
1 d alto' co- senhorita

Soares C avam, o
mingues.mércío local;

- sr, Ari ,Ramos de Castro, -

Orlando Borges

DE
NOIVADO

DEISE e SAUL
Noivos

Flor:janópolis, em 24 de
dezembro de 1955.
.. �._ ...-:- ... -..._...-.-..-...-�._.........-..... � .....

COMANDO DO QUINTG
DISTRITO NAVAL

Florianópolis, 24-12-55.

'Notificação para compare-
cimento

"ff·'�"I

Deverá compúecer a Di- '

visão do, Pessoal do 50 Dis- -

3 - <;olaborar para õ engrandecImento da ci
dade é dever de todo o cidadão. Faça a inscrição
de seus imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal
dO' Estreito e estará colaborandó�com o Censo Imo
biliário que trará inúmeros benefícios para o Mu-

nicípio. 11

Qualquer informl).ção poderá ser solicitada pe
lo telefone 3.042.,

-------------'------ ------�""'l"----.,.�

CLUB( DOZ� DE'.-AGO,STOA menina Neusa' . Helena
Glavam� encontrou, no Dia
de Natal, na Rua -Esteyes
Júnior, uma bo13inha de cri

ança, contendo, uma impo'r
tânci-a em dinheiro,
Será entregu\e ao elono que

a procurar nesta Redação.

,

Dia 31 Brilhante Revellon com a apresentação das
Debutantes. Ornámentação' Simptuosa. Uma surpresa
em cada mesa.

Traje: casacá, - Smoking e Summer.
Reserva de mesas .para· associados que assim o 'de

;,e,ial'em: Cr$ 100.00.
:-

3

Confusão
RAUL DE LEONI

eu.

Jámais na Vida consigo
Ter de mim o que é sô meu :

Para supremo castigo,
Eu sou meu próprio Protheu.

De instante a instante, a me olhar

Sinto, num pesar profundo,
A alma a mudar ... a mudar i ".

Antônio Sbíssa
Neste ano que se inicia, a f'amitia' do Veterano Clube

I Doze, est-á de parabéns, porque a sua .sêde vai ter suas

cbras cru franco aceleramento. . .
,

I Havia e crêmos não exista mais, muito pessimismo
quanto a concretização dá quasi centenária aspiração -

a casa própria.
.

De começo realmente os obstáculos foram de molde
g desanimar, mas a tenacidade dos que estfw à frente do

movimento, venceu com galhardia, transpondo a mura

lha do que parecia um nunca acabar ...

Devemos, no entretanto, -sa lientar, de inteira justiça,
�
sem bajulamento, o esfôrço insano do Presidente do Chi
be Doze, - General Vieira da Rosa - que foi um gigante
batalhador sem desmerecer um só instante nesta nobre
ca usa, qual seja a de dotar a tradicional sociedade, com
uma séde ii, altura de suas tradições e de acõrdo com a

era atual, enriquecendo e engalanando a fisiencmia de
nossa querida terra,

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

•

I. A. P. B.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II CAMPEONATO ESTADUAL DE
XA_DREZ

Realizou-se, em data de lugar Florianópolis e Blu-

12 a 20 do corrente, na prós- menau, entre os veteranos

pera cidade de Joaçaba, o xadrezistas Ribeiro e Demé

no Campeonato da Federa- trio.

ção Catarinense de Xadrez, Serviu de
I
árbitro geral,

sob' o patrocínio -da Prefei- Ó ST. Brasileiro Bacelar, eu
tura Municipal daquele Mu- ja cortezia a todos cativou,
nicípio e do Clube de Xadrez agindo sempre com a máxi-

10 de Maio, sob a profícua ma imparcialidade.
direção do Dr. Alexandre Ao Prefeito Municipal,
Queiróz. sr, :Albino Sganzela, ao Dr.

Nesta competição anima- Queil'óz, sr. Antônio e de

díssima, que despertou mãis. membros da diretoria,

grande interesse. em todo o ao sr, Orestes Bonato, doa

Estado e principalmente da dor das medalhas de ouro,

população local, aonde acor- I?rata e bronze e a todos os

reu grande assistência, co-: -demais que cooperaram pe

mo iato inédito em nossa lo grande êxito. alcançado
terra, tomaram parte os mu- pelo máximo certame do jo
nicípios de Florianópolis, go ciência, os melhores a

Blumenau, Rio do Sul, Join- gradecimentos da Federação
vile e Joaçaba, representa- Catar'inense de Xadrez.

dos respect;.vamente pelos A classificação foi a se-

enxadristas dr. João Ilibei- gu in te :

1'0 e Adaucto Nóbrega; De-

métrio Schead e Henrique 1° lugar - Blumenau -

Van Vickern; WiJly Gude; Demétrio Schead -' com 7

Guido Hofmann; Dr. Mi

guel , Russowsky, Dr. Ale

RIO, (V. A.) - Dando - Beto - Pedro Bala -

xandre Queiróz, Dr. Alfredo
início ao magnífico espeta- Zizinho - Ademir (Vavá) Lautschlager e Manoel Pa
culo futebolistico, o "Tor- - .Pinga (Alvinho) e Paro- ludo.
neio Internacional Gilber- di (Vilson). A' atração máxima, do

to Cardoso", jogaram Vasco INDEPENDIENTE
magno certame, foi o garoto

da G.ama e Independiente, Abranhãn - Barrazza '- revelação Adaucto Nóbrega,
de Buenos Aires. O "onze" Moussegne - Britas - Va- filho do Desembargador Os

argentino abateu de forma rack (Urriste) Aceve- mundo W. da NÓbrega, DD.
categorica ao conjunto 10- do - Micheli - Cervina - Preso do T. R. E., que com

cal, que hoje jogava refor- Boneli - Grillo e Cruz
apenas 16 anos, levantou o

cado de Zizinho, por 4 ten- (Juarez), título de vice-campeão ca-

tos a 1. A única explicação tarinense. Em"todas as 9 1'0-

plausível para o fràcasso FLAMENGO, 2 - RA· dadas, grande número de
do time vascaino está na ma- CING, 1 expectadores aguardavam
neira opaca e confusa que Na segunda partida da ansiosos, nos salões do Clu-
agiu a sua defensiva, en- noite de hoje, a equipe do be 10 de Maio, o seu início,
quanto a dianteira

.

dos Flamengo colheu triunfo permauecendo alí, até 2 ho-
-

"Diablos Rojos" fazia "mi- meritório sôbre o conjunto ras da madrugada, assistin
serias" e armava tremeu- do Racing, vice-campeão do surpresa ,e entusiasmada
das confusões na área cruz- argentino, vingando assim

o -desenrolar das partidas,
maltina. No entanto, duran- a má figura do Vasco, na . principalmente às do g�J'o
te os primeiros '15 minutos preliminar. O conjunto ru- to. ), . .-.-'

.

foi mais time o Vasco. Re- bro-negro mais voluntarioso, A disputa foi renhrna, só

cuperou-se o Independiente mais coeso, conseguiu levar se decidindo na última roda
e soube dominar o adversá- de vencida ao Racing, um, da, quando dispiltaram o 10
rio até alcançar o triunfo pouco apático, um pouco de-

.
- - -- -- ,

maiusculo. sordenado. As ausências, de �----'�--�-_;._;_------------

O escore foi aberto aos Delacha, Balay -e Maschio,
20 minutos da primeira eta- elementos "chave" da equi
pa, quando Bonelli, cruzou pe parecem ter influido de

uma bola da direita. Míche- cisivamente na produção do

li que vinha acompanhando quadro, enquanto u F'Iamen
a trajetoria do couro, ati- go com a introdução de ele-
rou para as redes com pre- mentos jovens como os Dida, Recebemos e
cisa e violentA cabeçada. Babá, envolvia com a sua

mos:
O Vasco empatou aos 26 velocidade a defesa alvi-ce- "Florianópolis, em 26 de

minutos por intermédio çe leste. O prélio decorria e·- Dezembro de 1955
Pedi'o Bala, que concluiu quilibra,do �té os 34 minu- Ilmo. Sr. Diretor 'do Jor-
,um centro de Parodi. Decor- tos da La etapa, quando Ba- nal" O ESTADO"
riam 44 minutos de jogo bá, correu até a linha de Apraz-me levar ao vosso

quando Zizinho entrou brus- fundo e centrou. Dida entra- conhecimento que, em ses
camente em Sorzenon. Es- va na área correndo e com

.

-ião da Assembléia Geral,
te revidou. E o zagueiro um leve, toque encobriu o efetuada a 22 do corrente,
Moussegne que já havi_a de- guardião Dominguez. Com roi eleita para dirigir os
sentendido anteriormente- essa vantagem parcial do destinos desta Entidade. du
com Ademir, veio tá -da sua Flamengo terminou a pri- rante o período de 1956/
posição para agredir o ata- meira eÍ!lpa. 1957, a seguinte Diretoria:
cante nacional. Tremendo No segllndo temIlo, o 50- Presidente ,de Honra-
"surul'u" nasceu então bri- go decaiu muito técnicame�l- Paulo Otto Scheidemantel
gran.c]o quase todos os joga- te. O Racing melhorou ·um Presidente'---' Major'Mau-
dores no ce11Íro do campo, pouco, mas, 'o Flamengt; l'lcio Spalding de Souza
mais os reservas, et'c. Amai- cresceu de produção e aos Vice Presidente _ Car-
nados os animos o 1.0 tem- 10 minutos, Babá de cabe- los Krueger
po chegou ao seu final. Na ça comp�etand? uma cen

tra-, 10: Secretario _ Moacir
segunda etapa, jogando mui- da de Dlda atIrou para as_ Schmidt
to melhor o clube argentino redes. Foi um leve teque que 20. 'Secretar:o:_ Carlos
consolidou o seu brilhante encúbriu o enorme "keeper" Biccoc'ki
'triunfo, por meio de 3 ten- argentino. 10. Tezoul'eiro _ Osni Ri.
tos, obtidos da seguinte ma- Aos 37 minutos,' afinal, cardo Scheidt
neira: Aos 9, Bonelli colheu aproveitando Úma falha cla- 20. Tesoure-iro _ F�lio
na corrida, ao .ar e encheu. morosa da 'defesa do rubro- Cidade
o pé. Aos 20 minutos, o pa- negro, ROdrigues, tirou de Orador _ Major Rui Sto-
gueiro Barrazza cobrando pé esquerdo. para o fun�o ckler de Souza
uma falta -cobriu a bar- das redes. Flamengo, 2 x

reira, o arqueiro Helio e fbcing, 1. A peleja foi di-
mandou para, as redes. E I rigida por F. Charles Wil

a� 45, ao apagar das luzes

jliamS,
com atuação reguJar.

do cotejo, aos 45. Juarez, A renda da noitada ating'iu ,cobrando outra falt� deu a cifra impressior.ante de,' Sábado último, realiza- ao Caravana· e Ferroviário"
cifras definitivas no marca- Cr$ 1.592.995,70. ,ram-se mais duas rodadas que apresentaram um pa-
dor. Independiente, 4 x Vas- A PROXIMA RODADA I do Campeonato Varzeano drão de jogo bem moyimen-
co da Gama, 1. Na proxlma sexta.feira entre Ipiranga x Fluminen- tado, satisfazendo deste mo-

Dirigiu a contenda, com prossegUlra o Torneio In- se e Caravana x Ferroviá- elo, a considerável assistên-
atuação regular, Harry Da- ternacional-, com a realiza-" rio. cia. A titória sorriu ao Ca-
vis. Os quadros formaram ção do� dois confrontos: Fla-

i A primeira partida teve ravana por 2 tentos a 1.
_ da seguinte maneira: mengo x Independiente, na como vencedor a equipe do E com esta .vitória o Cara-

VASCO DA GAMA .__:_ preliminar e Vasco çla Ga- Ipiranga pelo �ilatado es- vana firmou-se mais ainda
Helio - Dario - Coronel - ma x Racing, na partida de coreC-de 6 tentos a·l. na

-

tabela com O ponto per-
Mirim (Laerte) - .orlandO fundo. A segunda I?artida coube dido.

Sem técnico e ameaçado· dé
perder vários. jogadores

o
. Paula Ramos

Atravessa o Paula Ra-I frente dos penúltimos colo

mos uma das suas mais crí- cados que são Guaran
í

e

tieas situações, com a saída. Atlético, o que dizem que

do técnico 'Waldir Mafra e tem boas possibilidades de

da ameaca de alguns de disputar o terceiro turno,
seus vala'res de rescindirem porquanto tem um só cum

com o clube dos Car ioni, is- promisso no returno, contra

to em vista de não concor- o Avaí, enquanto que os dois

darem com a orientação que trlcolores acima deverão

vem imprimindo .a diretoria enfrentar o Avaí, Imbítu

do tricolor, a qual respon- ba e Bocaiuva.

sabi lizou-os como culpados Esperamos que o impasse
dos últimos insucessos, sen- venha a ser resolvido sa

do que o time completo che- tisfatóriamente e técnico e

gou a ser derrotado pelo T'a-, jogadores façam as pazes

mandar-é, "lanterna" do cer- com a diretoria, pois o ter

tame. ceiro turno não pode e não

Já perdeu o Paula Ramos deve deixar de contar com o

13 pontos no Campeonato, concurso do glorioso e que

estando com dois pontos à r'ido clube da Praia de Fóra.

VITO'RIA DO FLAMENGO E DERROTA
DO VASCO, FRENTE AOS. ARGENTINOS

pontos;
30 lugar - Fpolis.·

João B. Ribeiro - com 6 e
LUCY DA SILVA BRANDO

participam aos parentes e às pessoas de suas re

lações o contrato de casamento de seus filhos Miguel
Carlos Brando e Vilma Monguilhott.

Miguel Carlos e Vihna

e meio pontos;
20 lugar - Fpolis.

Adaucto Nóbrega - com 7

meio pontos :

40 lugar - Joaçaba
Miguel Russowsky - com

6 e meio pontos ;
50 lugar - Joinvile

Guido Hofrnann - com 5

pontos;
60 lugar - Joaçaba -

Alexandre Queiróz - com.

4 pontos;
70 lugar - Rio do Sul_

Willy Gude - com 3 e meio

pontos;
80 lugar __:_ Blumenau -

H. V. Vickern - com 2 €

meio pontos ;
.

90 lug'al' - Jcaçaba
J,.' Lautesehlager - comT
e meio pontos;

10° lugar - Joaçaba -

M. Palu'do - com 1 ponto;

A NOVA DIRETOR-IA DA FEDERAÇÃO
CATARINENSE D·E BOCHAS E BOLÃO

agradece-! Diretor Esportivo - Hé

lio Lange
Conselho de Julgamentos:
Ad João Silva
Umberto :Mazzola
Thimoteo Poeta
Herondino Cardoso
Guilherme Bracke

Consel,ho Fiscal:
Nelson Cadernutto
Rosato Evangelista
Braulio Santos

Conselho Técnico
João Cadernutto
Waldemiro Monguilhott

Júnior, "-

Florisbélo Silva
Valho-me da oportunida-·

de para' convidar V. S. a

àssistir a posse solene que
serÍi efetuada no dia 30 do

corrente, nos salões da A. A.

Barriga Verde, às 20 horas.

Antecipando � nosso agra
decImento pela honrosa pre

sença, apresento as nossas

mui
Cordiais saudações
Moa�yr Schmidt -.1° Se-

cretal'Ío

CAMPEONATO VARZEANO

O TURFE EM REVISTA
/

Por AREÃO .JúNIOR esforços no sentido de do-

'As atividades turf'isticas.J tal' a entidade que tão bem
no Hipódromo da Ressaca- dirige, com os recursos n e-

-da, serão' reiniciadas no dia cessái-ios a sua constante

8 de janeiro próximo, quan- projeção.
do será corrido o Grande Não poderia ter sido me

Prêmio Presidente do Jó- [hor a iniciativa da Comis

quei Clube Santa Catarina, são de 'Corridas, hornen a

na distância de 800 metros, geando o presidente da enti

com Cr$ 10.000,00· ao vence- da de, na primeira reunião

dor, Cr$ 3,000,00 !to segun- turf'istica do ano de 1956.

do colocado e Cr$ 1.000,00 Aliás, o calendário tur-

ao terceiro. fístico para o príncípio do

Será, s'rm dúvida alguma, ano vindouro, é dos mais
uma justa homenagem ao interessantes, estando pro
atual presidente do Jóquei gramados, além dQ clássico
Clube Santa Catarina, sr, em fóco, 'mais os Grandes
José Elias, figura de escól Prêmios Prefeitura Munici

nos'meios sociais e despor- pal e Govêrno do Estado,
tivos.

..
- ambos com dotações bastan-

Batalhador intemerato, te elevadas.
não fôra a abnegação. do

.

Como se pode facilmente
sr. José Elias, e muito pou- observar, o turfe em nossa

co teríamos de turfe em Capital vai progredindo de

nossa Capital, uma vez que maneira bastante satisfn
o referido cidadão não mede tória.
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Participação 1�7"=-"--

AUGUSTO BRANDO JOÃO MONGUILHOTT
NETTO
-e

JUDlDH SILVEIRA
MONGUILHOTT

-e-

CIN[ SÃO JOSE
As 3 - 8hs.

Paul, HUBSCHMID -

Elfe GERHART em:

O EXPRESSO DE VIENA
No Programa:
.Noticias da Semana. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 5 - 8hs.
CINEMASCOPE

Tyrone POWER - Susan
HAYWARD - Richard
EGAN em:

DUELO DE PAIXõES
Technicolor de 'Luxo

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

As - 8hs.
Jorge MISTRAL - Mar-

gn LOPES Fernando
SGLER em:

A MENTIRA
No Programa':
Cine Reporter. Nác.

.

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

.lrl·'llQ
As - 8hs.

Anselmo DUARTE
Eliane LAGE em:

SINHA MOÇA
No Programa:
Metro Jornal. Nac,
Preços: 8,oq - 4,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.

Mickey ROONEY em!

MOSQUETEIROS DO MAR
No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

Fatos em Revista.

noivos
Florianópolis, 24 de dezembro de 1.955

Nac ..

2°) PISTOLEIROS
ESTRADA - Com:

DE

Wip

Participação
VIRGULlNO .RICARDO CECíLIO BERNARDINO

GOULART NETO
-e- -e-

CECILIA SILVEIRA ELIZA SALVADOR NETO
.

GOULAR'P Participam aos seus pa-
Participam aos parentes e rentes e pessoas de suas re

pessoas de suas relações, o, lações o contrato de casa

contrato de casamento "de mento de seu filho Lourival,
sua filha Nadír, com 'o sr., com a srta. Nadír Goulart.
Louri vnl Bernardino Neto.

Nadir e Lourival
noivos

1!'lol'ianópolis, 24 de Dezembro de 1955,

Wilson

3°) ABUTRES NOTUR
NOS - Com: Alan Lane

tiO) DEMONIOS DO CIR
CULO VERMELHO - 7/8
Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

Participação
SR. E SRA. WALDEMAR DE.MARIA

SR. E SRA. JOÃO EGYDlO DA SILVEIRA
Participam aos parentes e às pessoas de suas rela

c;ões o contrato de casamento de seus filhos Lourdes Te
rez in ha Dema ria e Hélcio João Moreira da Silveira.

Lourdes 'I'erezinha e Hélcio João
noivos

Florianópolis, 24 de Dezembro de 1955

DR. IVO VON WANGENHEIM
- DENTISTA -

Consultório rua Bocait�va, 42

•••••••••••••••••• f'l••••O••••••••••••••••••••

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 1Z.

-�--:- ...._-------

TERRENO
VENDE-SE um terre.no

em situação previlegiada,
próximo ao Balneário.
Frente pàra o mar de 20

metros com (undos de aprox.
80 metros.
Tem entrada para a uto-.

móvel pelos fundos.
Telefonar para 2,818.
W�_�

o PRECEITO DO DIA
POSIÇãO PARA DORMIR

Muitos individuo�,. por fôr
ça do hábito, só conseguem
dormir com as Pernas e o

corpo encolhidos, Mas em tal
posição ficam comprimidos o

pulmão e o diafragma, difi
cultando a respiração, bem
como a circulação do sangue
nos membros, São êsses al

·guns dos motivos por que ová
rias pessoas acordam, de ma
nhã' com a impressão de can

saço sentido antes de dormir: LHa.bitue-se a dormir com o J

Ca�d das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

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

estóque para entréga imediata_
-Execução aprimorada em Canela da melhor qualidadE'

e sem defeitos,
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para .::''I1tréga imediata
Férro __.: Tubos - Sanitários e Azulejos para importá

ção do Rio de Janeiro da Cia, America.na de Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço,
Sua -visita nos' dará prazêr.,

corpo distendido, para que

I
o organismo aproveite con-!
veniente�ente às ho·ras d'
sono. - SNE8.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
,

&
•

-.......

A Diretoria do Clube tem o. grato prazer de desejar BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO-aos seus associados e suas exmas. famílias. Aproveita o ensejo para
nde "reveillon" i1e fim ao ,ano, qlll;uuTo nave1'3 pl'ófúza ornmnimtaçao a eargo do sr" EDUA_RDO ROSA· e sensacic:riaI passagem «ameia noite

�
_ .!<oI:. ._ ". "

Ass. Irmão Joaquim
CONSULTÓRIO PREVENTIVO DO CÂNCER FEMININO

<da Maternidade Dr. Carlos Corrêa, em colahoração
com a Campanha contra o Câncer da Assoc. Cato

Medicina)
. "

Exames sistematizados do útero, ovários, trompas,
órgãos geniailil externos e seios, para diagnóstico e tra
tamento - o mais precoce possível -. do câncer femi
nino. -

COLPOSCOPIA _:_ CITOLOGIA EXFOLIATIVA (Papa
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLÓGI.CO .

(biópsia) - RAIOS X.
Funciona to'das as quartas-feiras, no período
das 8 às 12 horas, na Maternidade Dr, Cm'los

Corrêa, à Avenida Hercílio Luz,
O CÂNCER TRÁTADO A TEMPO É UMA DOENÇA

CURÁVEL
Faça-se examinar ao menos uma vez por ano

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

�..8.......... .� �......•••.••....•....ea..
•
:
•

i
':

i
· '

I
•

I Reserve sua mesa com anlecendência I
•

N I N E T O N I N 'E i
!..a•••••e•••••••••G� @•••••a•••••a••••�.a �•••••I............... ..

�.,'

e: �,'I�T .

A L. E;: O I TAl.:;.· «NO t=endculo» Rádio GuaruJ·ó
JUIZO DE DIl1EIrO DA d igo C1Vll. E para o dito JUIZO DE DIREITO DA qual deverão ser ouvidas C

�

Bebl- MNCOMARCA DE TIJUCAS fi.m requer a designação do COMARCA DE 'rIJUCAS RS testemunhas José .Ferrei- om ,ii I la na' 'ao ..

• dia, lugar e hora, para a ra e Bento Silvino lavrado-' O. melhores da 55
Edital de citação, com. o justif icaçâo exigida pelo ar- Edital de citação, com ( res, casados, re�ideÍltes e

,,'U

prazo de trinta dias, �e m- tigo 455 do Código' de Pro- prazo de trinta dias, de inte- domiciliados no local do QUINTA FEIRA, 29 DE DEZEMBRO

(l teressados ausente�, mcer- cesso Civil, na qual deverão ressados ausentes, incertos (, imóvel, os quais comparece- Os últimos serão os primeiros, e os IJrimei1'os serão úl-

tos e desconhecIdos. .r ser ouvidas as testemunhas desconhecidos rão em juizo independente-
timos. (Mat. 20:16). Ler Mat. 20:8-16.

O Doutor Reynaldo Ro- Manoel Anastácio e Heitor mente de citação. Requerem
ALGUÉM perguntou 'a u'a mãe de doze filhos: Certa-

dr ígues Alves, Juiz Substi- Antonio Emiliano, pescado- O Doutor Reynaldo Ro- 'mais que, depois da justifi- mente, com tantos filhos, a sra. deve ter favoritos entré

tuto, no exercício do cargo res, residentes no local dos drígues Alves, Juiz Substi,· cação, seja feita a citação êles, não é verdade?" A mãe sorriu, gentilmente, e respon

de Juiz de Direito da Co- imóveis, as quais compare- tuto, no exercício do carg. dos' atuais confrontantes deu: "Naturalmente. Os doze, tanto os demoninhos come

marca de 'I'ijúcas, do Esta- cerão em Juizo independen- de Juiz de Direito da Co" Bento Silvino e Justino Pru- os anjos, são meus favoritos."

do de Santa Cata rina, na temente de citação. Requer marca de 'I'ijucas, do Esta, dêncio, residente no local
É assira que Deus nos cons:Wera. Éle ama um néo-con

forma da lei, etc... mais que, depois da justifi- do de Santa Catarina, na' do imóvel, _ bem como dos
Verso à sua fé tanto quanto amava Francisco de Assis. Deu.

FAZ SABER a todos cação, seja feita a citação forma da lei, etc... interessados incertos e des-
ama ao maior pecador, ainda que odeie o pecado e o ms,

quantos interessar possa <) dos confrontantes do imó- FA'Z SABER a todos conhecidos por editais de
feito. Êle ama O'S cr-istãos, tanto quanto amava Paulo ,d.

presente edital de
-

citação, vel, Manoel Sebastião ,Gon- quantos interessar possa o trinta dias, do Sr. Diretor
Tarso ou o mais antigo santo da Igreja.

com o prazo de trinta dias, çalves, Pêço Severiano e presentle edhal de citação, do Serviço do Patrimônio da
Deus não tem favoritos. O mais antigo crente vale tan

de interessados ausentes, Marçal Manoel Felipe, re- com o .prazo de trinta dias, União por precatória em
to para Êle como o que apenas acaba de nascer para o se.

incertos e desconhecidos, sidentes no local do Imóvel, de interessados ausentes, Ftorianópolis e do Sr. Re-
reino. Amg êste recém-nascido tanto quanto o 'mais sant.

'

que por parte de Lodovico bem como os interessados incertos e desconhecidos, presentante do Mín ístérío pregador do evangelho. Êle nos ama a todos e sofre cor

Zeferino Stein, lhe foi d iri- incertos e desconhecidos por que por parte de José Nico- Público nesta Cidade; to-
nossos deslíses e pecados. Deus nos ama pelo que somo:

g ida a petição do teor s';" editais de trinta dias, ...,... do lau ,de Souza é s/ mulher 'dos para falarem aos ter-
Nosso dever é razer-nos pelo poder de Cristo" tão digno. 0;101':1C10r de Som: Mário

.

t
"'D." SI' Dr S

. d
t 'I dê t

Inácio Coelho "

.

gum e: ==: &hmo. '.' Sr. Diretor do erviço o lhe foi dirigida a petição do mos da presente ação em
quan o possivei, es e seu amor.

Juiz de Direito da Comarca Patrimônio da União, por teor seguinte: - "Exmo. que será, afinal, reconheci-
O R A ç Ã O Redator Esportivo: Jorge

_ Diz LODOVICO ZEFERI- precatória. em Florianópo- Sr. Dr. Juiz de Direito dr, do o domínio dos suplícan-
Oh Sanhor, tu nos tens abençoado, com teu amor. Aju Cherem : .

NO STEIN, solteiro, la- lis, _ e do Sr. representall- Comarca - JOSÉ NICO- tes sobre o referido imóvel,
da-nos a ser dignos dêle, Para isto fortalece-nos em Críst, Locutor: Edgard Bonnas-

vrador natural dêste Es- te do Ministério Público LAU DE SOUZA e sua mu- cuja sentença lhes servira
para honra e glória de teu nome. POl' amor do Mestre. ,�,is da Silva; ,

tado, residente e' dornicil ia- nesta Cidade; todos para lher Maria Donatila de Sou- de título hábil para a com-
Amém.

I ' Animador: Acy Cabral

do no lugar "Perequê" mu- falarem aos termos da pre- za, lavradores, naturais dês- petente inscrição no Reg is-
PENSAMENTO PARA O DIA Teive;

nicípio de Porto Belo, desta sente ação no prazo de dez te Estado, residentes e do- tro de Imóveis. Protesta-se
Amar a Deus é rvíver para êle e em troca conhecer ( Cantor: Narciso Lima;

,

Comarca, por seu assistente dias, nos termos do artigo miciliados ,
no lugar "Ser- provar o alegado com teste- seu grande amor.

Rádio-Repórter: Nazaré-

adeante assinado, qUe pre- 455 citado, sendo,. a.final, re-I
tão de Santa Luzia", desta munhas _

e vistoria, se
Paul K Mcafee (Alabama) no Coelho;

.

duma acão de .

d 'd C

Produtor'. Gustavo Neves

cisan o mover '''.' conhecido o nrmrno o re- omarca, querem expor e necessarro, O solicitador
•

usocapião, vem expor e re- querente sobre os referidos requerer a V. Excia. o se- que esta assina tem sua re-
SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEJVmnO Filho;

querer a V. Excia. o se- imóveis, cuja sentença lhe guinte: - I - Os suplican- sidência nesta Cidade, 011-
Alc'gl'ai�vos comigo; porque achei 'a minha ovelha per- Sonoplasta: Oscar Vieira

guinte: - I - O suplicante servirá de título hábil para tes são posseiros, há mais de recebe citação. Dá-se á dida. (Lucas 15:6). Ler Mat. 18:10-14, Filho;

é posseiro, há mais de trin- ,�inscrição no Registro de de trinta anos, por sí e seus presente, causa o valor de QUANDO visitou a América, Henri Drumond, o cíentís- Corrtra-regra : Manoel Pa s-

tà anos, pOT si e seus ante-, Jm0�'eis. Dá-se á presente antecessores de um terreno Cr,$ 3.000,00 para os efeitos ta, recebeu dois convites para jantar no mesmo dia. Um foi sos;

cessares, de dois lotes de
1

causa o valor de Cr$ situado no lugar "Sertão de legaís, E nestes termos P. de Oliver WendeU Holmas para' ser apresentado a Henry Músico: Orlando Dutra;

terras, situados no lugar I 3.00000. Protesta-se por Santa Luzia", desta Comar- deferimento �,!,jjllC.flS, 16 de W. Longfellow, e o outro 'ele Dwíght L. Mooely para ser apre-
Rádio-ator: Félix Kleiss;

"Pere'quê", munic'ipio
' de PI'O��S test"émunlrais �'e ca, tendo parte iro metros' dezembro de 19-55'. �(a) Clau- 'sentado a.Ira D.-Sankey.-Drumond apreciava os-peemas..e

Râdio-ati-iz.: Alda Jacin-

Porto Belo, desta
_Coma:'c�, vistoria, se necessário. O de frentes e 450 ditos de dia Caramurú de Campos..:....

Uvros de Holmes e Longfellow, mas acreditava que sabia to;
- -

com as seguintes descnmI- I solicitador que esta assina fundos, e daí estreita para Assistente Ju.diciário." Em
onde a verdadeira pOe'3ia pOderia ser' encontrada. pa,ra ê:e Comentarista esportivo:

nações: - 10 LOTE - 1.51 tem su:! residência ne�ta 9i- os fundos 55 metros de dita petiçi!o foi exarado o
estava naquela grande história do Bom Pastor e sua ove-

Hamilton ,Alves;

metros de frentes e 20.dl-, dade, onde recebe cl�açao. frentes e 400 ditos de fun- seguinte despacho: _ "A., lha perdida que Elizabeth Clephane e Sankey e Moody fi- Programa mais' ouvido:

tos de fundos - ou sejam
I Nestes termos P. defenmen- elos - ou sejam 69.500 �e- como'pede. Tijucas, 21/12/

zeram' real para êle no cântico: "Noventa e nOiVe ovelha Serenata: Criação de Aldo

300 metros q_uadrados, -I to. Tijucas, 16 de dezembro tros quadrados, - fazendo 55. (a) Reynaldo Rodrigues
há ... " Decidiu aceitar.o convite de Moody. Silva;

fazendo frente ao Norte no. de 1955. Ca) Claudio Cara- frentes no Travessão Ge- Alves _ Juiz Substituto,
A d!,!scoberta do amor de Deus e a maior coisa em tô Conjunto vocal: Trio Bre-

caminho da vargem com murú de Campos." Em dita ral com proprietários des- em exercído." Feita a justi- da a ciência e em tôda a,rte. O fato épico da vida é que ca jeiro.

quem de direito e fundos ao peticão foi exarado o se- conhecidos e fundos em ter- ficação foi exarado o se-
da homem, mulher e criança tem seu lugar, no circulo cL --�-

Sul no Rio Perequesinho; guin'te despacho: :- "A., ras de Bento Silvino; extre- ;2'lI11He desp�cho: _ "Fa- famiJia de Deus. Seja qllal fôr nossa condição ele tri'3tbza,0.
/

extremando a Lesto em ter-I como pede. Desígno o dia mando ao Norte em terras çam.,se as citações requeri-
de perdição somos' recupe'ráveis para a comunhão do Se TERRENO ..

ras de Pêço Severiano e a 23 do corrente, ás 10 horas, de Justino Prudêncio e ao das na inicial. Tijucas, 32-
nhor. O amor de Deus não pode descansar enquanto ná 'VENDE-SE um terre,no

Oeste em ditas de Manoel i no local do costume, para a Sul em, ditas de Bento Sil- 12-1955. Ca) Reynaldo Ro- nos encontra. Esta é a poesia da vida, a '.:;ua salvação. em sitllação prev1legiada,

Sebastião Gonçalves, no I,justificação. I. Tijucas, 21- vino e Pedro Menzoni. _ drigues Alves, _ Juiz Subs-
O R A C Ã O próximo ao Ba Ineário.

I ribeirão. 20 LOTE -

105,5112-1955. Ca) Reynaldo Ro- II - O referido imóvel per- tituto, em exercício." E pa-
Oh Pai, nós te bendizemos-,e te louvam�s porque fizest. Frente para o mar de 20

metros de frente e 125. di- drigues Alves"":" Juiz Subs- tencia ao pai do requerente, ra que chegue' ao conheci- um plano para nossa recuperação do pecado. Agradecemos metros com fundos de aprox.

tos de fundos - ou seJam
I tituto,

em exercício." Feita Joaquim Florindo de Souza, menta de' todos e ninguem te o teres .efetuado o plano de nossa salvação a ião alto pl'e· 80 metros.

13.125 metros quadrados, à justificação foi exarado o que já o possuia há mais de possa alegar ignõrância, ço para ti em amor e em sacrifício, })01' meiO de teu Filhe Tem entrada para. auto-

_ fazendo frentes ao Norte seguinte despacho: - "Fa- vinte e cÍnco anos, e faleci- mandou expedir o presente nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. móvel pelos fUl1dos.

em terras de Marçal Ma- çam-se as citações requeri- do êste, há' dez anos, Os su- edital que será afixado na
PENSAMENTO PARA O DIA Telefonar para 2.818.

noel Felipe e fundos ao Sul das ria inicial. Tijucas, 23- plicantes continuaram no sede dêste Juizo, 110 lugar
Já tomei meu lug'ar no circulo da familia de-Deus?

"'J'-J'-.,... -.J

em terras de herdeiros de 12-1%5. Ca) Reynaldo Ro· exercício da posse do referi- do costume, e, por copIa,
G. Elsie lIa1'1'1son (Inglaterra) VENDE-SE

Zeferino Stein extremando dl"ÍO"ues Alves - Juiz Subs-
,
do imóvel; mesmo por que, publicado UMA 'V�Z no

w
_ -�-.J...-..-.. w ..,...rJV' .

a Leste em terras de herdei- titt�to em exercício.". E pa- antes de falecer, o pai do Diário da Justiça e TRÊ:S IRMANDADE DO SENHOR JESúS DOS PASSOS

ros de Manoel Felipe.e a
ra q�e chegue ao conheci- requerente· já havia trans- VEZES no jornal "O Esta-

- E -

Oeste em ditas de herdeIros menta de todos e ninguem ferido a posse do imóvel aos do" de Florianópolis. Dado HOSPITAL DE CARIDADE

de Zeferino Stein. - II - possa alegar ignorância,. requerentes, e tanto êstes e passado nesta cidade ele, Fundado em 1765 - Aniversário de Fundação

O 10 lote foi comprado por mandou expedir o presente como aquele sempre a exer- Tijucas, aos vinte e quatro �e ordem do Snr. Irmão Provedor desta Irmandad(

Manoel Anastácio, há 8 edital que será ãfixado na ceram pacificamente e sem dias do mês de dezembro do conVIdo os Irmãos e Irmãs, para, r-:::vestidos de suas in Tratar na Prefeitura Mu

anos, de Ana Becker, cuja sede dêste Juizo, no .lugar interrupção com animus do- ano de mil novecentos e
I signeas Cbalandraus e fitas), assistirem as solenidade: nicipal com o sr. Manoel

possê< datava de mais de 20 do costume, e, por copIa,
.

mini. ,--III -=- Em vista do cinquenta e cinco. Eu, Ca) ! c?� que esta Irmandade comemorará o seu 191° anivel'

anos, - e Manoel Anastá- publicado UMA VÊZ' no 1 exposto querem os suplican- Gel'cy dos Anjos, Escrivão,'
sarto de sua fundação.

cio ·0 vendeu, há 3 anos, ao Diário da Justiça e TRÊS
I
tes regularizar a sua pos- o 'datilografei, conferí e su- _

DIA 1° DE JANEIRO

requerente; e o segundo 10- VEZES no jornal "O Esta- se sobre O referido imóvel, Dscreví. Ca) Reynaldo Ro- -:,-S 7 hor!1s - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs.

te pertencia á Maria Flo- do" de Florianópolis. Dado de conformidade com o dis- dl'ig'ues Alves - Juiz Subs-
As 8 horas - Missa com sermão a"6 Evangelho.

rentina Flôr, há mais de 40 e passado nesta cidade de posto nos artigos 550 e 552 tituto, em exerC1ClO. Está Consistório, 28 de dezembro de 1955.

anos, e o vendeu, há 8 anos, Tijucas,- aos vinte e quatro do Código Civil. E para o conforme o original afixado
A.mérico Vespúcio Prates

ao requerente. Assim, as dias do mês de dezembro do dito fim requerem a desig- na sede dêste Juizo, n.o lu

posses do requerente e de ano de mil novecentos e nação do dia, lugar e hora gar do costume, sobre o

seus antecessores somadas cinquenta e cinco. Eu, Ca) para a justIficação exigida qual me re,porto' e dou fé.

totalizam mais de trinta Gercy dos Anjos, Escrivão, pelo artigo 455 do' Código Data supra. O Escrivão:

anos, e sempre foram exer- o datilografei, conferí e su- de Processo 'Civil, - na Gercy dos AnJos.

cidas, pelos mesmos, inin- bscl'eví. (a) Reynaldo Ro-,

t�rruptamente e pacifica- driglles Alves - Juiz Subs

mente, com animus domini. tituto, em exercício. Está'

- III - Em vista do ex- conforme o original afixa-

• posto quer o suplicante re- do na sede dêste Juizo, no

gularizar a sua posse 'Sobre lugar do costume, sobre o

os referidos imóveis, de COD- qual me reporto e dou fé.

formidade
•

com o disposto Data supra. O Escrivão:

nos 'artigos 550 e 552 do CÓ- Gercy dos Anjos.
....,.__"._...,.._ __ .... �__ • ..-.-..-• .-•..__.__...�.�w_,

,0
REVEILIlON'

· ··· ·..· ·····

···�i

I

a
•

Dia 31 -- •• Dia 31

Visando estimular cada

vez mais os elementos que

lhe emprestam sua colabo

raçao, a Rádio Guarujá, a

través de sua direção, re

solveu conceder, aos que
mais se destacaram durante

o ano que está prestes a se

findar, um artístico diplo
ma, entregue no auditór-io
da 'ZYJ-7, durante a apre

sentação do programa "Di

vertimen tos A Eletro-Téc-

nica". Os "melhores de 55",
cada um em seu setqr de-a

tividades, foram os, seguiu
tes:

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

TERRENO
VENDE-SE dois lotes com

24 metros de frente por 33
de fundos. Situação exce

lente. Tem luz, água enca

nada para breve.
Telefonar para 2.818.

Expresso 'Florianópolis LIda.

Negocio de Ocasião
Vende-se um préd-io na Rua Felipe Schmidt, Centro.
Tratar à Rua Felipe Schmidt nr. 7.

EXAMES DE ADMISSÃO
O Curso Particular "São José" da Professôra Maria

l\hdalcnll de Moura Ferro manterá durante as férias

O PREPARATúRIO

aos Exames de Admissão ao ginásio
Inicio das Aulas: 2 de Janeiro de 1956

Horário das 14 ás 17 horas

((exceto &OS sábados)
Outras informações . � .. Rua Sal,danha Marinho 34

í'-..,...II1.._,.,_,-..........

�riõiâieêlõíeõilaisã
Viuva Rosa Taulier Trilha e filha, lavá Alves e

familia, Alvaro Trilha e familia, Daniél Torres e senhora

Mario Trilha e senhora, Eduardo Trilha e familia, José
Trilha e familia, Helio Trilha e familia, Antonio Setu

bal e tamilia, e Hercilio Trilha e familia, ainda conster

nados com o passamento de seu inesquecível esposo, pae

sogro e avô José Marques Trilha, vêm' por intel:médio

deste convidar a todos os parentes e pessôas -amigas pa

ra assistirem a missa de 7° dia que mandam celebra}' em

intenção a sua alma, no dia 30, na igreja de Santo An

tonio às 7 horas.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã, a

nossa imorredoura gratidão.
.

.

.Transporte de cargas em geral entre·
./'

flORIA·NOPOllS, ÇURITIBA E SAO PAULO,

MATRIZ: Jl'LORlANOPOLlS
EaerUó:1o:

I
Rua Padre Rom� 50 - Terreu

Depoa1to:
Rua COJlBelhelro Mafra n. lia

j- �on�8: 2534 - 2 ..535

Cma POlItal, 430
End. Telegrá,t1eo:

.

San,drade e Tran,spoll8
-o-

I'ILIA": CUalTlBA 1'IL14L: 8.&0 PAULO

.
COM VIAUJ:!IiI8 DIKI!TAS E PJ:RIlANJ:NTES EM CARROS paOPIUOI!

Vlaconde do Rto Bra�co
(n�l')

ATenl�a ao &taao 14'"1'71

Telefone: 17-10-11

---,�----

VENDE,-'SE
Unút bicicleta nova, raio n. 26. Ma.rca ,MONAR1\:.

Preço Cr$ 3.200,00. - Tratar com o Capitão
Paulo Sami.

.endereço 'felegritlc:)
Santidra • Trarupoll.

.....o-;

São Paula - CapItal - SI-.

Bndereço Telegráfico:
8&ndrade e TranspolJ.

-o-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Para que a nossa' Capital
,OSVALDO MELO seja o que pÓde e deve ser,

,como centro prindpal de
No calmo socego da ma- a outra não está ainda fun- Santa Catarina e séde do Go

drugada de ontem, acordei cionando a parte reservada vêrno Estadual, mister é que
para átender a um necessita- aOs pobres é Pequena. A abandone a rotina a que Se perspectivais novas e prospe
do. Prestei-lhe o amparo 80- maioria dos partO's são feitos aferrou e se··abra à influên- ridade e de compensações
licitado e não�pude mais con- em casa e na maioria das cia das iniciativas progres'sis-.
ciliar o sono. Fiquei pensan-' vezes, por.curiosas, chamadas tas que lhe gatantirão o a

do. Pensando nesses deses- "comadres-parteiras"... vanço até a posição, que lhe
perados, desprotegidos de to- Os apartamentos e reserVas cabe entre as capitais bras i
dos os bens e entregues á lu- de Hospitais são para gente leiras. Não são amigos de
ta de todos .os dias, esforçan- rica. Preços' altos, a,compa- Florianópolis ds que Se opõem
do-se pela obtenção dO' pão nhando a alta dó custo de a tud_o quanto visa a romper
Para si e família e ainda á's vida. com as praxes caducas, tan�
voltas com doenças em casa, Os Institutos ativam seu to administrativas, quanto
a maioria d-elas, provindas da trabalho nesse setor,. mas, privadas, que nos têm trazi- pels. ploração tendenciosa desses I

mesma causa: - falta abso- não possuêm um Hospital. do a4,é, aqui ,como üma aldeia Por onde quer 'que haja interesseiros q'tle tudo fazem
luta de boa alimentação de Os remédios comprados nas com pretensões a cidade, mas verdadeIro espírito progres' para impedir o progresso da
um pouquinho de

.

conforto' Farmácias, caríssimos, ex- onde nada falta para que 'se sista, a cooperação do povo terra, contanto que a própria
tão apregoados como condi- cessivamente caros, proibiti- revele realmente uma grande com o governo é pe�'manente ganância seja preservada,
ções elementares desta tris-, vos aos pobres. Uma coisa capital; enriquecida pela ope- e a ela deve a solução de existe uma mentalidade are
te e difícil camInhada, pela: impressionante. rosidade de sua pO'palação, grandes problemas sociais E jada, por parte da maioria

À chegada, narram as crônicas, foi cantado solene Te- terra. ° que me procurou na- Ao leitor, talvez parecerá dignificada' pela cultura de econômicos. -Contribuir para dos contribuintes e dais for-
Deum. da' disso tem. Nem ele nem' improprio o motivo para a seus habitantels

.

e pi.:opul- a Prefeitura não é lançar fó,' ças produtoras. Licito, p01'-
* * '"

seus familiares -' mulher e coluna reservada á crônica sionada pelo trabalho, pela ra o dinheiro, mas concorrei tanto, esperar que o grande
Assim, o ano de 1856 assinalará a pas'sa'gem de d9is filhos menores. �ão é vadio. de hoje. Não é assim. Tam- indústria, pelo comércio e com uma parcela mais ou público préstigie, como o tem

centenários ligados à vida de um dos mais populosos e Não vive na malandragem bem faz parte da vida de nos- por todas as atividades fe- meno's ponderável' para a feito até agora, as ilüciativas.
mais belos bairrO's da nOSSa Capital, a Práia de Fóra: o nem na rapina. Trabalha. O sa Capital o assunto em fó- cundas de seu POiVO. grandeza coletiva e para ( do Prefeito Osmar' Cunha,
da colocação da primeira pedra da Capela e o da primeira trab,alho, porém, não lhe dá Co. Agora me'.3mo, quando, por que sabe aplicar os recursos
procissão de �ão Sebastião, um nos começos e outro no o necessário. Antes, mingoa- Ainda ha muito que fazer feliz empreendimento do dr. desenvolvimento geral. financeil'O's no sentido do
fim do ano.

.

�he a3 forças. Então, turbi- no setor de Assistência So-' Osmar Cunha, ilustre Prefei- Est�mos certos de. que, em I maior proveito geral e da
Mas, não são os únicos ceptenários cuja pas'3agem 1'e- lhonaram no meu cerebro cial, da Educação, Saúde.! to Municipal, sei procede à Florianópplis, não fÔl'a a ex- prosperidade do Município.

gistrará o ano de 1856, ligados à vida religiosa da nossa ,pensamentos tristes. Tristes Ainda ha muita gente esque- elaboração do Cadastro' do. __..:... �---------

Capital. : como aquela fisionomia do cida, desamparada que se Município, bem como do Gó-
Com efeito, ainda em 1856, no mês de julho, chegava à homem que bateu á porta no mov,e pela Cidade á cata de digo da Municipalidade, le

Capital a Imagem de Nos'sa S'enho1'a da Conceição, ainda calmo socego daquela ma- corações generosos que quei- vanta-se -surda campanha
hoje venerada na capelinha da Praça Getúlio Vargas. d'zugada, pedindb um remé- ram num gesto de fraterni-' de má vontade, com ó fim de

Foi a Imagem da Virgem mandada buscar à Bahia por dia urgente para socorrer um dade, repartir com ela, um, impedir o pl�no êxito daquê
uma "associação de pardos livres" que des'e'javam fundar filhinho. E lá Se foi com o ná!,!o do muito que possuem. les serviços. Sob falso pre
uma Irmandade para cuidar do seu culto, conforme regis- vidrinho da "milagrosa a" Ha ,a,inda 'salários irrisórios. texto de que aquela providen
tram, os jornais da época. gua" - a homeopatia. E, fez ,Ordenados ridículos para os cia tem por fim aumentar

Ao tempo, a Praça atual era apenas um barreiro ex- efeito, porque Deus é Paí e que trabalham. Só não há impO'stos, lança-se a confu

t'eJllso, que ficava no bairro chamado de Mato7Grosso. Mais os pobres e desherdados lhe mãos a medir, para a ganân- são nos espíritos despteveni-
tarde, numa das suas elev'ações plantaram o� fundadores a pertencem. cia e o despudor dos que riem dos.
sua capelinha, que hpje é uma verdadeira no,ta poética co- Florianópolis possue Ca-··':1 custa dos' que vivem apér-' Cumpre, pois, esclarecer o

locada na paisagem moderna - seme'lhando a uma cape- sas de Saúde, Hospitais, Pos.:. tando a cinta no corpo. ma- público de que não h� au

linha de aldeia portuguêsa, perdida entre as colinas de um tos de Saúde, Instituições de gro e desnutrido. mento de impostos; quando
vilarejo qualquer - repicando nos dias festivos o seu si- socorro, o trabalho admiravel E, por cima de tudo isso, o muito, uma revisão de lança-.
ninho minúsculo e chamando os fiéis ao culto da Mãe Di- da Samdú, o amparo das conselho' irrisório que lemos mento', sôbre ba'Se-justa, para
vina. Igrejas cristãs, entre' as nos jornais, intercalados ,en- evitar as injustiças que vi-

E' de se supor' que, como o centenário da Capela de São quais as Casas Espiritas' que tre art1gos e anúncios: "Be- nham sendo. mantidas na

Sebastião e o da sua primeira procissão, também êste cen,- são muitas. bam mais leite".' "Comam distribuição das obrigações
tenário não passará despercebido e será devidamente co- Há, porém, uma coi-sa que frutas' e bastante legumes". para com o Te'.3oui:o Muniei-

memorado. está faltando. De uIl). lado "A sàúde do corpo depende paI.
.

* ", " mais cooperação da parte dos de uma boa alimentação e Interessante é notar que a

Em 1857 teremos a comemorar também um outro cen- que melhor poderiam atender muitas vitiurtinas"...· grita parte exatamente dos

tenário ligado à vida religiosa da nossa terra: - o da so- a essas necessidades e de ou-
\' Não parece 'mesmo ridículo que menos raZÕeS teriam

leníssima procissão que levou para a Capela de São Sebas- tras, iniciativas aproveita- essas fanfárronadas? pa�a reclamar contra o au

tião a Imagem -de Nos'sa Senhora dos Navegantes. Mas, veis com o bom emprego de Que apareçam os que que- menta de impostos. Em ge

agora não é o momento para contar. Esperemos a su/a a- um vultoso capital que viive rem proporcionar trabalho ral, são razões teriam para

proximação. E confiamos em Deus podermos fazê-lo na dormindó nos louros dos ju- aos que nece'ssitam e todas reclamar contra o aumento

oportunidade, relatando o que foi a grandiosa solenidade. ros bancários e Caixa Econô- ess'as frases para armar efei- de impostos. Em geral, são
mica. . . 'to não serão necessarias. esses os que', sem motivo
Falta trabalho. Indústria, Havendo trabalho haverá plausível, gozavam de rega-

fábricas. saúde e... vitaminaiS. E a lias especiais, fóra da lei, en-
. E faltando isso, faltará, Capital progredirá. quanto outros, pagandO mui-

pão, alimento, estímulo para to mais do que deveriam,
-------------�----------- viver. lhes cobriam a sonegação.

E' mais dificil receber, comNão é facil ao's Hospitais Agora, apanhados naS' ma-

receber os pobres. Os logares tolerância, do. que dar 'com
lhas de um critério rigorosa

para tal acolhimentQ vivem generosidade. mente equitatiovo, que não
lotados. Para "a única Mater- SINCLAIR LEWIS

permite exceções nem favo-

nidade ainda em ação, pois '.' ritismos, gritam e revoltam-
-- __ .._,�• ...,.. w••a-..·.·.·_·..• _ "tw.-;. �� ,..<>

se, como se a justiça lhes
,

"f't pesasse tanto quanto a in-
2 - O progres�o da cid,ade depende de, um per el o

justiça feita àqueles que
Cadastro Fiscal e' Imobiliál-io. Colabol'.e para o

_ desen�o�� pagavam mais do que de
vimento de Rua cidade, prestando as mformaçoes SOI�Cl-
tadas nelos recens'eadoies. O censo Imobiliário elimm� Vi��. entanto, a Prefeitura,
as inj�stiças fiscais e não visa o acréseimo ,de im�osto�. obediente à or:ientação tra
Para que todos possam ser 'be�efici�dos, f�ç�� � lDSCl'l: çada pelo honrado e digno
ção de suas propi'iedades na Prefeitura MUnICIpal, ate.

Prefeito OI.3mar Cunha, co�- _

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

, I"

Ploríanôpelís, ,Sexta-feira, 30 de Dezembro de 1955
----� --�------- -;----.�-

Histórias . &
.

talos
IV

Iam as obras da Capela de São Sebas
tião em meio, quando chegou ao Destêrro a
bela Imagem que tOdO'3 conhecemos. Isto
aconteceu no mês de agôsto de 1856 e foi
então a mesma levada para a r�sidência da
Dama Maria 'Joaquina, mãe de José Maria
da Luz.

Tinha esta Senhora a sua casa de mo

radia em frente ao Mercado.
° Mercado do Destêrro era, então, des-

'

de 1851, 'na Praça', no, Iocal onde hoje se le
vanta a estátua de .Fernando·Machado e a

\

casa de Dona Maria Joaquina o edifício re

centemente derrubado, onde ficava a Casa
Moellmann. Füi a esta casa que se levou a

Imagem de São Sebastião à sua chegada e

a quem a quisesse visitar e perante ela orar, D. Joaquim
franqueava as' suas portas, diariamente, das 9 da manhã,
à'3 9 da noite.

Dali foi, mais tarde, a Imagem, para a Matriz, donde
deveria sair, em solene procissão, no Natal de 1856, 'para a

sua Capela. Entretanto, essa procissão' só se realizou a 28
de dezembro, por ser dia de domingo.

A bençam solene da Capela realizou-se a 21, com tô
das as cartmônías rituais e assim ficou devídamente pre
parada para receber a Imagem.

A procissão foi imponentissima. A ela, além de gran
de massa popular - e nós todos estamos acostumados a

ver cheia de gente, de ponta a ponta, a rua Esteves Jú
nior, ainda hoje, no dia da sua festa anual - compare
ceram as altas autoridades da Província. Sob intensa de
voção popular foi assim, há 99 anos, levada para a Práia
de Fóra, na rua primeira procissão a 'Imagem do Glorioso
Mártir, 'em cuja intercessão continuam firmes os _dester�
renses a confiar.

Não faltou, entretanto, nesta primeira procissão a

nota comovente.
Com, efeito, ao defrontar o préstito religioso a casa de

José Maria da Luz, como s'e disse; a principal figura de to
dos os trabalhos no ;sentido de se erigir capela ao'milagro
so Santo, teve o mesmo de fazer uma breve parada.

E' que a 'esposa' de José Maria da Luz, já então 'grave
'mente doente (viria a falecer a 14 de janeiro seguinte),
anípàrada por familiares, chegou até' uma das janelas e

dali dirigiu, em voz alta, fel'ivorosa prece à Imagem do
Mártir.
° marido, que com .0utra'.3 pessoas gradas carregava o

andor, ao .ver e ouvir a esposa, não suportou a emoção e

prorrompeu em pranto soluçado, comovendo a quantos
pr'esenciaram ,a tocante cena.

A enfêrma retirou-se depois de breves momentos para
o interior da residência .....: e a procissão 'seguiu o seu ca

minho, entre preCes e- lágrimas, rumo ao t'emplo que ln.e
fôra dedicado e onde ainda hoje permanece, dêle se ausen
tando todos os anos no dia festivo que lhe é consagrado,
para o giro pela cidade que lhe consagra a mai!" sincera
das devoções.

EstadoLoteria do
RE�OLTADOS DE -ONTIEM

CR$ 250.000,00
-

c '1.838 -.'Cr$
3.983 - Cr$

.

1.775 - Cr$
. 11.045 - Cr$
11.800 7"" Cr$

250.000,00 - Tubarão
25.060,00 - Blumenau

20.000,00 - Griciuma
15.001),00 - Florianópolis
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�.���w�.� Felicitações pelo Nalal'"'.� SIMPLES INTRIGA !
� Os nosso, Íntellgentes confrades de A GAZETA continuam ínconforma- � e 'Ino Nuvo
� dos com o recurso interposto da diplomação' do sr, Jorge Lacerda. O apêlo ii 1-

�I última instância da Justiça Eleitoral, como já explicamos, é, garantia

assegu.��
.. rada aos Partidos pela Lei. Em nosso Estado nínguem Se valeu tanto .desses

!
recursos quanto a U. D. N .. Mesmo quando o sr. Nerêu Ramos, em 'H}50, fO'i

eleito deputado, a U. 'D. N., através da bela l!eç-a do .sr: Wanderley Júni�r, pro- �.curou cassar- lhe o diploma, esgotando e esgotando·se em recursos. E, note-se, �
naquele pleito, não ocorreu O' que ocorreu em 1955: O' Governador da época

.� não deixou o Palácio para fazer coacção eleitoral; as coletorias não abastece- �'I ram diretórios de dinheiro público - vide inquérito de Chapecó -; os carros
�� O'ficiais não perderam vergonhosamente suas chapas brancas; à Justiça eleí- �

� to�al não foi apresentada sequer uma denúncia de fraude ou coacção; não

�"
.

houve requisição de Fôrça Federal para nenhum município; não foi necessá

.. rio que Juizes suspendessem do .exercícle delegados de 'polícia e até prumo

� tores públicos, etc., ete., ,�
� Pretenda a Gaezta, nu seu fadárto governista, que o recurso do P. S. D.

.
i

.. contra a diplomação do si'. Lacerda seja "O' velho rancor dá Ditadura", - �
� rancor que aquele jornal sempre apoiou! �": ,Quer o bravo matutino palaciano que o remédio legal - tão legal que �.. foi recebido - seja atentado à Democracia e baixeza!

�� Custa a crer que jornalistas, presumidamente desalfabetizados, escrevam

:. asneiras desse calibre!' "
. "" .

:: Em quase todos os Estados do Brasil houve recursos ao Superior Tribu· �� Dai, interpostos pelos vários partidos. r-
�� Os de Mato Grosso, interpostos pela U. D. N., pretendiam a nulidade" dO', �� pleito baseados na votação (secreta) dos comunistas e na falta de maioria �

.. absoluta dos eleitos. � - Expresso Rio Grande-São Paulo SIA .

tJi� :. - Vice-Almirante Carlos da Sflveira Carneiro, Co-'I O Jornal, de 24 do corrente; inseria O' seguinte telegrama: '"� GO S > mandante em Chefe da Esquadra;

I'
"A UDN IMPUGNOU O DIPLOMA DO ELEITO DE ALA A

I' I .: Wanducl T. da Silva, Representações e IndustriaMACEIÓ, 23 - A UDN impugnou o diploma do sr. Muniz Falcão, candí-
dato ademarísta eleito para o govêrno do Estado. Alega a UDN que das listas

- Comandante, Oficiais e Praças do Destacamento

eleitorais não constaram eleitores ínscritns em número superior à diferença de Base Aérea de Florianópolis
- Nilton Piazza ' I

. entre os candidatos. Também a UDN alega' que em muitos municípios vota- .

•�. ç, Carlos da Silveira Carneiro e Senhora'ram eleitores em número superior ao dos eleitores inscritos.
Os fundamentos da UDN alagoana, que pede a realização de novas elei- �

- Rádio Guarujá de Florianópolis
- Professor Sálvio de Oliveira e Famíliações, são O'S mesmos do PSD de Santa Catarina, que t.ambém impugnou O' di-

ploma do .candidato eleito, deputado Jorge Lacerda". ,- .D'Aláscio & lfirno
O tári d A G t di t d t f' restr-itos a' Iínalí•...

1-
- dr. José de Lerner Rsdrigues, Diretor do Hospitals comen anos e aze a, ian e o expos '0, icam '

l

�
"Nerêu Ramos"dade de intrigar o sr. Nerêu Ramos com o seu Partido, em Santa Catarina.

- Casa Eureka, de Otomar G. BohmE êsse propõsíto não merece resposta.
, -:- Dr. �iguel Nunes Ferr-eira, Diretor do ,Hospital�"" ..·�·fiij"',..IJj,�g.-.·.6·"""·"."""".·�·���."·.&"iA&"'·�afiij.!Iii..·"."",,,,,,••.••tIâ.·...'i Colonía Sant Ana

ADMINISTRACAO DINÂMICA
1 ,"

NOSSA CAPITAL
I:

;n

Recebemos das Firmas, Associações, Repartições e

Pessôas abaixo, atenciosos cartões' de felicitações pelo
Natal e Ano Novo, as quais" agradecemos, retribuímos'
prazerosamente. ,

- João Leopoldo: de Souza, Representações e Conta

Própria
- Ailôr Barbosa, do Diário da Manhã
- Jorge do Amaral Faria, Inspetor Geral da Pru-

dencia Capitalização.
- Nazareno Coelho e Família
-r-r- José Carlos de M. Horta Barbosa e .Senhora

Professor Franklin Caseaes
- Oscar Brandão e Família
- Osmar Cunha, Prefeito Municipal
- Alfredo Sánchez Bel la, Diretor del Institúto de

Cultura Hispânica
- General Comandante da Infantaria Dlvisionária

da 5a. Divisão de Infantaria e os Oficiais de seu Quartel
General

- Mozart Régis, o consagrado' Pituca
- Representações A. S. Lara Ltda - Rio de Ja-

.ieiro ISão Paulo
- Comandante, Oficiais, Guarnição e Alunos da Es

cola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina

_
.. _ -- '--.:..----.,.-

tinuará a promover o pro

gresso do Municíplo, sem sa�

crifícios p�ra ninguem, ma.s�
ao contrário, abrindo para
todas as atividades honestas

A. B. L.

Rio,29-(v.a.). A Acadê
mia Brasileira de Letra
realizará' hoje, as 17,30 ho
ras em sua sede social, uma
sessão pública para a posse
da Diretoria eleita para
1956, assim constitu.ida:
Peregrino Júnior, presi

dente;- Secretário -Geral,
Elm�no Cardim;- 1O'secre
tário 'Austregésilo de Ataide
-2l'lsecretáTio Luis Viana
Filho -Tesoureiro Anibal
Freire da Fonseca; Diretor
da Bibliotec.a, Josué Monte·
lo-Diretor da Revista, Bar
bosa �ima Sobrinho.

màiores.
Florianópolis precisa mo

dernizar-se. Não sómente no

SeU aspecto material, mas

tambem no seu 'sistema de vi
da pública, na sua adminis

tração, e nos seus processo�
de relações comuns entre H

Municipalidade e os Muníci-

/

° ep�sódio passou-se no Palácio do Govêrno do
Rio G-rande do Sul, presentes o Governador Mene

ghetti, o senhor e monsenhor P. 'G. Librelotto, a sra.

Diretora do nosso Departamento de Educação e outras

pessoas. .

Em meio a palestra, a inlustrissima Diretora, para
desespero dos catarinenses presentes, fez ao Chefe do

Executivo gaúcho a seguinte pergunta, tão da sua

mentalidade:
- ° que é que o Govêrno �az aqui contra as pro

fes<soras da oposição? Remove ou demite?
° ilustre Governador Meneghetti superciliou-se e,

lamentando sem dúvida que Santá Catarina, tivesse à

frente da sua Instrução alguem que pudesse f�zer tal
pergunta, respondeu ,seco: .

_ Aos professores gauchos o Govêrno garante li

berdade de pensamento político. ° que interessa ao

Executivo é o valor de cada mestre e-não o seu voto.

Entre Os barrigas-verdes presentes houve um que,

de vergonha, quís atirar-se pela janela do falácio Pi

ratini.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


