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Desde as prímeíras horas Campo.
de 'amanhã será axposta 'na. I 'Não:só êle 'mas muitos de

igreja da VeÚ;f:,vel
.

Ordem seus
.

onll1::in'hciro'J c.m.;\' jtie-
33, de .são Francisco, á I U::1 ram a; liberdade,
Deodoro, 3. Imagem de Nossa' Desde então, tem percorri
Senhora de Monte Claro, Pa- do cinco países da América
droeíra, da Polônia, onde é dó Sul, pregando missões,
conhecida sob o título de onde se vem constatando mi
"Matka- Boska czenstocho- Iagres de curas maravilhosas,
wska", cópia da que se acha Para que o povo de Floria
exposta no Santuário da cí- nópolis possa prestár sua ho
dade do mesmo nome, na Po- menagem e alcançar as gra �

Iônía.
I ças.de que necessita, durante

O Rvdo, Pe. Pedro Burzck, todo- dia de amanhã ficará

que, acompanha a Imagem, em exposição naquela igreja,
vem: cumprindo desta manei- a rererída imagem, enCen:an
ra, uma.promessa feita qua.n- elo-se a mesma, após a San
elo :se,�>úyhava prêso num cam-: ta Missa, que será celebrada,
po ele' cO'!'lCentração. dos co- pelo Revelo, Pe. Pedro às .,

munístas, e, milagrosamente 19,30. horas e, terminando·
encontrou uma brecha no; com a benção do SS, Sacra
muro qúe ce:câ,va o referido i menta e dos doen,tes,

Dezembro de 1955 .

•

no o
.

'O Iviírio
SolenHlede· COlO

.

a presença do Presidente Nerêu RaiOS
RIO, 30 (V, A.) _ Junto lizou o almoço com centenas para os 370 mil automóveis ele nossas rodovias, e já dís

ao Monumento Rodoviário

realizaram-se a 27 do cor

rente várias solenidades Co

memorativas elo transcurso
elo decênio do dscreto-Ieí ..

8.'163, ele 27 de dezembro de

1945, que instituiu o Fundo
Rodoviário, O presidente Ne

reu Ramos esteve presente,
tendo viajado 'em companhia,
do ministro tia Viação, sr. Lu
cas Lopes e do seu ajudante
de ordens, capitão-aviador
Hélio ele Castro Alves Anisio,
Ao chegar ao local, recebeu os

cumprímentos elas altas au

toridades, entre elas ominis
tro José Linhares, presidente
do Supremo Tribunal' Fede

ral; o Si', Miguel Couto Fi

lho, governador do Estado do

Rio; engenheiro Alvaro de
Souza Lima, diretor elo. De

p:1rtamento Nacional de Es
tradas de Rodagem; o pro
fessor Jerônimo Monteiro,
presidente elo Conselho Ro

doviário Nacional, além ele

grande número ele engenhei
ros e funcionários"

Será verdaite ? Par� a
.

INSTITUTO BRASllERO DOS ADVOGA-
,

H,:eebemos denúncia ,.1e graves fatos que estão Faz�nda DOS SANTA CATARINA jáEf��\a��!�!apef�lsi����:
ocoruendo na Colônia San!" Ana, não faz muito ,já ce- RIO, 30 (V.' A.) _ 'Falà-se Reali�ando-se às 20 horas do dia 2 de Janeiro vín turística mundial, ftliadas
nârio de ocorrências aínda mais graves e que moti- nos circulas ecónômicos. pau- douro, a sessão de posse da nova Diretoria dêste Sodal i .à Associa.cão Internacional

Por ter sancionaelo a lei varam um inquérito, " para o devido engavetamento. listas que o nome da sr, Na- cio, ficarnconvidados para aquela solenidade todos os se- d�s Agentes de Viagens:

que determina que o produto Os fatos de agora têm natureza política e teriam dír Figueiredo e bastante for- nhores sócios, assim como todos os senhores Advogador Esse orgánismo, que acu-

da arrecadação de 30% d�IS f:NI início como uma demonstração de fôrca do dire- te entre os' êoncorrnntes 'ao
presentes n est.a Capitul.' pa na indústria em questão

sobretax:1.s (ágios) devidas t.ut daquele Hospital, súbre os flmcfonários, remo-' ministério da Fazenda no go- posição privilegiada,
pelá importação de petróleo vendo-a:;! daqlli pa1'3 aH e dalí llara aqui, �fim de Verno do sr, Juscelino I{�lbi- ��'''"''',' .�----�-�-....-.'.- .. �.�,_," ��.�.•_-_...._--._--,- •.�- hajam vistas suas realiza-

e Seus clrrivados, stija aplica- l1Wstlar que manda ,quem porle. tschek. De outra parte, lIcl()'- " '. ..'� eões e facilidndes em favor

d!l n3. lJ3.vj!,!('(lbG�\O Llas 1'0- Apó,.; essa t'í�c�naçã!J - d'jz a,_,dení�ncia _ slll'�iu res d� co�érCit _es�a.riam ��- .

�
O :r,"fAO �t;\OE NOS A (SOlQU ela -penetl'ação e dissemilla-

d.ovitl$ P:I constP1T_g:'j.o...de eS- ,�1li1',9,h: txo�,��sBi�i!'!}b (I��� p'ÕS ,!,,'dr, �fi��1. JljUJtefl! a� ,

�v� �,e,n��, es t., :qs ���C =1' "o; " l'tI., -�.� , '. f\J �,.�'�' l _gãQ. dO--�t)" et;fij:;ôdu fI_
,*.�t.P'i.{fê'�!l1���t��T<l' .(1' ... uflftt;'t.!:·tbT.....:t:1Í'f,>'ê �iitffó�.�n�� , �I q.

"

, j�",1' �
,

- p "". �le.G:l'Uz:tHf'O�
�ra ,1t�ml �a� g'1'ô'1lití''''''''::''-1)gt.((' :001'1'1 Irs' vis-

mcntar-ão Ólí:;>;-;;:ite,9t��.: '('$410 ?,dm}nilfhllídor.,.�Flp(l alf.sh!., ddtulão, <.tc��. ��A?pei;.I�d:.l,!.do:1 o s,!, ..1.:)11- "IOI.30�OI, A.) _ O prt;lsi- prejuizos causados Pelo
�

tu I tas �voltndas para o nosso

..
...,. " o' , ii . ..;., 1" • �..." 'l�d > d' f J., t" t' tio Machado No" I

t N� I ""'" dr.:_ l\.. . � , '1'" �1.R�" .

'el '

{p�n'a su.bstituir ramais' fer- '.I'J -:- c�." J,jb:a II a�,e.. : o ,floc.lP1e� o --: e mma.
....:.__.•

, .' .

:!_ ( .e' ,erf:.}1 rvUll,t» íJ;�I>�n�u ,:@J'U": �.�",:,�..tl1�jg. ,_.0, em ,.'pll�S� JlJ'ir�hn�,t.e agor�

roviál'ios, reconhecidamente l)(H" pe{hr .� ,�l�a permallencla, ad etcrmta te'!}1, 11� po:;;-

O """IJ.
. d,ecreto abtl�elo l?elo .M,lmst�·l.i'eni� (. �P' ('ez (leVaS a90e. no. C�l!��'Vê.rh .tle l'ecebel' do gover-

defiç;itários cónhecídn como 1.0 de, sacl'lflcl0. ,. 80uaro no da Fazenda o credito ex- mUlllclpios da Mna norte de :no conVIfe para o grande

lei. "S:ltUl'nino Bmga.", o pl'C- O Esl�!uto !los F��doná!'ios pútiJico�. ao que I! d. l' t'
tf:IOl'tHnacio clr três milhõc2, Estaao ele Santa Çatarina, I conc!ave turístico a, reali-

sir1eni,e Ncl'cU Ramos foi al� V:lll"�e, p",HIJ� 1ms maIUÍ(�"ta!:,,�s, mesu'w qUR�"I{) e�- 'U6nU1B a o zar·�e' n� capital féliel'al,
vo ele calorosá homenagel�, �J(}nlanea�.� J.lIsta,;��qu�nll) m�s

fi.
s pr�cedldfls de 1 !'tIO,��3b ..(V, k) -;--0, juiz

-------._ ___.___ em 1959, que prorllOverá o.falando, na ocasiao, o autor <ii os' de fOl �a, e -alm..<;o de Jlader., , I da. -ta, V.o,rfi dfl Fazenda aca- E1ncontro d.e um total supe-

do prújetó, . A.i fica.. ��ra. qliem de dir(!�fo, a d�Tiúncia, que ,j pa de julgar pl'Qc'edente a re-
-

_. Na'la'I . pa'ra Cr,jslo rtor ,.a dois mil técnicos em

"d�'tel' ser .d,ev.ldamt'ute apÍll'ad·a.. 'I clamacio do cOl'Oncl l'f!fol'-·
.

I turismo, agrupados -ao redor

ÊNTREGJ\ _DE M�DAI..HAS,
- --". '-

.. ,.. ma(]9' cio Ex'�rcito; Flá.vio ,(SN:A.) '_ �&is milh,ões. de nho de uma ga.l'ra.;J'a, ,de 'da ASTA,
.

�r .

f 'p_ 1.lt�tf· ...";o""·'(l.',·"i!' ...q;...
·

1Iipós 0<;.- discurso elO sr, '[l-
-

Queiroz Ní;lseimento, pa.rp e- Rinetes. çom. o dísti.cOI "Natal "whiskey:' e o.utrQs, frascofl, .' " �' �� ':'
".

..

.', .turnino Braga, reaHzÇlu-s'a· feito de ser promovielo a ge- para Cristo" foram distri- riscfl elos' ,por um '�X(', : Um ·"expért"· na mattria,'
.

entrega das medalhas com
, HONRQS � VIS.·lTA nera!. Nas suas alegações a� buídos ê'jt-e -ano pel,a Lig'a De acôrdo com os patro. om_ingos A, C. Brandão,

JTIofativas àS,perso,paÍidàdes ..
t\ q}lele oficial provou ter to-' N:acional de Tempel'an�a e

/

cinadores, 'O s.inete é porta. ·re��ol).sável pela secção de

presentes, bem como de uma E:3te\1ê ontem �)n 11Os»a Reuaçq.ó o Revmo, 'Mon- mado parte ati,va contra o. por outras oi.·ganizaçóe.s con- dor de um.. protesto contra o
tUl'lsmo do "Diário Cario-

miniatura da .placa,. inaugu- senhor Frederico Hobbolt, Vigário Q'eral, trazendo- 'levante comunista, em defe- gêneres dos Estados U'llielos, u;;o de bebidas espiritllosaf :ca", em editorial inserto na

ael '0' 'd' t N' R II()".' ellll nO'me de S, Exci:1, Re'vma, D, ·J'.oaquim Do- d' "_;"t
,�

d 1 d'
-

d 25 d tr a. pre§l en e ereu a� -, sa as m""l mçoes" es OCl;j.Il'- 1 Como presente de Natal. e lçao e o corren e .•

'el d f TIll·llQ.'ll·e.S (le O' ]iueirH, ArceiJispo Metrop'olitano, votos • .

N't" O
' �' \

d
J

1 t'
:,

d"
,

mos e eOn,v1 a os oram, ·a "
,_ , elo-se do·seu QG_ém i erOi.. S smetes apresentam bem como para alertar ctm, a.gue e pres IgJOSO tarJa,

seguir, intród"uzidos< na�sala de feliz A.no Novo, aproveitando a oportunidade pa- pUJ;a o Fítrte de São LUjz_} o. -uma cena dos Reis Magos tra as libacões alcoólicas tece emlõi'no da recente de-

do 'reSÚtUl'a-nte -ond'& se rea- l'a agm.decer a colabdraçito prestada por êste j0rllal que i111p'ediU a rebelião 'da: seguiJ;Ldo a estrela de, Be- verificadas por ocas.iãq da� cisão 'ôe nosso g'ovêrno, as

Lopes, .. que assim conclplü ao Arcebispado, guarnição. . ,lém; :.po lado, vê-,;e O dese- I
comemorações nataÚ!lá,;,�. mais elogiÇlsas cO\1sidera-

"�lW..S lJll.lavrns: . . O E&;TADO agradece 8.el'lsibilizado a. até'nciosa _ çõe'S, -ressaltando os .gran-
,

.

-A. sjgnific:1.(�ão elos trans- -!. visita, �" ,
""C

. ��!lf'" ,,��i(lj:�iAí� '-, .',
.

i d�s resllltaelcis 'que ela pode
'Plt �es l"?fl,civHdiofavll.Ita no

' "

i�"" ---- "'0., ES'TADO"'�, ma_.t·fes·fando-s'e "SQ'.mamente .c:çaze_r '�ar.a o país, agora já
,..

quadro d-e nossa economia,
.

. camiÍl)umrlo . desembaraça--
,

NOMEADO INSPETOR REGIONAL DE gtalfi ao� s�us amigos, fregueses", âDllnt�- ;�;t:��f:�;��",::'�::
,RECURSOS' "I', :.' SEGUROS 00 :lPASE

'

, .ao1e:s, a�s-i�a�tes
.

� c-olabôrado'res,_· pel�s ���j��;!�il� :a�i:t��l� dne�

lÚO, 30 l�: �,:) ,_ o s�b-
'

�Sf��'�o��àe no- missõeS, (�el1tre as quais a ele -a�ç'ões-, �om que· '�êál sido afstinguldf;l. for.. ;:��� !l�:e�tti:'o i;:�:'e:;
proc\l1'adol' geral da

.

Rep�- I
ticiar a nOI?eaçãõ do n�s�"o Delegado, cargo que dei,xou

I f "d..l Ih
-: 'I .asse:lúeJhal'á a, injeções de

bl:H:a; sr. Alceu Barbéelo" deu I prezada amigo Dr. Acac�o limO aEg,·SôTstAoDPOasfsOal.dmOu·la, Sl'rlce-� m'o,a nesl,.,a .._opf)r,�Uni
'

a�e'os" me Ofes vot'.os �el:Ool;cI�on.

.,.�
..•����mb�bP,:.. ·lr"ad.·Oo," .noss-oen1il'a'da na secretaria do Tri- Garibolcli S, ,Thiago para, o . _. �'" "" �u, "

. I1t1l��1 Federal de RecursOs {l,
I elevado cargo de Inspeto,r Re- 1'OS voto�s de tnna f.�liz gestão Ae

I

FeI1tJ.C1"da-wl Á'S' d qUoe
: Ô NOVO ANO t' g

:
t

'

. 'q'uarentà e oito recursos ex- g,i.ónal ele Seguros do ,Ipase, ao novo fJ3spetor de Seguros "I' " '�1Iti li
-

.
,.

' ra a. JE,�a�ta C�t�frjna, �om �s
tl.·aordinár10s contra elecisões �m Santa.- Catarina, Altp e do :w.��, ao :rnesn:-� �m�

pMül'
,

J

",-.!l ';.I' SAUDE" t'
· ,var,.iados" atrativos ql1e poeTe

qu,ê neg.aram a União ou a prestigi�ldn se.rvidor ,daquela po en que s·e congt'atula pe- as pr(,J,Sperlu8ue..s ,e,., • lUB 8.lQ.eote, 'Qft;reç,.e.l' �o turismo, ní'ío po-

órgüos por el:l aSsistidos ga'� aut::1l;Q.uia, 'veril o Dr, AcáCia la feliz e OliJortu'na eScolha da derá ficar de b'J:u.ços Cl'uza-

nho de c;lj�n elo feitos C]i- S. Thiago, désde vá'rios anos, [)1ta udmitlistracão do Insti-
._",

com as' eXlIlas laml·I.·a·s' dos dia,nte..-do futur.6 da in�

v!lr�os. exercendo importantes- co- t't.;to. "
.-.

, -�
4

./
.

.'
•

.• '�'ú�tda tUl'lsti\::a que se es-
- --,----)--. ---- bóça, 'tendb '-):>01' dever 'to-

O 'Presidente,Nereu' Ramos, falando ao povo, por oca-

R
..... .,

d ":Be .", ia"',
Ainda, e� seu di�eurso, o Sr, N�reu Ramos relembra ma-r pa�té .l\ão tó 'hessa as-

sião da festivid.ad.e do Natal, ,fez nqvó apêlo ã oposição, no lall�S' '8 : ·mIC·rl�·c·. I q.ü.
e a 11 ·de n9vem.bro,. so�elado� e,?perários, com o, apoio s'$nbJéià 'gu� s� realizará

serfti,Po ele qJe êsqueç'a .odios � resséntimentos
�
e; se p,r�a- . li oi

, '. "

.
U :

'

�11� lhe,s ele'u. o ?on�.rfi,s.:o e de que se �bni:a ó' or-ado\( là�'- ,dàqpj ·há.- três' -a1_ios" mas l�n-:
1'e pa,l'a colab..!rro·.'oo111 o' governo na l'esoluçao elos gra- .,' <

,.t'
. . ,,', t·t,,,l d' d"

�:uam as ralZê,S denn-lti'vas da elembCmc1a no solo patl'lo, cear .11..ases,.,pnr' ". a'·ex·p.loI"oça-o,

,;"." , ",

,

'I leg'Itlmamen e elelto,S, Nada JustlfiCal'la a -a I n-ue o,. Igno ' '.' _ .

1:1 " U ",

ve3 problemas que angustnam o ",raSi, ..

, : I
. L' tt d'> ','

d .N
• -

d 'Ca l' Luz l. .

< .' domésfica, pelo menos, dês-

Oqs,er�ou qUe h'á ,entre os vencidos de 3 de 'outubr9; gener�..
o , ar ·en�.n Q a �eposIçao . o, SI.' I' ?�'.

, ,�epE:ti,ni�i? aqui também as próprias pa1anas oPo ora- se emIH'e.endimento, como
..

,r
d" .... l'd de e q'lre não quefe'm postel'lOImente cOllflrma.s:la pelo Congres.:o, e maIS tal.de dor: "O mOVImento de 11 de novembro·teve tá..,' e terá ao

mUltas que compreen €111 a rea 1a, 'C� d'
' to d 'd' t C f' F'lh

.

t·
-' '.' _ .

' '<"" vem realizando, nesse senti

ser}'ir ii.<> esttlrv6 ..á ,obra 'de congraçamen'to.e� que se

!!-m-I
o,.�,pe ,l�en. o pres!

_

en e .a e I Ot.se esses, ,a as nao seu la��, a�e a cotls�maçao do. 8>eU ,ultimo objetivo, no dia do, oJ'á, conhecido pIa n eJ'a-
T"

,

d d 1" 2 d �n vemhro constitUlsse,m ân1a reaçae oportuna contra aqUele.s que se. 31 ele JaneIro o apOlO por aSSim elizer unânime da trop'
..

penhm;n as vence ores, e r e e o �.'
" 'o

"
" t' lÕ'�'" • ,,'

" ., a, mpnto da ':Fransporte,; Aé
. 'd 't cício que há .Ql.!em este- plepalavam Pilrll con_pl'�ar t,!on la a posse ( s SI;;, J�sce- lOeI'ltiticada oom os Seus comandantes ·e o dos tr"balha- r

' ..-

Afll'lnou ° pl'eSi en e em e�er
• .'

'

li J
�

Go 'I ,t'"
., ,. "

',:'-' ,

' '. ...., ' 1'eos Ca.�rinense que visa,
J. a conspil....., ndo, miliS, o governo aCOl1l1.)anha 0";,'0 s.eus passos; no e oao u ar ,

.

c'

, Elo.res b�asllelrD,S, na,s f,abncas, nas loTas," nos e<;,r.ritotIos,
." .

f d"
õ>r pdDtCipa].ment�, to)'nar co-

e não permitirá crue ,v,inguertl os pl�nqs subverSiVos,
.

-,
,'.

I

•

j
, '..,. ,� nas o.z�n aI) e }l�S sl11d,JCatos" Ab lado ?O ;s9ldaelo e d9 tra- n·hàc'l'd". nosSa. bela, e infeliz-

.

b'l
'

.

t '·e·....e momento un;la preo- Citemos aS palavr�S\ do preSIdente em exercicIQ, pOl .. balhuelor 'este'Çe impavido mmuto a minuto interprnt<>Q-
"",

O povo rasl eIra SO e�, n "" '

"
�, .

. ,.
. " .... ' r1 f' I ·f·..., t"

. ,
�

, : ,

. ,
,

,," "t ainda desconhecida
,_

t d
.'. ILo"'malidade constitucional sao claras.e lIlC1SivaS. �. OI em I-'e esa. (). unc19.naunen o do essa emp0igante llnammidade _ Ol'g.ulh()l--.tne de Elizê- moij.: e <

"
, ."

CiF)·]cao: o re o«no o pfU:l a 'I) L.��<, .' • '"

"'�"
"":,! ., .'

' ._ . ". ' , ,
•

•

FI"'a" r
,1' '"..

1 el' .'::' J "'cdll"no' K.ubitschek e. João- mtegral da democracIa re l'esentativa que a� fOl'(!as Viva., �o Q ConoTesso Nac.io.nal Da união. ele,;s"s tres· forcas o
ar! no_p.o iS.,

aGl'aves Ca po:s,se OB srs, u" <;;
, •.

•
• I " '

.,

.
,<>

,

'

.

' .'., ,

G l' 't é e por eles foram escolhiC]Ós ]lQra â' presi.dencia 1 ç!() paiS se I:_nObillzul'am fi 1:, de nOfembro, .ç a .�rova çfLba,l, Congresso, a Força Armaela e o Trrbalho, emerge '0 movi-

o� .� , q �d "-da R PU'blica Ô' "r ,N.a�u Ramos salien- irrec.}lsavel, definitiva', da �inceridade dos setIs pl'ol:)osit(J3, illento' de 11 de novembro, 'CÔlll o' qual '�le1tou raizes deflhi�
C

e vlCe-presi enCla c '...,. � '. .' , , , " _
. .' ,

.,
.'

"
.. ,) ;

t
-; alocu"ão ela vespera d9 'Natá� 'que. ps .aconte- conSistira aa trunsmissao "o poder, em �1 de l�meiro

pm-ltlVas
nq. 'olo,patrlO, a dem�cracia": .

. Dali ,minh.as grandes dores,
ou, em sua " .

,

'd
.... 't I "'" I' 1 "'"""'el 1

.', , .

.

t le 11 é ?" �e novembro não teriam sentido se ximó, aos can!íiI atós �el o,�, pe o povo e (IP Ojm� os .De os Nada e neces"arlO -acrescentar as palavras do presi- furo pequenas can.�ões.
Clnlen os c ,# . �r U ,

> .

'
, • " J;. � VI

.., "

-

7 ' .

n c mo objetivo Ui consngração dos candiCla tos tnbunrus,
• lente em exerC1ClO. Elill, fa.lam por SI mesmas, REINE

nua L.ve�:-h;l .0 �.,. '"
.�. .'" \

1h
"

A

o ![!nIO

SANÇÃO DA LEI DE

PAVIMENTAÇão

o ESTADO
Dando folga de fim de

ano aos seus funcioná
rios, O ESTADO não cír- .

eulará amanhã, voltan
do á. circular no próximo
dia 3 de JalÍeiro de 1:956
(Sa. feira).

o Turismo _e· o Governo Federalde, talheres, prcsldído pelo e ônibus ele hoje, teremos pomos ele recursos técnicos
chefe do governo. Durante a também. no mesmo prazo, de necessários a seu desenvolvi
reumao, falaram diversos atingir 'igual parcela, Será 1

-

menta com a conclusão da

oradores: o engenheiro An- milhão de veículos roeloviá-. fábrica de asfalto ele Cuba
tônio Bezerra, em nome dos rios a trafegar em nossas es- tão.
Estados; o engenheiro Ec1- tradas no fim do próximo'
mundo Régis BittencOl;i't, em quinquênío. Essas são tsn- Adquire por isso um senti

nome ela Associação . Rodo- dêncías normais de nosso elo espacial o .ato de sanção
viária Nacional; o coronel crescimento que estarão a da lei que cria o funelo espé-.
Artur Lo/i, presidente ela pedir' mai-or atenção e maio- cial de pavímantação. Neste
Petrobrás; e o engenheiro res recursos para o setor ro- momento, sob o sentimento

Souza Lima, que proferiu o doviário de nossas rêdes de de já haver cumprído uma

discurso oficial. A senhora transportes, Na medida que grande missão e decídídos a

Iolanda Monteiro leu um tra- ,se adensa o tráfego novas enfrentar outras grandes
balho de sua autoria exáltan- 'exigências se apresentam. A responsabilidaeles,osràdoviá
do os desbravadores do "hin- introdução de pavimentos de rios brasileiros, o Ministério

torland" brasileiro, Os pio- tipo superior é uma medida da Viação' c o seu titular saú
nclros e os construtores de inacliável, em face elas eco- dnrn o presidente Nereu Ra

estrada, norntas' que oferece ao usuá- mos, que acaba neste mo-

illm-nome do govêrnn dis- rio da estrada e ao órgão res- menta de complatar a obra

cursou o S1". Ministro Lucas pensavel por sua conserva- ele 1945, vinculando o seu no

Se temos hoje 300 mil camí- ção, E' de fato chegado o mo- me a um ato de granele sígní
nhões precisaremos ele 500 menta ele se iniciar uma f'n- ficado para o futuro ele nosso

mil em 1960, enquanto que se ele Intensa pavimentação país",

Ilmar Carvalho ta, quando se abalança a

Vem o governo federal de deixar seu país de origem,
'fomentar e incrementar a em 'demanda a outro que
indústria. do turismo no oferece tôdas as,atrações
Brasil, com .a extraordinária que ele' deseja para seu re

decisão' de_ dispensar o vis- galo, não quer saber de en

to-consular a hóspedes' de centrar barreiras nenhuma
vinte e uma nações ameríca- que lhe tire o prazer de
nas, sentir-se 'liberto, e ue lhe
A indústria turística uni- lembre suas atribulações

versal, que por suas carac- diárias no meio em Que vi
terísticas é e deve ser a. ve.

mais bem organizada, aco- A primeira preocupação
lheu tal cometimento com de um pais que oferece at a

desusado aprêço, mercê das Uvas para o turista é, ób\i'ia
grandes vantagens que essa mente, fazer com. que o fo
atitude vem trazer nos 01'- rasteiro se sinta de "pija
ganismos promotores do tu- mas e chinelos" em terras e:

rísmo, tranhas, onde vai encontra.

A pessoa que ordinária- costumes' e língua diferen

mente denominamos turis-.' teso A barreira elementar, c

chatíssimo visto consular,
deve ser suprimido. E nos- ,

·so 'país, com essa recente

determinação, sé ombreia
aos países mais adiantados
em matéria de turismo, in
dústria tão importante que
em nações como o Uruguai,
Suíça, França e Itália, cons
.titui uma das principais
fontes de renda,
No Brasil costumam-se fa-'

zer as coisas pelo fim. O
turismo não devia fugir à

regra, Felizmente, graças
aos ingentes esforços 'de
elementos de mentalidades
arejarlas, reunidos em tôrno
do Conselho de Turismo da

Confederação Nacional do
Comércio, foi possível con

seguir-se essa notável vitó
ria, fazendo com que, nês
se setôr, os bois fôssem atre
lados ao carro.

.' .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NDICt-\Q���P.ROF 'SSJQTt:'oAL Ctleuià Coraçia, de ,Jesus
DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

' AvISOS PAltA V ANU LETIVO DE 1956

. GARCIA -

'1 CLÍNICA MÉDICA' ADMINISTRAÇÃO
Exames de admissão ao Curso Normal

Diplomado ,pera 'Faculdade Na- 1 CONSULTAS das 10 _. 13 ho- Redação, e Oficinas, à rua Cen- "Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,QO horas.
cional de Medicina da Uníver- ras. selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022 In§.crjção para os meSm'J3

'

sldade do Brasil
�.

I'
Rüa Tiradentes 9 _ Fone 34�5 _' Cx. Postal 139. Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.

EX-inter�:r:i':[adce�����: da M�- -riR. JOSÉ TAVA':tiJis- ��:!���: Rg�iiiW��sR;Mg: Exames de. za. época
(Serviço do Prof. Octávio Ro- . IRACEMA

.

AQUINO
.

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

.

'. drigues Lima) .

" DOENÇAS NERVOSAS E MEN- R-epl'esentant-es:' '.

Inscrição'E.x-mterno �o 'Serviço de Ctrur- TAlS _ CLINICA GERAL Representações A. S. Lara,

g,a do Hospl.tal I. A ...... E. T. C. Angustia Complexos
Ltda Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor.,« .

.

"
40 RIO d�,;fanelro. In s onia _ Ataques _ Manias _

Rua Senador Dantas, 40 _ 60 MATRíCULA MÊS DE FEVEi�EIRO .

Medico do Hosprtal de Carídade Problemática afetiva e" sexual
andar. '

e' da Maternlda�e Dr. Carlos Do 'Serviço Nacional de Doen-
Te!.: 22-5924 -"- Rio de Janeiro. Curso Prtmárto

.
Correa ças Mentais. Psiquiátra do

Rua 15 de Ndvembro 228 5°' Dia 20 _ los, e 20s' anos e Jardim da Infância.'
DOENÇAS DE SENHORAS andar sala 512 _ São Paulo.

':.
_

Hoapf tal-Colônia Sant-Ana. Dia 21 --' 30s e 40s anos e Pré-ginasial,PARTOS :-::. OPE!RAÇOES CONSULTóRIO _ Ruà 'I'ra- ,,' . ASSINATURAS
Cons: Rua Joao. Pmto. n. 16" jano, 41 _ Das 16 às 17 horas .

Na Capital Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas,
das 16,00 'ts 18,00 hor�_s.!· RESIDÊN,CIA: Rua Bocaíuva, Anc , Cr$ I�O,OO, Cursos: Ginasial, Cíentífíco, Clássico e Normal
Pela manha atende díã-t 139 Tel. 2901 . 'l Semestre "._ CF$ 90,00 /Dl'a 2? _ das 8-11 horas _ .Las. séries g inasiaís.riamente no. Hospital de __ -. .

No .Interlor - .

, C,aridade. DR. ARMANDO VALÉ-
'. Ano , Cr$ 200,00 Dia 22 - .das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.

Residêncta ,

RIO DE ASSIS
Semestre ......•.... Crt . uo.oo Dia 23 -' das 8-11 horas - Sas séries ginasiais.

Rua: General Bittencourt n. Anúncio mediante cnntráto; "

101, ,
Dos Serviços de Clínica Infantil Os _,or,igJnais, mesmo não pu- / Dia 23 - das 15-18 horas � 4as .aéries ginasiais.

Telefone: 2.692.' da Assistência Municipal e Hos- bJicados, não serão devolvidos." Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-
- .pital de' -Carídade A direção não se responsabiliza

CI�jNICA ,MI�DJCA DE CiUAN- pelos conceitos emitidos rrõs ar- co e Normal,
ç�s E ADULTOS tigos assruados. ,

_ .Alergía _

MtDICQ "

, Consultõr!o i Rua Nunes 'M:.- ..

Com prática no Hospital, São INPORMAÇõES UTEJS
-, "

chado, 7 _ Consultas das 15 às '
.

Françisco de Assis e na" S�ta 18 horas.
. ,>

Casa do Rio' de Janeíro
. O leitor encontrará, nesba co ..

Residência: Rua Marechal G"li- 1
" •

. .

l. "t
CLINICA ,MÉDICA una, mrormaçoes .que necessi a,

CARDIOLOGIA lherme, 5 _ Fone: 3783 dià riamente e de imediato: -, .

Consultório: .Rua Vitor .Mei- DOENÇAS DO APAl1ELH.O "DI-
JORNAIS Telefone'

reles, 22 Te!. 2675. GÉSTIVO _ ULCERAS DO ES-
O Estado ., , .. , ..... ,. 3,022

'Horários: Segundas, Quarta!s e TOMAGO E DUODENO, 'ALER-
A Gazeta ;........... 2.656

Sexta feiras: GlA-DERMATOLOGIA E CLI-
Diário da Tarde 3.579

Das 16 às 18 horas NICA" GERAL
Imprensa Oficial.'.. ,.,.. 2.688

Residêncil\: Rua Felipe 'Sch- : DR. JúLIO PAUPITZ
HOSPI'l'lUS

midt, 23 _ 20 andar, apto ;1'. _I .
. o,al(jd�d�:

Te!. 3,002. FILHO· (PIQ\elJ,or).: ... './....... 2.3H

Ex-interno da 20" enfermà;ia ,'(Fo:tuna) '," � ...•........:
2,036

e S�rviço de gastro-enterologia 1 N�I:eu Ramos 3.831

da Santa Casa do Rio d-e Jeneiro �l}hta�"': .. � ,.... 3.157
(Prof. W Be,rardinelli).' \'

�,;:)ao
,SebastJ;;o (Casa de.

Curso 'de lneurologia (PI·O{. ,Saqd�) .. � ........ ,." .. 3.153 1 domingo- - Farmácia Nélson - Rua Felipe
Austregesilo). J, _ NIaternl�ft(�e Doutor CIi;r-., , _ Schmídt
Ex-interno do Hospital mater- los CQl'l'ea ., :" 3.121

'd d
.

V A '1
.'

.
" ...üHA,MÁDOS na. 'C 7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA -. Rua 'IIRI !l e . mara.

. . \.' , GENTES __.......
..;...__-----......

'DOENÇAS INTERI';JAS.; , '.

.

. João Pinto ....

Coração, Estômago, -intesbtno, Co;p,o de BombeirOS, , ... }.31g- 8 domí F" MODERNA R J
- I

Próf. Marlano. de fígado e vias biliares. Riris, -cva- sel:'lço Luz· (Raclama- ommgo - armacla - ua oao

rios e útero .'
,

, ç��:�)." .......

:
.. ;.: .. "/ê;,404 Pinto

,.

Co nsu ltór io : Vitor Me.ireles'22. Pol�L�a (S,ala Coml�sarlO .... �"038 14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANTôNIO -

Das 16 às 18 horas '

., Po li c ia (Gab, De legado) 2,594
. '.

,., . COl\WANJIlIAS DE Rua Felipe Schmidt, 43
Res idência : Rua Bocaíuva 20.

'TRANSPORTESFone: 3458.
'fAC :: .- .. , ", '3.700

15 domingo -, Farmácia Sto ANTóNIO - Rua I

Fpolis. Itajaí Rio Santos
DR. MARIO'DE DARMO

l'
Cruz:iro do Sul'., .•... , '2.500 'F elipe Schmidt, 43 I

27-12 29-12 3-1 4-1
Presidente

CANTIÇÁO
. Pan.a�.l' ;; 553 I 21 sábado (tarde) - Earrnácia CATARINENSE - r

8-1 10-1 15.1 16-1
, Val!o.. .. .. 2:325 Rua Trajano .' Ii---._--;-�----.-- M É D I C O ,. Lóide .Aéreo 2.402 '

. 20-1 22-1 27 -1 28-1 '

,

CL!�ICA'
.

çLíNICO DE CRIANÇAS ,�eal ,'
... : , 2.377 22 domingo - Farmácia CATARINENSE -

Rual 1-2 3-2 8-2 9-2
ADULTOS ,Scandll1avas . . . . .. 2,300 Trajano .

OLHOS _ élUVIDOS '�. NARIZ Doenças Interl)as HOT1US 13·2 15-2 20-2 21-2
E .,;GA�gA�TA CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS Lux , , .. , , 2.0:Ü 23 sábado (tarde) � Farmácia NOTURNA _:_ Rua

II
25-2 27-2 3-:l 4-3

,

- INTESTINOS' Magestic. . . . . . . . .. :!.276 Trajano
.

8-3 O 3 5 3
.

16 ...

DR. Gl:JiERREIRO DA- Tratamento' moderno da Metropol ,:;.147 , 2H d,omingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano O '
1" .,' de :aida de

1 -

.

-0

�FONS:ECA _
SU'I'1IS

.

La Porta 3.321 O*"· t
'

'f t d I F
,.

no ano Flol'ianó:polis será às. 24,00

, Clief� c:lo:"Se1:.viço dE!. OT,.,OR.I-
C.onsultório - Rua Vitor Mei- cacique, '.' ,. 3.449

.. ser�Iç,o no urno sera. ,e e ua ?
. pe' as �rmaclas_, horas e do Rio de Janeiro i'i.s 16,00 horas.

NO d.o lIô�pl�atde. Florl�l1.opoJls.
,reles, 22. Çentl'al , .. ,...... 2,694 Santo AntonIO e Noturna, SItuadas as ruas Felipe Sch- .

' ....'
I

., lC AP RE HQRARTO: Estrela , 3.371
'lt 43 T" ,. Tanto n,a Ida como na ',folta o navIO·,fará esca a nos

rossue a' CLIN A
_

oS- A: D' h ld I 3 "'9 mI( e I aJar. o
, as I:' às 16 oras. ea , ,.,.. 6u . , .

. I • 'IJOI'tos de S"tO Sebastião Il'labela e UbatLlb�
.

LHOS MAIS MODERNOS PltRA Telefone: Consultório -.3.415 ESTREITO
.

A' t t b I '
-'

d ,:. ,lt d .'
' "'.

"

, 1 < n.

1'U,A'l'Ai'1iÊ�,n�,Q'�d.as: ,Db�NÇAS 06 pl7sen_e a e a nao po ela ser a. era a sem pIe- i Para melhores informJ,ções, dirijam-se à séde da
M CIAtfD'A-DE

,., Residência: Rua José do Vale, Disque \,!'a a']'torIzaç'ao dest DE'PARTAMENTO
.

.,

4\\, E=>PEJ. " _,o _. 'Pereira 1,,8 ,_ Praia da Saudade'
" L

.

. e,
,

.' Emprêsa, ii. rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.
,C,oJ;l.'S.u-ltas "T pela ' man·hu no C

' D S � dezembro de 1955
,HOS}>JT4-L. ",r' �.

"

_
,:,' �el":os

. \ .,�•.
I

., . ,.,'
'

.

'.
.

·�i;�Z����?·R��'�.. 2,:��:5d;;-; DR·r.���to��UJ'i:.t��l�HO A D V o GI A

Df'
'.
S

,.� A., '·TI.I:��IS.·:_·,"C:,·L,·U_B.E I
". RESID�NCl'A - Felipe Sch- Consultório: Felipe Schmidt.,

"

"�o ,,�� • _ _
_ "",

�,m,j'd't na. H3,.;'T�1:., 23�.5.._,:,_,; _ ;18 (d,�s ,14 .às 17 horas).
. . \1 DIt • .JOSÉ MEDEI

.

S .. 3'{ 1\,�' t B'J'

d�S�
S'l t

• I._. ResI<lellcla: Tenente SIlveira, VIEIRA' li! ,., -

lt.l.aJes
oso . a'l ;�, .,': �o �

I ves rre - as
, DR. ANTôNIO -MONIZ 130 (Fone 316õ).,

'
.

-

," 22 h_oras - /:A.{l'l'es ntaçao das Debutan- I
,

T\E AR:AIf'1ÁO
' _#' --�.:..--._- .

-
.

_ ADVOGADO _ "
�

, ,. 1
;,U U; _' DR. CONSTANTINO

. Caixa Postal 150 _ Itaja! -
.

r tes, cuja inscriç.ao deverá ser feita para I

. CIRURGIA' TREUl\M.'l10bOGIA( DIMATOS
'Santa Catarina. .

i
O telefone 3633. Novidad.es. Traj{! a rigor. I

, Ortoiiediá . .

J

ConsultÓrio: 'João Pinto; 18. MÉDICO CIRURGIÃO DR: CLARNO G. NO A . Nas s irées dos dias 10 e 11 somente po-

.tIÍas 15 à! 17 ,piàriamente. í Doenças de Senhoras.- Partos GAJ..LETTI " deráo entrar ·OS ,que tiverem convite.
'MenoS aos Sábndos' -' O!lerOçÕes .:._ Vias Urinárias

Res: Bocaiti,ya 135.. ·Curso de aperfeiçoamento e

Pone: _ jl.714. "

.: longa prática nos Hospitais de
Buenos' Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (so'brádo). FONE
3M2.
HORÁRIU:' das 15 ás 18 ho

ras

Residência: Avenida Rio Bran-

co, ·n. 42.
'

A tende chamados

Reabertura das aulas
Dia 10 de março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956,
Dia 1�3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas,
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de .

un!forme de gala comple�o: blusa de

manga,c'OIDPrida'lboma, luvas, sapato ,,:ole�IaI. ,..
,..

.

,

.,
..

' _'

,Viagelm� c�m �egurallça__

e rapidez'
so, NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL_.BRASILEIRO)
Serviços' Aéreos Cruzeiro FIOri!l�Ópoli8 � ltal(.l,i - Joinville �� Curitiba

, "

.

I A
A �, n.U8 Deoaor-o �8quina da

do Sul-T.A.C. gencla: Rua Tenente Silveira
.

�AJrriDAS HIii FI,OIUANOPOLIS �

2a Feira - Itajaí - Curitiba·� São Pa'l'llo � Rio. II
..--------...,.�t--.,.F------------..

l�em � Lajes:-: P�l'to.AI�gre. . 'f'" 'I..� " .
rmandade i4 'Senhor Jesus

3a Fell'� - !taJal - Jomvlle - CU,rItlba --'·Parana-

.......................
g-uá - Santo" '7 Rio.

-

-
. .

dos Passos'Idem _ Laies -- Joaçaba _. Xapecõ.
4a Feira ,_. Curitiba - Sào Paulo - Rio .

Idem - lJaguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
DR. SAMUEL FONSECA

I
5a Feira - Itajai - Mafra -'Curitiba - São Paulo.

CIRURGIÃO-DENTISTA Idem - Itujaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
Clínica - Cirurgia - Santos - Rio.

PROTESE: - Po.ntes Moveis e Id L
.

J b X
'

'

,

Dentaduras em
. em - ll.Jes - oaça a - apeco.

Nylon, 6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.
DIATERMIl,,: _ Trat�mento d� fdem - Laguna - Tubarão -- Pôrto Alegre.

canaIs pela alo,
S'''' d It" J"l C"b p'

,

• ta frequenCia, aua 0 - aJal - . OI11Vl e - untI a - aranagua
Raios X e\ Infra-Vermelho - Santos :-- Rio.
Cons�!Itório e Residência: R. I ·1 L

'.

J II X
'

Fernando Machado 1)0 5
Clem - aJes - • oaçaua - apeco.

Fone 2225
.

Domingo - Curitiba - São Paulo -.Rio.
Idem - Laguna - - Tubarão - Pôrto Alegre.
Reserva de lu'gares,'compra de passagens, despachos Terreno--Vende-se'encomendas e informações:

'

. •. .
..

SUÇURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 _ F,one 2500. SIto a Vila L0pes VIeIra (tran�versal Preso Couti-

LOJA LUX ;_ -LUX HOTEL _ Fone 2021.
'

f n�o). Preço: Cr$ 250.000,00. Tra,tar à Rua D. Jaime

LOJA TAC -- ,Rüa Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700" Camara,l1

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

,Dou preferência a

DR. CEsArt 13ATAlHA DA Slly'EIRA ;�,:
..

�,�,:��:."�o���n;:',:.,;��:
. Clruri1io.Dent1Bta· : '

. f 4'". '. , Vende-se completamente refornlado. ;L

� I bfe,rt�s e COI1�içÕ_es por
Motor retificado 030 - Pneus banda ,branca, pintura

.. 't rt I P
.

H 1 e acolchoamento 'noVOs.

i cal a � ra<� A. réIs, ot.e
Pa.rte

__-"'!'!I_"I"iMl:l:lestIc., a.t.e Oito de d,ezem""-'I_-'�"""__""""""_'"
vrol.eL

DR. ROMEU BASTOS'
PIRES --0-.-

. fARMACIA DE PLANTA0DR. H,ENJHQUE �PR(SOO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças' de Se
nhoras. _ Clínica de Adultos;
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidc res do IEs
tado,
(Serviço do

Andrade). ,

-

Consultas � Pela manhã no
, Hospital de Caridade. ,

À tarde das 15,30 hs. em dian
,te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
Res idêncf a _ Rua

Coutinho 44,

DRA. WLADYSLAVA
,

W;'MUSSI,
'"

. ",.

D E N TIS TAS

-ADVOGADO -
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2:"4Ú8

.

Florianópolis _

DR.' ANTONIO GOM:ÊSDÉ
ALMElPAe

Dli. ANrtONIO IlIB
MUSSI

'M:tDICOS ,

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS DR. LAURO .DAURA

Serviço completo ll. especiali- CLíNICA GERAL"
zado das DOENÇAS DE 'SENHO- d

. RAS, com modernos métoiloa, de Especialista em moléstias .e
• Senhoras e vias urinárias.

diagnósticos e tratamento. Cura rad,ical das infecções
SULPOSCOPIA _ HISTERO.
SALPINGOGRAFIA _ METABO- agudas e cronicas, do aperel)1o

LISMO BASAL' g{mito,urinário em ambos os

Radioterapia ·por ondas curtas� sexos.
.

Eletrocoogulação _ Rai'os Ultra Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

-V-ioleta e Infra Vermelho.' Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5,,

CoríSultório: Rua Trajano, n. 1, COllsultório: R. Tiradentes, 12
la andar _ Edifício do Montepio.

._ la Andar .:__ Fone: 3246.
Horário: Das 9 às 12 horas -

R�sidência: R. Lacerda Cou-

Drúa�Ul�SIàs 18 horas _ Dl'a. tinho, 13 (Chácara do ,Espanhá)
:\1USSI

-- Fone: 3248.

Residência: Avenida' Trom

powsky, 84.

� ADVOGADO -

EsCÍ'itório e Residência:
Av, Hel'cilio Luz, 15
Telefone: 3346.

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

_.

DR. ALVARO DE
'CARVALHO

DR. JÚLIO DOIN MÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: da� 8,00 às 11, ho,

VIEIRA

I
PUERICULTURA _ PEDIATRIA ras e da� 1'4,00 'às 18 horas. ,

MÉDICO
'

.

,- A':�.R?IA INFAN�IL �. '

Exclusivamente com hora mar- de

ESPECIALIS'l'A EM OLHOS -Consultollo. _ Rua

Tlrade"-'1 cad�, .

I

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

.

'

. .

Sabado _ das 9' às 12. I
TRATAMENTO li: OPERAÇõES Resldencla: _ Av. Herclho

.
.

-

Infra-Vermelho _ Nebulização �
Luz n., }55 _ Te!. 2.5�0. DR. LAURO .CALDEIRA I

.

Ultra-Som Horá,r1?: _ Das 14 as 18 ho- . DE ANDRADA '1(Tratamento' de _sinusite sem r�lal�_nt� CIRURGIÃQ-DENTISTA
operaçao) DR.

.

NEWTON CONSULTÓRTO Edificio

S d'Anglo-retino8copia - Receita' de Partenon, _ 2° :an,dar' _ sala
.

enhor'es A vogados eOculos - Mod�rno eq.uipa11!ento D'AVILA 2-03' _ Rua Tenen,te. Silveira, 15.
", '

"

.,

de Oto-Rinolarmgologla (unlco
. < CIRURGIA GERAL

'

Atende diáriarnente das '8 às
....

_ F.-"maQ Ido "o4er.·orno Estado) Doenças de Senlwras - Procto- 11 hQras. '

a' a •
Horário das 9 às 12 horas e �"Iogia _ Eletricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas,

das 16 às 18 horas. COl1sult{)rio: Rua Vitor Mei- -'4 19 as 22 horas, O E8CRITóRIO "SÃO JOSE", instaládo nesta capi-
,Consultório: _ Rua Vitor Mei- l'eles n. 28 _ Telefone: 3307. 'Confecciona Dentaduras e Pon. tal, propÕe-se a resolveI.' com zelo e pontualidade todo e
reles 22 _ Fone 2675. Consultas: Das 15 horas elil teS Móveis de Nylon.

.

"1

Res, _ Rua São Jorge 20 diante. I

.. qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

Fone 24 21. Residência: Fone, 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou .:cetirapa
DR. ,MÁRIO WEN-

Rua: Blunienau n. 71.' CIRURGIÃO DENTISTA '�de documentos, legalização de firmas, livros, contratos,

DHAUSEN . DR. ANTONIO BATISTA e �!,i����� �ai��u�os _ �irUrgia certidões, registros, etc. etc.

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR Rua Felipe Schmidt, 39 A - ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" '-, Rua. Álvaro de Ca\·
. E CRIANÇAS CLfNICA ESPECIA,LIZADA DE .Isulas 5 é Il Ih 34 (lt d F

,.

N 1 ) FLORIAN'
,

Atel)de com hora marcada' va o, a os a armaCla e son
.

0-

t.o,C��sultóf��. M. ���. João Pin- ConsultasC���N;:� 11 hÓ.1'as. Dar 9,às 1,2 e das 14 às 16 POLIS.

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

.

.

nior, 45, Te!. 2,812.

DR. I. LOBATO
FILHO

Do�nças do aparelho respiràtório
'rUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

firurgia do 'Torax
Formado pela Faculdade' Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

'fisiocirurgião do \Hospital Ne-
rêu Ramos

'C�rso de especializaçíío pela
S. N. 1'. Ex··interno e Ex-assis
tent.e .de Cirurda- do. Prof. Ugo

(;uima"ães (Rio).
. Cons.: Felipe Schmidt, 38 -

Fone 3801
Atende em hora marcada.

''''''�=-ct1P'''�', �. Bua", Estave JUil'io,
FÓ}I'e: �,39f>'

'(

IP,rocora-�e Casa,Dentisfa para ,C.riaDç8�
DR: JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo - 10 andar.
Sala� 1 e 2 - Rua .Jerôl)imo Coelho, 1
Ilorádo-: 8 às 11 - 16 àÍ;J 18 horas
_-\tende exclusivamente 'com h'ora 'marcada;

, '!

\ Para alugar, procuro, '(jom
urgêncià, casa com quatro
quartos e demais dependên
cias.

DR. NEY,PERRONE'
·MUND

formado pe�;ldade Nado
nal ato Medicina' Univel'sidade

do Brasii
.

. RIe DE .JANEIRO ,

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude -São Miguel"

Prof. Perhando Paulino
Interno por 3 anos' do Serviço

.

de ,O:irurgia
Prof. Pedre de' Moura

OPERAÇ4)ES
CLJNICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diárilll11ente pela ma

nhã
.

RESID�NCIA:
Schutel. '1.2� -,

Flo1'ianópo;Jis<

o ESTADo

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio --
" Transporte.

Rutl Joi9. Pinto, 9 rJ'poUi'

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"

ITIN�RARIO
• SAíDAS DE

IDA VOLTA

EDI'l'AL DE FOHNECIMENTO
De ordem da Mesa- Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus' dos Passos e Hospital de Caridade, previ�
no aos interessados que até o dia 27 deste mês, às 12 ho�
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua _Secre�
tária, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento

�.de todos os artigos necessários ao seu consumo,. durante
)

o semestre de janeiro a junho do proxomq ano de 1956. !

Consistório, 12 de dezembro de 1955 (

Américo Vespúcio Prates
Secretário em exerr;icio

Senhores ComercianJes
e Industriais

o Impôsto' de Renda pago sôbre o h,lcro real, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucr.o presumido, com base na escrita fiscal. Pa�
guem SCH\lente o impôsto devido, e�carregando o nosso

Escritórió da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
·hém escritas atrasadas.
ESCRFfóRIO CONTABJL-IMOBTLIARTO PE'RRONE

nO 355-Rua Deodoro, na 11 - Caixa Pus,tal
t'one nO 3222 _' Florianópolis.

caSA, NA· PRIIA
Venae-se otima casa construida

mts.2, bem junto a praía, preço, Cr$
com o proprietario no local. Ponte de

,bem em frente a Capela,
'

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

... Aulomovel Hudson ,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o _TADO Florianópolis, Sábado, 31 Dezembro de 1955

CLUBE DOZE DE AGOSTO
3

"

A -Diretoria do Clube tem, o grato prazer de desejar BOÁS FESTAS e FELIZ ANO NOVO 'aos seus associados e suas, exmas. famílias. Aproveita o ensejo para
convidar para o grande "reveillon" de fim do ano, quando haverá profuza ornamentaçâo a cargo do Sr. EDUARDO ROSA e sensacional passagem dameia noite..

,

Sociais
A Montanha

Qlavo Bílac
Calma, entre os ventos, em lufadas cheias. '

De um vago sussurrar de ladaínhas,
Sacerdotiza em prece, o vulto alteias
Do vale, quando a noite se avizinha:

Rezas sôbre os desertos e as areias,
Sôbre as flores e a amplidão marinha

E, ajoelhadas, rodeíam-te as aldeias,
Mudas servas aos pés de uma

...
rainha.

�,
Ardes, num holocausto de ternura ...

E abres, piedosa, a solidão bravia

Para as águias e as núvens, a acolhê-Ias;

E invades, como um sonho, a imensa altura,
_ Ultima a receber o adeus do dia,
Primeira a ter a bênção das estrelas!

A
"

mais elegante de 55
, AI.TAMIRO MORAIS

o Lira Tenis. Glube realizou dia 25, mais uma tradi
cional Festa de Natal, cujo objetivo verdadeiro foi reunir

seus numerosos associa-dos, para saudarem a bela data e

escol.her entre suas "glla mour", "A Mais Elegante de 55".
O ambiente, mais do que nunca estava verdadeira

mente aprimorado. Quer: pela elegância, quer pelos fes-

tejos. '�

Estes tiveram início quando surgiu nos vastos sa-

lões do Lira Tenis Clube, precisamente às 24 horas, o

magestoso Papai Noel ique ostentava r-lquisaima, indu-

mentária. -_

Dirigiu a todos sua mensagem de Natal. Aliás muito

expressivo o Papai Noel do Lira,

Após tal acontecimento .o presidente do Lira Tenis

Clube, fez uma saudação, a todos, em palavras sinceras,
pela passagem das magnas data� �e NatalA e .Ano Novo.

, Houve então sorteio de beltssimos premios, por me-

sas.

.-01'

ANIVERSáRIOS

Clube· 15 de Outubr6
o QUE JANEIRO EXIGE DA MODA ...

Janeiro, o primeiro mês do ano é, igualmente, o mês
em que mais se acentuam aa-carateristicas da estação
de verão, Janeiro é o mês das praias, o mêsdas roupas
leves e das roupas "sport". __

.

Os vestidos de algodão, os ra llleuraínhos de lonita,
iinho ou algodão e os conjuntos dê saias e blusas for- .

(8 ai O d " v-alho 12).
mam o traje do dia ou o traje de passeio, assim como os oa II var e u8r, I.;' II,'
shorts, os slaks, (as calças e meias calças), os peque- D' 31 S·' , , " ,

22 h
:1)' .. 1

nos e ajustados corpetes 'são a roupa .esportlva mais pre- la olree com IOICIO as . eras.ferida.
Com a vida de praia, que, passa a ocupar, nos proxi- VoceA sebía que. --;'SMOOCKING;S" �.�mos 3 meses, uma preponderância quasí qUe absoluta,

_.vem o reinado dos ma illots e quando se fala de maillots
... � -----..---.-.,. (SNA) _ A tuberc'�l�'S'�J é

surgem logo as imagens dos belissimos e famosos mode-
,�

um dos maiores flag�10�, .dalos Catalina - Jantzen e Neptunia, dos quais "A Mode- humanidade que até hoje temlar" é exclusivista na nossapraça.. estado sob o contrôle da cíên-
. Tambem nos demais artigos acima citados é,' ainda, ela médica, embora o.s,,�éto-"A Modelar" a, casa que possue a melhor e mais bela dos de cura e prevenção se-variedade.

jam agora bem cc/n.hecldosh.......��.............,••,........- __.w......�................. ·r ,l,�

em todo o mundo. Com efeito,
na Asia � enfermidaq'� ,ainda
está fazendo com qHe"se' pa-

.

gue pesado tributo. Mfl,i�, de
300.000 pessoas m o,r.\' �,m,
anualmente, de tuberculose

.1 .' '.'.
no Paquistão; na Indi;s:, 9 nu-
mero é maior. Calcula-se que

_ � J; i;'

SÓ no Paquistao cerca, de
1.500.000 sofram, atualmente,
dessa doença. Isso, ��.�fl·�dO
o sr. Chandu R:lY, So!qied�de
Bíblica em Lahore, é ct��ld'p à

pobreza do povo e à faltá: de
médicos e equipamento" p�ra
um milhão 'e meio de doentes
há somente 2,000 camas nos

hospitais; há, apenas um

médico para cada l70.�tylo'�es
soas, Por êsse motivot,Jj!puem
milhares de vítimas sem cuí

-lados médicos de qualquer

Da Direção de vários periódicos e rádio-emissoras de
nosso Estado, já temos o necessário apôio. Porém, nossa
campanha se estenderá por todo' o território barriga-ver-

. DESPERTAMENTO·'."de e necessitamos de maior divulgação e colaboração de
todos os catarinenses, RELHlaosoPor êste motivo, solicitamos de V. S. o precioso au-

(SNA) __; As 10

igTejaie
22xílio para a nossa causa, isto é, divulgaçã.o pel'iódica da

. pontos de pregação 1m sso-matéria-constante de anexo que ora estamos enviando.
ciação Batista Emanu-�l, Mé-Certos de contarmos com a cooperação de V. S., an- xico, que inclui três :iE!s1!ac1os,tecipadamente gratos, subscrevemo-nos, com as nossas .

melhores estiveram empenhadals,'" re-
centemente, em gra�deJ Cl'U
zada de evangelização' _J 'ele
cinco semanas - qu'é re-sul
tou em 607 profissões'de:fé! O
movimento foi dirigidtjl 'pelo
missionário Orivil W: Reld, de
Guadalajara. As 607' ip'l'ons
sões de fé representan1" ulna
para cada membro emstel'lte.
nas 10 igrejas. "Nun'cá""'na
história d'a Associaçã6' h'Ólive
tantas profissões de f�"Cbtno
as que verificaram êst>e;'dno""
informa a srã. Reid. '" I lO !

IRENE ELCY BARBOSA - BRASIL BORBA

Muito aplaudido, os· contemplados. ,

A noite, dir-se-ia que era uma noite sucessora às da

Côrte de Luiz xv. .'

As belas "toilettes" eram os elementos imprescindiveis
aquela noite. E isto tinha .com. a�undância. As ,.!lenhoras
e senhorinhas estavam elegantlsslmas.

,

A rica decoraçãõ impressionou a todos, pelasua pe-
leza inconfundível.

A mesma, estava tôda a cargo do sr. Eduardo Rosa,
Que com seu destacado gôsto, deu ao Lira, decoração esta,
que há 'muito a 'sociedade de Florianópolis nãó via.

. De parabéns o Lira e o sr. Eduardo também pois aca-

ba de ser condecorado pelo prefeito desta Capital, sr. Os
mar Cunha, 'com uma linda medalha de ouro, pelas suas

c riacões nesta arte. .

E' realmente decorador,' não resta dúvida.
O mais ansiado pelas senhorinhas, ou quase por to-

dos, SÓ teve início às 2,30 horas. Florianópolis, 24-12-55;
Quem seria? estavam todas tão elegantes que creio .......",.. ...-..-..- .- *

��l��l:'a �����h�·�ticência na c missão julgadora em pro-

D...Partoicip'.anãoMas embora estivessem muitas "glla mour" e todas _ Y
trajando-se elegantemente, foi sem favor nem bondade, a Vva. PII�RINA VESCOVI l\UGUSTO BOUSFIELD

Ye�cedora, pois era realmente merecedora do coJliçado DA SILVA . e'
título de "A Mais elegante de 55" a senhorita Iára Coelho Participa aos parentes e BRAULINA BOUSFIELD

de Sou-za. pessôas ,de suas relações o Participam aos parentes e

E' filha do sr. Djalma Coelho de Souza e sua exma�, contra�o de casamento de pessôas de saus relações o

espôsa sra. Mada Coelho de Souza. 'seu fllho Haroldo com a
I
contrato de casamento de

Iára que trajava impecável vestido de tafetá pura senhorita ,Dulcinéa Bous- i sua filha Dulcinéa com o

sêda, foi muito digna do título que lhe coube. field. Sr. Haroldo da Silva.

Parabens Iára! HAROLDO e DULCINÉA

E agora vamos ficar aguardando a tradicional. noite noiv.os
Florianópolis, 24 de dezembro de 1955 .

. de São Silvestre.
Até lá.

_ sra. Idiná Brasinha Ri- Participação.
bas, enfermeira-visitadora do JOÃO E. DA COSTA ORLANDO S. DAMIANI

SE -e- � -e-Fazem anos, hoje: D... ;
MAmA A. ROSLINDO DA») GUILHERMINA ·L.

_ dr. Odilon Gallotti, Di- sta. Ligia S. Zukoski, fi-
COSTA IJ DAMIANIretor do Hospital de Aliena- lha do sr. Lourenço Zukoski, '

dos do Rio de Janeiro;
..

Construtor residente em �a- Têm o prazer de partici-: Têm O· prazer de partici-
_ exma. sra. d. Zélia Sar- guna; par aos ,parentes e pessôas�par aos parentes 'e pessôas

,

k d de suas relações, o noivado�de suas relações, o noivadoJ'ão Ferreira Lima, esposa do, - Sgt. Alpreste Spec, o .

I
.

d de sua filha DEISE, com o�de seu filho SAUL, com adr. Armando Ferreira Lima; Exército Naciona, ser·vm o
. . senhor Saul Dainiani. Il?rta. Deise Costa..

_ menina Agnes, filha do no 14° B. C.. Os Irmãos Carioni e respectivas familias, profunda-
Prof. Custódio Campos; Farão anos, depois-de-ama.- DEISE e SAUL

mente consternados vêm agradecer aos distintos médi-
- ",ta. Noemi Cunha,-filha Ilhã, dia. 2:

. .,

Noivos - .) GOS Dr. Saulo Ramos, Dr. Agripa de Faria e Dr. Paulo
do sr. Euclides Cunha';

.

- sra. Olga Luz Rosa, es-

f
Flol'lanOpolls, em 24 de dezembro de 1955., Fontes que assitiram à 'sua pranteada progenitora�

- menina Léa, filha 'do sr .. pôsa d� �r. João �ei�e�ra' �a
-

2-=- Opr;g;;;-o' d;-�id;d�-d-;p��de de um perfeito ,l\iIARIA DAS DôRES CARIONI
Yavá Alves, funcionário da Rosa Jumor, funclOnano pu- Cadastro Fiscal é Imobiliário. Cnlabore para o desenvol- em sua 'prolongada enfermidade, bem como, a todos aque
Secretaria de Segul'anç.a Pú- blico estadual.; ,

. vimento de sua cidade, prestando as informações solici- les que os c'onfol'taram com telegramas, seguiram o fére-
blica; - sra. Mana PIzzane ?or- tarlas nelog recenseadores. O censo Imobiliário elimina tro e os acompanharan'l,nêste dolOl;OSO transe.
- sr. Euclides Perrone, fun- do�a, viúva do .sr. Hennque as inj�st1ças fiscais e não. visa o acréscimo de impostos. Agradecem ainda, de modo especial, ao Dr. Polidóro
cionário do Banco do Br,ãsil; LUlZ d� Co�dov.a, _: Para que todos possam ser benefici�dos, faça� � inseri: I' S:1ntiago, à� irmãs e �nfe�'meiras ?O Hospital �e Carida-
- sta. Terezinha' Izabel, - sra. NlCesla Gomes Mo

ção de suas propriedades na PrefeItura Ml1l11CIpal, ate
I
(te pelo cannho e dedlcaçao que dIspensaram a enferma,

Muniz, aluna do ColégiÓ Co- reira, esposa do dr. Nestor
ao fim do corrente mês. durante o seu internamento naquele Hospital.

ração de Jesus; Moreira;
_ sta. Cecilia Lobo;. menina Véra

.
Fener

_ sta. Lilia Linhares; : Grams, filha do sr. J'osé C.

_ sra. Yone Simone' 1;ta- Grams, funcionáriQ da E. Aa.

mos;' Mm.;
_ sr. Itamar Ferreira;. - sr. Ernani d'Aláscio, do

- sta. Sonia Vieira Gal'�ia; alto comércio local;

1_ 'sr. OUo Florentino :M:a- - sra. Léa· Carvalho Cal-

cll.ado;
,

�.. deira de Andrada, esposa do

_. ;menino Milton Portella. nosso colega-de-imprensa .
,

,. a qtl ,� Jorn. Almim Caldeira de An-.
as" ':;,..._ lhã"'" drada, alto funcionário do

);�;�:::�j:::'.J�rge, �al- Depart:��nt��:t:��et:����:�
. ,êionário público -esta-. Lang Jacques; f.sposa do sr ..

Augusto Roberto JacqueJ .

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

CASARAM-SE quinta-feira, ás 11 horas, na Matriz do
Puríssimo Coração de Maria, a dra. Iréne Elcy Barbosa e o

dr. Brasil Borba.
Ela é filha do dr. Elpíelio Barbosa e D. �hldia Maia

Barbosa.
Ele é filho do sr, Alcides Borba e D. Izabel Borba.
O ato civil realizou-s.e ás 9 horas, na residência dos

pais da noiva.
Serviram de padrínhos da noiva o sr. João Marçal e

d. Altair Barbosa Marçal e sr. Lauro Maia e d. Amanda

Maia.
Por parte do noivo, foram padrinhos o sr. Álvaro Maia

e Natália do Amaral Maiae sr. José Santos e sta. Olga �ar
bosa,

Foram padrinhos da noiva, no ato religioso, o sr. ÀI-.
��ione Oliveira e d. Dilce Marb Oliveira e dr. Calvy de Sou
sa Tavares e senhora.

Po� parte do noivo o sr. Agenor Maia esta. Olrvia Maía
o sr, Mário Garcia e senhora.

O Revmo. Padre Salache, grande amigo da família

Borba, espeCialmente convidado, realizou a cerimônia re-

ligiosa. ,

Após a recepção que ofereceram no clube 12 de Agôsto,
os noivos seguiram para Ponta Grossa, onde vão fixar r��i
dêncía.

...........................................

UNIAO CATARINENSE DE ESTUDANTES
f!i"'-d;.�.<

Florianópolis, 15 de Dezembro de 1955.

. '�ircular n. 04/55/56
. Parti'cínacaO:; - As. solicita divulgação

� Y Prezado Senhor,
PAULlNO COELHO COSTA

.

-MARIO -SARTORATO '-, A União Catarinenses de Estudantes, órgão repre-
_ E - -' SOBRINHO -eritativo de todos os estudantes de curso superior em

..

.MARIA COELHO-' 'COSTA' - E -.
.

�anta Catarina, está envidando todos os esforços no sen-
, /ritt",,, MARIA SILVA tido de melhorar o nível de vida dos universitários cata-,{ '

.... I, ,"'-- J ,_

'--, �. SARTORATO -cinenses, principalmente daqueles menos favorecidos pe-
- "<. '�, 'rêm a grata s:t(tisfa�fu>...d�;.j)artici� lã. fortunay . "

-
-

parem aos "seus parentes (; pessõas _
N'osso malar sonho e a "Casa .do Estudante" e o "Res-

de suas relações de amizade o con- tauran te Universitário".
-

trato de casamento de seus Fflhos : . A Djretoiia 'Executiva da U. C. E., no intuito de ba
,TOÃO EVANGELISTA COELHO .ntear e melhorar as condições de vida dos estudantes
COSTA e MARIA JOSÉ SARTO· tão onerados com as' despesas escolares,' livros .carísst
RATO.

•
:110S, etc., está empreendendo uma grande campanha' de
ambíto estadual, afim de angariar fundos para a concre

cização da tão sonhada "Casa do Estudante" e "Restau
rante Universitário".

Recorlhecemos que sozln hos nada podemos fazer. Po
l'ém, com a colabQração dos Poderes Públicos e de todos
0S que compreendem a grande finalidade de nossa cam

.panha, a UI.lião Catadnense de Estudantes contará com I0S meios de que tanto necessita para a realização dessa . if"'"
obra que irá beneficiar a todos os estudantes catarinen- "ll

JOÃO e MARIA
Confirmam

ses.

Saudações universitárias
José Dias

. Presidente da U. C. E.
Haroldo Bez Batti
Secretário Geral

Agradecimento

AVENTURAS DO.�'ZE-MUTRETA

'spécie.

(DIGA SidA)')
••• nos lares e: 'e'm' ,.
todos o:; bares I

• •

Preceito dor,'_fJlà
:';".J .:r;

SAIBA COMPRAR .UM.
FILTRO, " .,

"

Quando Se compra, um,;�il
tro, o primeiro cuidaGlQ"deve
ser verificar se funcii:m:af,p�r
feitamente. Para issp,� ,mer

gulha-se a vela nUlilJ,à •. i\lusi
lha com água e sopra-.s.e.·pelo
orificj.o. Se se formar.ero bô
lhas' na· superficie dai :v,ela; é

porque ela está danill.'iGad.fl. e

não serVe para dt'lPl,lra!;f a

água. :.ll
Ao comprar Selj.,. :f.�t,ro,
não se esqueça de ytH;itfi
car se a vela estíl .fpullio-
nando convenien�eJTIente .

..:.... SNES. 11, .' :

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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',. AVISO N�. 35

Lu.iz. Fiuza lima "leito presidente da. "O BANCO DO BRASIL SIA .,- FISCALIZAÇÃO
. BANCk!UA, tendo em vista a resQlução do Consel,ho da

f.ed'erar,',a""O' Atle'tl'ca Catarinense ,Superintendência da Moeda e do Crédito, em sessão de
-\." -I 120 de dezembro de 1955, torna público a08 interessados

Luiz, Fiuza Lima é u'm no- quetebol, voleibol e atletis- que' até o -dia quinze <te janeiro de 1956, serão recebidos,
me que todas as classes 50- mo, receberam a noticia da pani 'oportuno exame e decisão pelo referido Conselho,
ciais e espm:tivas do Estado' e,scolha de Luiz Fiuza Lima pedidos, de importação de maquinaria gráfica para uso

respeitam e admiram, a
t

para desempenhar a'S altas próprio de empresas jornã1isticas, sob o arilparo da Lei
par das suas ad,miráveis funções de primeiro manda- nO. 1386, de 18 de junho de 1951, observadas as seguin-
qualidades de coração e es- tário da "eclética". tes normas,:

pírit9' PortaI;lto, à frente da F ..

- '. A _ Não tenham as' emprêsas interessadas impor-
. Idealista de ind"iscutíveis A. C., trabalh�ndo f'em des- tado maquinaria gráfica nos últimos 20 anos;
méritos, interessado ,tão,so'- falecimento pelo progresso, B - Sejam os pagamentos em divisas, quando se

mente no progresso e bem dos esportes acima, está um tratar de importação superior a ,dnquenta' mil
estar de sua terra e da 's4a verdadeiro titã que saberá dolares ou o eqJlivalente em outras moedas,

,
. gente, Luiz Fiuza Lima é re,\olver todos os seus pro- liquidaveis em prazo não inferior a, três anos:
um d.esses homens que não blemas com inteligência, ca- 2 As. conclusões dos estudos desses� pedidos,
sabem o que é esmorecer. pacidade e a melhor ,boa pela Fiscalização Bancária, estab�lecendo' o

Cada iniciativa de sua vontade, o que irá concor- , montante e o critério de l'ateio da verba ex-

parte' representa um êxito rer 'enonpemente para' pro- traordinária para equipamento gráfico, sem

,completo e retumbante. Pa- jetá-la novamente no Esta- permi'tir desigualdade .de tratamento em si-
m ver concretizada u.ma do e 110 país, como conse- tuações idênticas, serão. oportunamefíte sub-
idéia lança-se na empreita- guiu anos atraz o infatigá- metidas à aprovação do C.Qnselho da Superin�·
da com todas as suas ener- vel desportista dr. Osmar tendência da, Moeda e do Crédito..
gias. E trituifa sempre por- Cunha, atual Prefeito da 3, _ A emissão das "DecIa»açÕes" que possibilita-
que o faz com perfeiçãÇl' e metrópole barriga-verde. rão as, impol'tações porventura aprovadas em

ordem e porque suas. inicia- A escolha de Luiz Fiuza consonância com os critérios que forem esta�'
tivas encontram de pronto o Lima para, a presidência da belecidos peló Conselho da Superintendência
apoio de todos os floriano- Feder,ação Atlética Catari- da 'Moeda e do Crédito, dependerá, em todos'
politanos que sabem que os nensc não poderia ter sido os casos, da prova do recolhimento da sObre-
í'eus propósitos são os mais melhor e justo o regozijo taxa cambial vigorante, a qual no momento se

elogiáveis e vÍsam engran- dos esportistas em vê-lo à expressa .em vinte e cinco c'ruzeiros por dolal'
decer a nossa -terra.

'.

frente dos destinos da que- ou equivalente em outra moeda.
"

Muitas razões temos para rida entidade do Largo Ge, ;4 Os pedidos que não' �ê 'enquadl>arém nas con:
tdmirar Luiz Fiuza Lima. náal Qsório. dições acima indicadas, serão sumal:ia'mente
E' uni cidadão probo e tra- "O Estado" cumprimenta- . arquivados."

.

balhador e isto basta, o,' prometendo-lhe todo o Florianópolis, 28' de dezembro de 1955
Há pouco realizaram-se apoio de 'qtie necess'ita para pelo' B-ANCO DO BRASIL S. A. _

eleições na Federação AtIé- a su.a luta pela solução dos FLORIANóPOLIS (S. C.)
tica Catarine.nse e foi com problemas que dizem 'i>es- FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA
a ·'maior alegria que os es- 'leito ao basquetebol, volei-

Pfl1',tistas :a-fieief.iad0s (jps. boi, atl�tismo< ciclismo."
,sI?,ortes, sob tuit�la da el)ti
�t'tde;� como.o Ci-Elismoi 'bas�.

� -,;' ';;,C�'
- . _"

..

.--

-

��

RAFAEL lINHA'RES TERIA 'SE TRANSfEa
RIDO PARA O IATE CLUBE .

Foi com tristeza que recebemos' a noticia, porem
ainda não confirmada, de ter o velho velejador Rafaef da
Rocha Linhares, se transf'erfdo para o Iate Clube F10-

rianópolts. Noticia triste por ser Rafael um dos baluar-·
tes do clube da Prainha, seu fundador, ou melhor seu

ídealizador, e, veio durante todos esses anos em que
existe Veleiros da Ilha, procurando a férro e a fôgo
manter bem alto o que havia idealizado. Rafael por cer

to deixará uma lacuna muito grande nos Veleiros, pois
npesar de já- haver encerrado sua carreira esportiva ha
mais de um ano, voltou ao timão de um scharpie apenas
para defender as cores de nossa Federação no último
Campeonato Brasileiro aqui realizado, e, sua. presença
perante os nóvos éra uma f'ô'rça moral que conduzia sem

pre seus companheiros a vitória. Não acreditamos que
Rafael lance mão de um timão para procurar derrotar

aquilo que sempre foi para sí um orgulho. E, muitas e

muitas vezes, ouvimos de' seus proprios lábios, que si
s.lgum dia deixar de velejar no Veleiros da Ilha, seria
como morrrer, pois Veleiros da Ilha éra sua' própria v4-
da. E nésta altura não acreditamos que Rafael, tome de
um timão de um scharpie de fundo verde e venha para a

raia disputar a supremácia deste esporte em nosso Esta
do, contra os fundos vermelhos, ,que sempre foram para
si como sangue pu lsan'te em suas próprias veias. Acre
ditamos que qualquer um dos componentes do Veleiros
da Ilha possa transferir-se para outro Clube, mas RA
FAEL DA ROCHA LINHARES, nunca, porqüe Rafael
da Rocha Linhares é o proprto Veleiros da Ilha!

Veleiros da :Prainha

_ sr. João Musal, Presidente do Sindicato
mércio Varejista de Florianópolis; •

- 'Diretor Gel'a·l do Departamento de Estradas de
Rodagem e seus Auxiliares

--:- Diretor Geral do Armamento da Marinha
Guerra e seus Auxiliares

_ Irmãos Glavam

.

- Corretores', Prepostos, Consultor Jurídico, Dire.
tor e Funcionários da Bôlsa Oficial de Valores de Santr
Catar iria ;

- Comando, Oficiais e Fracas do 140 Batalhão de
Caçadores

.

lêncío como homenagem pós: _ Raffs & Cía., Representações.
tuma ao jogador Aldo Gu-

- Delegado Regional do Imposto de Renda em San-
tierrez, falecido recente- ta Catarina e seus Funcionários ';

mente na '"Ca.pital da Repú-I
.

_ Empnêsa Florianópolis S. A.;
'cio convidando-nos 'para as :bfiêa. '

. .

- sr. Aroldo Caldeira, Inspetor Regional 'de Está
festas comemorativas do 70, Durante a- peleja a dire- tistíca no Estadõ de Santa Catarina;

torra do Caravana' hornena- - Senador F'ranoisco GaIlotti e Senhora;
geará a imprensa esportiva

_ sta, Olga Brasil da Luz

escrita e falada, oferecenclQ:' - sr. Edmon Duarte Nader
lhe um aperitivo. Após o

>

- Mr. Gérard de La VilIesbrunne, Secrétain
jogo 'haverá uma cervejada o'Amb�ss:,de Charg-é des questions d'Inforrnat.íon et dr
oferecida aos jogadores do Press a 1 Ambassade de Fr-anca ;

Conforme o programa qúe clube, em recompensa pelos
- Desembargador Osmundo Wanderley da Nobraga

nos foi remetido, haverá um esforços dispendidos na bri-
- General Paulo Vieira da Rosa e Família

jogo, com início �s 10 ho- Ihante campanha de 1955.
- R�ul Gonçalves, engraxate da Praça 15 de Novembr.

ras, sendo degladiantes 0''1 Somos gratos pelo convi- -:- Clube de Excursões da Ilha

times A e B do Caravana. te enviado e fazemos votos
_

- Diretor, .oficiais, Praças e Funciünários Civis e Ir

.Antes do seu início, será para que a f,estinha obtenha �as de Caridade do Hospital de Guarnição de Floriafiópo
concedido um minuto de si- \ amplo sucesso.

hs .

..............__.........,. � ••••-.- "..I"Oh!"_••••-.-.-••.,...._.._. :- Companhia Antartíca Paulista; Industría Braslleír.
de Bebídas e conéxos, filial de Joinvile '>

_: Indústria e Comércio Senegaglia Ltda, de Curitiba
Paraná

.

'-- Jornalista Cássio Augusto Mazzoli
- Grupo Bolonista "Unidos da Ilha"

cãda- :--
- Líana e-Díána '

� PrcrassorJoão Batista Luf't '

e Fa-mília,
-' sr. Irineu Francisco JUttel e Fan'lília
- Emprêsa Gráfica Grajaíí Ltda.
- Delegado Regional e Funcionários do S. A. P. S ..

_ Indústrias de Madeiras- Nacionais S. A.'- IMAÚ
_ Indústria de Papelão e Polpa de Madeiras Ltda.,
-:- Indústria' e Comercio Vva. Cardoso BittencourL.

:tabricante do Café OTTO.
_ Comandante e Oficiais. do 5° Distrito Naval.
-- Diretoria da "Sul América", Companhia Nacional

de Segúros çleVida.' ,

_ Deleg-ado e Funcionários do I. A. P. I. em Santa
Catarina.

_ Escl'itórid de Representacão IGA Ltda., por seu

Diretor-gerente Gastãô S. Assis..
-- Pintor Nik6;;í))as, Presidente da Sociedade Cata-

'l'inense de Belas Á�·t�s.
.

- Jornalista Maury Bprge's, Diretor-esportivo de A
Gazeta

- Tiago Si-lva, Presidente do Car!ltvana F, C,
- Luiz Alves da Silv�

.

- Ipiranga Futebol Clube Sábado passado, no .cam-
- Representações A.S. Lara Ltda. - �io de Janeiro Pc> da Vila Operária, teve
São Paulo prosseguimento o Campeoc
- Casa das Louças, .Rua Jeronimo Coelho nato' Varzeano de Futebol,
- Escritório de Advocacia - Dr. José Medeiros Vieira sendo dois os jog9s efetua.

- Itajaí dos.
- Jornalista Heitor Wedekin das Santos Na preliminar, entre Ipi-.

. � sr: Ary Cab�al ", ranga e Fluminense, o pri-
_;'_,José Vitorino da Silva, l° 8ecl'etário do Comitê de meiro venceü por 6x1. No

Imprensa do Senado Fedel'-al e Diretor do Bureau dos JOl'- prélio- principal da rodada,
nais do Interior entre Garavana -e Ferroviá-

- EnarcO �,:"Sn_ rio, o primeiro trhmfou pQr
- Universitário Daniel Barreto 2x1, conservando-se desta
- Celso Ramos . ·�i·y,�· fornla na )idérança. A par-
- Ipiranga F, C. de Saco. dos Limões tlda agradou em cheio ao
- Ivo Noronba público qlle conipareceu ao
- Arybaldo Povoas estádio ipiranguista, sendo
- .Hermínio CeliSo Moreira e família, de Guaramirim' os t�ntos feitos 'P01� Odilon
- União Ca·tarinense dos Oficiais da Reserva _e Re- e Tainha para os cai:avanei-

formados das Fôrças Armadas 1'Os e Ferririho para os fer-
- Antônio de Pádua Pereira e Família rOVlanos. O melhor em
_: Chefe e Fúncionarios da Agencia do Serviço de Eco-

campo foi Nizio', que reali-
nol11ia Rural do Estado de Santa Catarina zou uma "performance" dig-

- Sociedàde Beneficente dos Sub-tenentes e Sal'gentos na de registro. O quadro do
da Polícia Militar Caravana fOl"mOU com José;,

_:_ Comando, Oficiais, Praças e Funcionários Civís da Norton e Nízio; Tinho, Aço
16a. Circunscrição de Reautamento e'T!J,Ínha; Sapinho,' Cá, Be-

- Berreta & Oia. Ltda. tinho,' Odilon e Sererepe.
Hoje serão efetuados os

seguintes jogos: Fluminen�
se x Ferroviário' e Ipiranga
x São Pedro.

Luís A. Silva

"PERFORMANCES" '�OS_PRiMCIPÀIS
�

. .

.

CLUBES DA {APIIAL E�, 195�
: JII- BOCIUVA ,

FeliCitações pela Nalal
e 800- Novo.

Receb'emos das Firmas, Associações, Repartições ,e

Pessôas abaixo, atenciosos cartões de felicitaçq.ef} , pelo
Natal e Ano Novo; as quais, agradecemos,

.,

retrfbuimos
prazerosamente.

'

_. Partido Trabalhista Brasileiro, Secção de Santa
Catarina

.

_ "A Capital de São Paulo" de Oscar Cardoso SIA.
Com Ind

-

_- Américo Souto, Agente da Companhià de
1'os Aliança da Bahia .

VARIG

GRAN:DF CAMPANHA NO C. R. ÃLDO
LUZ PARA AQUISICÃO DA UM

,

NOVO ;'EIGHr'
Recebemos:

Encontrando-se Clube ressentido de um

Bocaíuva O·x Imbituba O
Bocaiuva 1 x Avaí 4
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 5 ;:o

Boeaiuva 3 x Guarani O
... ,

Bocaiuva 2 x Atlético 1
Bocaíuva 1 x Figúeirense, 4
Bocaiuva 5· x. Imbituba 4
Bocaiuva 1 x Avaí 2
Bocaíuva 4 x 'I'amandaré 3 '

Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2'
Resumo: Jogos � .n'. vitórias _ 6; empates 1;

'Qerrotas '--:- 4; gols a' favor -'- 2.6; gols contra _ 26. É o

3° colocado do certame. de' profissionais.
• wr_-..�...·.-.-.·_-._-_-................,.""

FESTEJA O CARAVANA O TRANSCURSO
, .

DO SEU 7° ANIVERSARIO DE
FUNDAÇAO _

Do' sr. Thiago José da
Silva, esforçado presidente
elo Caravana Futebol Clube,
recebemos um atencioso of i-

.•••••••�•••••••••••••••"•••.••••••••••�.oe.

IRMANDADE DO SENHOR .lESúS DOS PASSOS
,

--E -

.

HOSPITAL DE CARIDADE

Fundado �m 1765 - Aniversário de Fundação
De ordem do Snr. Irmão Provêdor desta 'Irmandade,

convido ,os Irmãos e, Irmãs, para, 'r�vestidos de suas in
signeas (bálandraus e fitas), assistirem· as solenidades
com que esta Irmandade comemorará o seu 1910 anivei>-

/,

sário de sua fundação.
�DIA 1° DE JANEIRO-

'Às '{ hó,ras _ Comunhão �Geral do's Irmãos e Irmãs.
.' Às '8 horas ...::_' Missa com sermão ao Evangelho.

.

COi1SiStÓi;io; 28 de dezerríbl'D de' 1,955.
Américo Vespúcio Prates"

o nosso

aniversár!o do clube que se

realizarão amanhã, no pe
ríodo da manhã, nó" grama
.do do extinto Tiro de Guer-
ra 40.

.

OOlARI'A PEDIRA,' INDULTO PARA O
HAlF OLAVO

RIO, 28 (V. A.) _ CIRCULAM l;.UmOTeS, pelaI ,

de de que ,estariam, os dil:igentes"olarienses pr.oviden-
ciando j,tmt() ,aG Tribtinaqcle: Justiça De.sporti-va

- da' Fe� '.

c!eração Metropolitana o indulto do centro-médio Olavo,
�USP�11S0 há pouco tempo por mais de um ano, por moti-
vo de agressão a um 'árbitro da entidade carioca.

Este movimento, tudo indica, receberia o apoio de
diversos juizes -da cidade, considerando o estado de es

pirito em que s_e encontra, naquela oportunidade, bem
eo11'\o, a sua magnifica folha de serviço prestados ao foot

ba)l metropolitano, onde não consta nada o que desaboné.
Sem duvida, esta iniciativa humana e justa, viria

.proporcionar-lhes a oportunidade _ a qnica de sua: lon
ga carreira _ de conJinuar praticando· o foot-ba,1I por
�-.lg4m tempo mais, já que se eilcontra no-_ocaso· de sua

trajetória esportiva.
'

'

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

"oito", resolvemos iniciar um movimento de cara ter po
pular, para angariar fundos para aquisição de um novo

barco, visto que o que possuimos se achar quasi impres
tavel e, por conseguirite pouco rendimento pode apresen
tar' o nosso conjunto que, em breves dias terá que com

prir sério compromisso em São Paulo, na Prova "Fun
C:açao da Cidade de São. Paulo", onde se, espera mais
lima vez brilhar, para maior gloria do remo catarinense.

A campanha será iniciada no dia 3 de janeiro pró
ximo, quando uma' comissão de Diretores e remadores
deste Clube, visitarão- os Exmos. Srs .. lrineu BOl'nhausen,
D'r. Aderbal Ramos da S'ilva, Dr. Jorge Lacerda, Dr. Os
mar Cunha,. ilustres' conterrâneos e devotados amigos do
Remo ilhéo;-a quem será· confiado a abertura do LIVRO
t>E OYRO PARA AQUISIÇÃO DE· UM NOVO "OITO"
PARA O CLUBE DÉ REGATAS "ALDO LUZ",

Contamos com a valiosa cooperação desse vibr'ante
orgão da Imprensa de nossa terra, solicitando seja aber
ta nessa redação uma lista de contribuição, bem como to
da a sorte de propaganda para maior exito do movimen
to. justo que ora propuzemos rea-lizal'.

Certo da atenção que o presente apelo há de merecer

do digno amigo, sempre pronto a defender as boas cau

sas, sirvo-me do ensejo para apresentar agradecimentos
antecipados.

SAUDAÇõES ESPORTIVAS
Pelo Clube de Regatas "Aldo. Luz"
EURICO HOSTERNO -c- Presidente"

Póde contar com o nosso apoio.· Aqui estaremos cp-
I

mo sempre à disposição do C, R. Aldo Luz.

BANCO DOBRASIL.S. A.
Fisc_alizacão Bancária

,

"
.

DEODORO TRilHA
\':;Faz anos na efeméride
de I hoje' o j'ovem' e experr
ll1,�nta'do "player" Deodoro

, Trflha, que empresta seu

valioso, concurso ao Figuei
rense; .na qualidade de' za

esquerdo,

Jogador 'de recursos técni
cos elogiáveis e dotado, de
um fíSIco· avantajado, Tri
lha se destaca ainda pela
ardorosidade com que se em

.penha nos prélios, .dando
tudo de si 'pâra' ver o pavi
lhão alvi-negro tremular no

mastro da vítõrta.>
E' Figueirense de cora

ção, e "sempre que está em

jogo o prestígio do querido
clube presidido .pelo despor
tista Humberto Machado, o

vigoroso crack se prepara
convenientemente para' 'as
lutas, motivo porque sem�
pre atua dentro das suas

possibilidades reais. t, não
há dúvida alguma, o ponto
alto da retaguarda do "Fu
racão Negro" e. espera pro
gredir muito, pois é ainda
'muito jovem e possuidor de
uma disposição de ferro
para aumentar cada" vez

mais os seus dotes técnicos. ..l
É uma garantia na zaga

do Plguetrense, ao lado de '-(

Héleio... N

.;',

ele os torcedores

�.confíajn .e toda vez que o

"Decano" "triunfa, Trilha é
alvo de significativas de- '

monstrações de simpatia e

ap�'êço por parte dos dire
tores, simpatizantes e jog'a ..

'dores do popular clube cam

peão de, 54, -E, hoje, Trilha
será' por certo, abraçado
com entusiasmo il1disforça-
do pela legiãó, de afeiçoa.
":dos ,desta grande. família
que é '0 Fig-ueh:ense Fut!?
hol Clube.

.

.

A 'êle as . f�licltacões de
"O Estado".

-

·NA VÁRZEA

'QUEM
A menina' Neusa };t�'

Glavam encontrQ'\!r,'.
de Natal, naAua E._

Júpiór, unl'a 'b'ôlsinha de

ança, cóntendo uh1a' imp
tãncia em dinheIro.

. ,.será entregue .ao daRó
a 'prócurar nesta RCdaçí3.

, ..

"",,';
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PASS_ADO PREFEITURA MUNICIPÃl DE
FlOR1ANÚPOLlSNotificação para compare- 29 DE DEZEMBRO

címento
-

-""'�J;��i
, Deverá comparecer a Di- A data de hoje recorda-nos que:

,,' ".',�'

o recurso. (§ 4°, art. 76) lei . - '

visao do Pessoal do 5° Dis- .- em 1.822, o General Labatut fez .um reconhecimento

A Prefeitura de Urussanga 22� o art. 23 da Constituição
trito Naval, pára tratar de sõbre as trincheiras da cidade da Bahia, defendida pelas

adquiriu máquinas rodovia- ,do Estado baliza, na parte da
rssunto de seu interêsse, o tropas do General Madera, Nesse dia as tropas porfugue-

'

rias, boas e necessárias, há Comissão Permanente, qual
sr. Nelson Vaz Vieira. ' .sas haviam prestado Juramento de fidelidade à Consti-

pouco tempo. Derrotado no e como adotá r a providência,
tuíção de ,Portugal;"

'

recente pleito, o prefeito ude- em casos tais, desde que o ra- DOCEIRA ,- em 1.826, a esquadrilha bra'síleíra sob o comando do

nísta, como autêntico amigo to seja trazido, em recurso
Capitão de Fragata Jacinto Roque-de Sena Pereira, funclea-

da.onça (sr. Dionisio Pilot.to), próprio, ao cnnh-rcímento
ACEITA ENC.oMEND'AS -da junto a bôca do Jaguari, nó Rio Negro, repeliu o prí-

quer vendê-las antes que o desta comissão, e o faz nes-,
DE BOL.oS, D.oCES E T.oR- meiro ataque intentado pela esquadrilha argentina co-

seu sucessor assuma o govêr- tss têrmos:
' TAS A RUA LAJES, 51. mandada pelo Almirante Brown ;

t"j'
o

I b
.......-....-.;-.---..--.- .......-.-..1">'". -_em 1.844, travou-se o ultimo encontro da guerra civil

no e possa u �lza- as�m e- "Ao iniciar-se cada sessão ção, a lei fala em necessidade
neficio do povo. legislativa, elegerá a Assem- ou _utilidade públicas, assim

do Rio Grande do Sul, em territorio oriental. O Comandan-

O deputado Olice Caldas bléia, por voto secreto e sís- como no ínterêsse social,
te Vasco Alves Pereira, da Guarda Nacional, surpreendeu e

vem de apresentar funda- tema proporcional, uma 00-' não vemos como possa se'�'
derrotou junto ao Quaro, o Coronel Bernardino Píntn;

mentado recurso, na Assem- sissão Permanente, de nove justificado o ato de um ad-
- em 1.848, assumiu o Governo da Província de Santa

_ bléla" Legislativa, contra o membros e nove suplentes, a mlnístrador � e é o caso em
Catarina o Vice-presidente Dr. 'Severo Amorim do Vale;

malsinado ato do quase ex- qual terá, no intervalo 'das exame _, que objetiva des-
- e_m 1.864; o Exército Brasílelró do Generai, João Pro

prefeito Pilotto. seSsões, as atribuições se- f'alcar o patrimônio do seu
pício Mena Barreto (mais tarde Barão de São Gabriel) reu-

Damos, na integra, publica- guíntss: município e, talves, Pela de-
níu-se as torças brasileiras e orientais que sitiavam Pais-

ção dêsse recurso, para que o preciação forçada, chínear
sandu: nesse dia a Esquadra Brasileirn estava sob o c

povo veja onde está a manha. I ,... utensilios e máquinas de difi-
mando do Almirante Tamandaré;

de certas vestaís . . .

II eil obtenção" no marcado li-
"- em 1.8M, o Capitão Martín Urbíeta, com 250 para-

2' de dezembro de 1955' III. . . . .. vre.
guaios, atacou a Colonia Militar ele Dourados, no Mato

Exmo. Sr. IV ,. .. Acresce examinar que taís
Grosso. O 1°. Tenente ele Cavalaria João Ríbeíro, com ape-

Deputado Alfredo Cherem V . . . . .. máquinas, frente ao Código
nae 13' soldados brasileiros, defendia aquela praça. Repeliu

Presidente da Comi'3são ,vI. . ..
.. .. .. Civil, estão equipadas aos

a intimação para render-se e preferiu morrer combatendo.

Permanente e demais mem- VII. . .. bens imóveis por acsçâo _ in-
O próprio Urbieta nos legou a resistencia heroíca e a ivon-

,
bras da mesma VIII. suspender, sujeítan- telectual ou destinação de

bule inabalável dos brasileiros de morrerem no cumpri-

NESTA- do-�s no início da próxima lei, consoante .o art. 43, inciso
mento elo dever militar, danelo publicidade a nota elo Te-

O infra-firmado, membro sessão a aprovação da As-
III, é o civilista Carvalho

nente Antonio 'dirjgida ao ,Comandante das Armas daquo

desta Assembléia Legislativa, sembléia, as resoluções das Santos, sem dúvida um dos
la Província: - "Sei que morro, mas o meu sangue e o de

vem, no uso ele suas.prerro- Câmaras e os atos dos pre- mais acatados intérpretes do meus companheiros se.rvirá de protesto solene contra a in-

gatívas ele deputado e na feitos municipais, nos se- °d"
vagão do sólo de minha Pátria" Disse alnda Urbieta,' em

_
c nosso Co 19o PiVII, a saguln-

precervação dos ínterêsses da guintes casos: te lição:
sua parte oficia I, que intimou-o a render-se, recebendo a

coletivídade <10 munícípío de a) quando contrários' à resposta de que, se apresentasse ordem do Govêrno Impe-

Urussanga, interpôr recurso, constituição ou ás leis, sejam

D T b
_ rial� ,,:e' renderín, mas sem ela ?áÓ o faria de modo algum.

r� na forma do art.-129 ela Cans- ela União ou do Estad0. e 1: U ata0' ,

E -nao o i�z. :. ,,�orreu> .mas.nào se rendeu,; .. ;_ ,-'

tttulçâo do Estado, para' que II) __: Pretende a Prefeitu- Procedeu-se nesta cielade! _

- em 1.8G8, a famosa Fortaleza de Curupa it], no

esta Comissão suspenda a ra Municipal de Urussanga ao lançament6 da pedra fun� ,Paragliai, �i ,bo�bard�ada pela Esquadra Braailetra,

execução da Lei municipal nO um acento na lei nO 39 a de 4 dall1ental elo Seminário Nos- l enquanto o Exército Aliado, marehan do de Lomas Valen-

39 de 4 de novembro de 1955, de novembro de 1955, da Câ-
3a Senhora de Fátima, obra I tinas: a�aml�ou em frepte a Angusturra, que se rendeu

de Urussanga, cujo texto, n:1 mara cleqüele Municipio, ali- que se destinará à formação no (ha ImedIato. é

íntegra, é o seguinte: near, por venda, duas máqui- ele sacerdotes e Ministros d-o I - em 1.891, havendo o Governo de Santa Catarina

TEXTO' DA LEI N0 3_9 _ nas rodoviárias, de difícil a- Senhor, iniciativa de D. An- i s�do forçado a l'enunci�r, ,assumiu uma Jun.ta Provis?
Autoriza a venda de máCjui- quisição e apreciável valori- sell1)o Pietrulla, bispo de Tu- I na composta dos catarll1enses Coronel LUlZ dos ReIS

nas pertencentes à Prefeit\f- zação, 'verificada após a com- barão. Por S'. Excia. Revma.
I Falcão, 1°, Tenente da Armada Artur Deocleciano de

ra Municipal. _:_ Dionisio Pi- pra pela dita Prefeitura, e foi celebrada, Missa Campal 01iyeira e Cristovão Nunes Pires;

lotto, Prefeito Municipal ele mais um "'jeep", tudo isso
no local da construcão, send:l

- em 1.�03, em Bl'odowsld, São Paulo, nasceu o p4n-

Urussanga, _ Faço saber a d,estinado ao serviço de cons- o ato coadjuvado pelos rev- t01' Ijfllldjdo Portinari;
•

todns o� habitantes' dêste trução e conservação de es- dos. Monsenhor Bernardo

Município c[ue a Câmara Mu- tradas, naquele Municipio. Peters e Padre Gregório 1.0-

nicipal aprovou e eu sanciono A Lei Orgânica dos Muni- cks.

a seguinte lei: Art. 10) --Fi- cipios, no art. 62, guizando as Após" foi realizada a ben- A dat.a de hoje l'ecorda-nos que:

ca o Sr. ,Prefeito Municipal atribuições da Câmara Mu- ção da pedra fundamental do
- em 1.557, Jaime ,Resquim firmou com o' Goverúo

autOl;izado a a1inear median- nicipal, não deixa dúvida, no novo seminário. Falaram, na ! Espanhol '_\.lm contra,to', afim de. estabelecer cidades na

te concorrência púbrica, um item VI, quandO lhe defere oportunidade, os srs. dr. Ata- ! costa brasileira, uma em São Francisco outra em Viasá

trator "Allis Chalmers", mo- cômpetência pára autorizar a liba Cab�'al Neves, promotor II, (L,ag·un�).�,. outra no Porto dos Patos (Santa Catarina.)

dêlo HD-5, uma Moto Nivela- aquisição, alienação, arrenda- da Comarca ,dr. Arnaldo Bit- alem de dIVersos engenhos de açuear;

dora "Allis Chalmers", modê- mento, cessão e ,permuta de tencourt, Prefeito de Tuba- -, em ,1.614, algumas �anoas chefiadas por Martim'

lo "D" e 1 Jeep Wi1lys, .modêlo bens imóveis do Municipio, rão, e Padre Dionisio da de Sá, atacaram e destroçaram no Rio Marambaia, um

, 1951. art. 20) � Serã_o ob�er- bem como a desapropriação, Cunha Lauth 'Diret::JI' do destacamento holandes que o Almirante Joris vam Spil
_

vadas as seguintes condiçõeS: por necessidade ou utilidade 'Ginásio Sagr�do Coracão de bergem mandára chegar a teri'a;

_ a) _ As propostas serão públicas ou interêsse social. l.Jesús, desta localidad�. - em 1.804, Felisberto Caldeira Brandt Pontes in-

, apresentadas em dois inólu- Vê-se, pois, q�le a com?�- Grande massa popular es- traduziu na Bahia a vaeina, ficandQ este serviço a cargo

CI;OS fechados, com a deela: tência da edilielade mUl1l:l- teve presente às' solenidade.�, (10 Dr. José Avelino Barbosa;

ração por fora, do nome do paI, no que tange a mutaçoeS prestigiando a feliz iniciatlv[I - em 1.�20, em' Montevidéu (então pertencente, ao

proponente. b) _ 0 Edital patrimoniais, cifra-se &OS do piedoso Bispo D. Anselmo Brasil)",nac:eu João Carlos de Vilagra'n Cabrita, que

será pÚ'blicado com o pr�zo ,'trêz c�s�s .taxa!,i'vos e que, Pietrulla. veio a falecer como Tén�nte General do Exército Brasi-

minimo de 30 dias ,e tera a como e obViO, nao compade- xxx ieiro, em 10 de Abril 'de 1.866, no combate de Itapirú,

seguinte redação: EDiTAL_ cem com ampliação. Ass.i�, A ComPanhia Siderúrgica sendo hoje considerado Como pátrollo da. Arma de En-

DE CONCORRÊNCIA PÚBLI- pois há de a Câmara MUl1lCl- Nacional, inaugurou em Ca- genhill'ia;
, ,

CA _ REDACÃO DO EDITAL paI legislar, permitindo alie- p1varí de Baixo, dois 'grandes - em 1.831, em Sa.nta Catarina, nas,ceu o Coronel

,_ Art:30)' _: Esta lei entrará nação: melhoramentos, em proveito, C�ll'los Resin, um dos mais .destacados elementos de nos-

em vigor na data de sua pu- a) quando a necessidade de �eus empregados. Trata- >la Exército;
-

plicação, revogadas as dispo- pública impuzer; s'e do Recreio do Trabalha- -'- em 1.848, os revoltosos pernambucanos comanda-

sições em contrário. Urussan- b) quandO a utilidade .pú- dor e do Restaurante. O Re-..., dos p_elo intrépido' Miguel Afonso Ferreira, foram ataca-

ga, 4 de novembro de 1955. blica evidenciar; creio do Trabalhador, é uma' dos e desalojados de suas posições no Engenho Gaipió

(a) Dionisio Pilotto _ Prefei- c) sempre que o interêsse grânde e suntuosa constru- �Ipojuca), pelo Tenente-coronél Joaquim Manuel do "Re-'

to Municipal". social não seja afetado, ção, pos/?uindo amplo 3'a,lão g'O Barreto;'
.

ISTO_PORQUE.: com pl;ejuizo, inequí- para danças e auditório, paI-- #_:__ em 1.862, o então ministro britanico, no Rio de

/1) -:- Dispõe a lei nO 22, ele voco, direto ou indire- co, sala de jOgos; 'bar e res- Janeiro, Willian Dougal Chistico, apresentou uma nota

14 de. dezembro de 1947, 'que to, próximo, OU remo- taurante, oferecendo um con- declarando que ia iniciar 'represálias, até conseguir sa-

organiza os municípios, no to, para o Município. fôrto aos seuS empregadOS, Lisfaçõe.s qUb pedira pela prisão de alguns oficiais da

seu art. 76, § 1°,3° e 40, que a No caso verten:te difícil se, que nenhum clubé do sul do Fragata "Forte". Houve rompimento de' relações. Em' 18

interposição de recursos, pa- torna tolerar qualquer uma Estado posspe. O salão ele de Jmleil'o de 1863, o laudo do Rei dos Belgas, Leopoldo

ra anulação ou suspensão de des-sas hipóteses, de vez que danças, é todo êle trabalhado, . I, deu ganho de causa ao Brasil;

atos mumclpais, dar-se-á as estradas, sempre e sel11pr�, -com iluminação indireta, a- - em 1.868" a guúnição parag:uaia que ocupava' os
dentro de 30 dias, cõntados estão a exigir providências, presentando um a.specto pri- redut.os e batúias da Angustul'ra, l'en_deram-se as tro

da pU-blicaçáo, competindo à maiores v'erbas e suficientes moroso. pus brasileiras. Compunha-se de 1.468 homens' sãos 421

Assembléia' -Legislativa, ou a equipamentos. Ora, as má- O restaurante da Siderúr- feridos;

Comissão Permanente' sus- quinas rodoviárias, ad�u:ri- gica fica situado junto às - em 1.871, assumiu o Governo da Provincia de

pender, após informação das com êssejim especlflco, ,grandes instalações, indus- Santa Catarina, o Dr. Guilhei'me Corcl�eiro Cintra;
,

prestada pelO Prefeito e pela após ingentes esfôrços e per- triais, conformé acôi'do sin- -: em 1.879, em Lisbôa, Portugal, -faleceu o pintor,'

Câmara Municipal, a execu- calcos'sem .contã, decotridos dical e principio dominante arquitéto, orador e poéta Manoel _de Araújo Porto Ale

cão da lei.:
'

, ;'
__: dois ou (3) três anos ele na assistência. gre, Barão de Santo Angelo; nascido, em 'Rio Pardo, no

-

"A comi�são da Assembléia aquisição - como sóe ser o Assistiram à inauguração Rio Grande do Sul em 29 de Novembro de 1.806.

,_ a que' competii' o exame do caso, estão valodzadas ê;' tal- 'os dr.s. Ismael Coelho de
"

Aridl,'e Nilo TadasC:o

assunto, fixarâ.- o ,prazo im- vez, quem as pretenâa ad- Souza, Vice-Presidente, dr. 31 DE DEZÉMBR'O

prorrogá'vel dentro do qual a quirir,-além das dificuldades Paulo Mendes, 'Diretor Secre- A 'DATA DE�HOJE RÉCÔíÍDA-NOS QUE:

Câmara ou o Prefeito, auto- para obtê,..las, terá de arcar 'tárío, e outros :empregados em 1753, em Li.sbôa, faleceu o estádlsta Alexandre

res do -ato recorrido; hajam com o preÇO duas ou três�vê- categorizados qa grande 01'- de Gusm&.o, doutOl' em direito pelas Universidades de Paris

e �re,,3tar informações sôbre zes supedor. Se para aliena- ganização industrial., e Coimbra, nascido em Sa11tos" São- Paulo, em 1695; ".',
-,;..

LIGEIREZA UDENISTA DECRETO
O Prefeito Municipal de Plorianópolís, no uso

de suas atribuições,' resolve:
Nomear:

De acôrdo com o art. 13, alínea IV, da Lei n. 214,
de 22 de novembro de 1954,

D.oRVALIN.o D0S SANTOS, 'para exercer o cargo
de Jardineiro - Chefe, padrão J, do Quadro único do
-Mun icipio, com exercício na Diretoria d� Serviços Gerais
vago em virtude da aposentadoria de Berto(do Manoei
Rodrigues.

/

.Registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 20 de dezem-

bro de 1955,'
'

.oSMAR CUNHA
Prefeito Municipal
Gustavo Neves Filho
Secretário Geral, em ex.

- -�--� ------,------

CLUB� DOZ� IJE AGOSTO
Dia 31 Brilhante Revellon 'com a apresentação das

Debutantes. Ornamentação Símptuosa. Uma surpresa
em cada mesa.

Traje: casaca - Smoking e Summer.

.

Reserva de mesas para' associados que assim o de
sejarern : Cr$ 100;00.

30 DE DEZEMBRO

- em 1754, uma Provisão Hégia determinou a demar
cação das Sesmarias;

- em 184,3 �a picada de São Xavie�', o Major Agosti
nho ?omes Jardim, da Guarda Nacional, travou combate e

'repeh� os
_ �evohiCi?n.ártos l'l?grandenses comandados Pelo

GeneraL Joao �ntG.mo da. Sllveira. ,o .Major Jardim foi
morto nesta açao;,

'

-

en: .1864, teve. iní�io o ataque -de Patssandú, que veio a
se reneler em ,� d: Jal1�!ro di' 1865, Os atacantes brasileiros

eraF cOl�al1�ado� pelo General ,João Propícío Mena, Barreto e Venãncío Flores e fi praça estava defendida por tro
Pas paraguaias comandadas pelo General Leandor Gomes'

_

'
- em 1868, os paraguaios se renderam com a caPitula�

çao de Assunçã;o; :

..;.. em 1897,,� Brasil e o Chile ceIebr,aram um tratado
ele extradição;

,

,

.

- em 1913, em Blumenau, Santa Catarina, foi 'inaugu
rado com 182 alunos matriqtlados, o Grupo Escolar "Luiz
Delfino".-

l° DE JANEIRO

A DATA DE HOJE REOORDA-NOS QUE:
.

- em 1484, nasceu na Suíça o grande reforn1ador HuI
drelCk ZwingHo;

-:- em 1502, deu-se o descobrimento da baia do Rio de
Janeu'o pela esq·l1adrilha, portuguesa de Andí'é Goncalves'

- em 1688 em Lisbôa, faleceq o Gener�l Salvad;r cor�
reia d,e Sá Benvides, nascido, nci Rio de -Janeiro em 1594.
Era Filho de Martim de Sá 'e neto ele SalvadGl' Correia de
Sá; o

- em 1763, o. valoros� l'agunense _ Capitão Fl'ansc1sco
Pinto B�ndeir.a, a: frente de 230 solda'dos elos drag'ões, ata
cou a trmchelra de Santa Barbara, no Rio Grande do Sul

,defendida por sete peças -çle a�'tilharia e ,500 Íniliciai10s es

panhóis, auxiliados. pelo Tenente-coronel Antonio Catani.
A trincheira foi t6l'nada pelos brasileiros;

. -

,

,

- em 1763 no Rio de Janeiro, faleceu o General O'ames
Fl'eire de Andrade, Conde de BOlJadelu, na,::cidu em J'ura-
nha em 1688; .

,

-

,

"

,

- em 17B9,�Hospitàl de Caridade, fundado pelo Irmão
Joaquim, recebeu os primeiros enfermos;

,

- em 1793 em Ambaca (Angola) faleceu o poéta IHá
cio José de Alvarenga Peixoto, nascido no Rio ele Janeiro
em 1748, e exibido conlo um dos "in:::onfidentes mineiros";

- em 1854, funda-se á margem do rio Itüjaí e na es

trada que ligava S. José a Lages, a colonia militar Santa
Tereza.

'

.

- Em 1856, inicia a sua publicação. nesta capital, o

Jornal O Argos, de propriedade do profesool' José Joaquim
Lopes. ,

"

- em 1869, uma Brigada de infantària:, �ob o comando
do então Coronél Hermes da Fonseca ocupou -a cidade de

Assunção, no Paraguai;
.,_,

- em 1877, foi inaugurado na Praca 15 de Novembro"
em Florianópolis, o monument'Ó aos'�ortos na guerra d�
Paraguai;

,

, - em '1835, funda-se na ent!io.vila do'}I'ubarão, um clu
be aboli0ionista. Foi seu primeiró presiden'te José Antonio

Cardoso.
'

-e111 1888, funda-se nesta capital a sociedade !itera
ria "Pal'tenon Catarinense".

- em '1889, desfraldoa-se, pela primeira vez na: cidpde
do Desterro a bandeira do clúbe l'epubHc(l,no 'E�te�e� ju-
rtior. .'

...
-"

-em 1920, fôram organizado� os 1JO,�' 14° Batalhões
�6 Caçadores, com sédes em Jôinvile, e Flol'ianópo!iEl'i res
pectivamente, onde ainda hoje se ,encontJ:atrl aqua,rtelados
e, sob o comando dos COl'oneis Nelson Demaria Boiteux

ylH�'iri'io Cordeiro de' Melo e a quem S3 l!ilamos e' felicitamos

}lelã 'maneira }l!Ürióiica com quç dirigem ·suas 'Unidades,
que constituem já g'hwiosas tradições 'barriga-verdes.

.'i.·

><"-'"
, , ANDRÉ NIL6- TADASCO

.

• �_ --I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
6Flortanópolís, Sábado, 31 Dezembro de 1955

\

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

LIRA TENIS Cl..UBE--DIA 31
Grandioso "REVElllON" na. Boite da Colina com a 'apresentação dos consagrados cantores NEIDE FRAG.A e .RO BERTO AMARAl, do

"cast das Rádios Nacional e Record. ÁS. 23,15 horas desfile das "Debutantes". Reserva de mesas na Joalheria Muller.
PROVEITOSA I INCENTIVO AOS AMADORES! > PREfEITURA M�NICIPAL DE

CAMPANHA Comentár-io de Dib Cherem
-

imprensa brasileira. Lamen- FlORIANOPOllS
tava , contudo, Austregéailo LEI N. 257 t infrações ao Código Nacional
que, nos dias que correm, as ! de Trânsito, e ao DecretoBs-
portas dos jornais sejam en- Institui o Serviço de Trân- ,tadual n. 2, de 2-2-1938, se-

.

clausu-radas, tornando difi- sito no Município e dispõe rão impostos de acôrdo comcil inêentivar os moços a pe- sôbre a sua regulamentação o art. 123 e seguintes do De--netrar n êsse ramo tão' dis- e fiscalização. creta-lei n. 3.651, de 25 de se-cutido da atividade hurna- tembro de -1941 e, ainda de'
na: a imprensa. O Povo de Flortanópolía, acôrdo com o art. 222 do cí-Sem desmerecermos '0 va- por seus representantes, de- tado decreto estadual n. 2, de
.01' dos que atualmente mi- ereta e eu sanciono a seguín- 2 de fevereiro de 1938.
litam nos jornais e rádios t

te lei: Parágrafo único ---'- As mul
da Capital, deve-se, todavia, I Art. 1° :..._ Fica instituído tas deverão ser pagas na Telamentar que são poucos os na Prefeitura Municipal o souraría da Prefeitura Muni
moços que se dedicam à ati- Serviço de Trânsito, com a cípal, dentro do prazo de 10vida de de escrever, levando- denominação de "SECÇÃO dias, depois de notifiéado o l.'se em conta que 'os exercí- DE TRANSITO", destinado infrator, ou cobrada executí-

.

cios diários da escrita e da ao cumprimento do disposto vamente após o decurso des
leitura são elementos pode- no parágrafo único do artígo se prazo.
rosas para desenvolver o ra- 1° da Lei Estadual n. 802, de Art. 5° - Fica mantida a :

ciocínio e disciplinar as ati- !O de dezembro de '1952, no atual organízacã., admínís
vidades mentais. Temos pa- que se refere à orientação e trativa dp Serviço de Trânsí
ra conosco que, ilustrando o rrscalízação de transporte de to, devendo o Executivo esta-, ,

comentário, todo acadêmico passageiros e cargas, no ter- ;:,elecer os entendimentos com
de direito teria de estagiar, ritório municipal. a autoridade policial.

.

no último ano do curso, nu- Art. 2° - Compete à Bec- Art. 6° - As despesas com
ma emissora de rádio e num ção de Trânsito: a execução desta lei, corre-jornal, pois, contaria com a) - Os serviços de sínalí- rão por conta de verbas prómais subsidias para aplicar zacão, fiscalização, policiá- prías, cOll'3tituidas pelo promais tarde sua profissão manto e segurança do trãn- duto da arrecadação da taxa
que, sem dúvida alguma, es- sito municipal, e de fixação de registre e fiscalização, e
tá diretamente ligada à pa- de marcos e sinais rodovíá- das multas por infracão às'
lavra escrita ou falada. rios nas vias municipais; leis do trânsito.

.

Considerando-se os fato- b) - o registro, emplaca- Parágraro único"':'" A recei-
res que apontamos, estamos, menta e licenciamento dos ta proveniente dos serviços
agora, empenhados em lan- veículos; criados por esta Lei deverá
çar no próximo ano, um con- c) - a cobrança das taxas preferencialmente, ser aplí
curso mensal de reporta- de registros e fiscalização de cada na manutenção e me-
gens afim' de fomentar o veículos; lhoria do trânsito.
surgimento de jornalistas d) - a expedição de ma- Art. 7°'- Os servíeos ele
em nossa terra. Haverá um trículas especiais e das que policiamento e tíscallzacâo
prêmio, a título de incen ti- trata o decreto-lei federal n. referentes no servico de trân
vo, obsequiado pela Caixa 8.004, de 27 ele setembro de sito de que trata esta lei, fio..._,. _ ·w._

4 -Econômica Federal de San- 19 5; carao a cargo da Guarda Mu-CINE SAO JOSE· ta Catarina, porquanto o sr. e) - a aplicação e recebi- nicipal que, para esse efeito,Newton da Luz Macuco, en- mente das multas capitula- fica subordinada ao Chefe da
dossou inteiramente a nossa elas nas leis de trânsito; Secção ele Trânsito.
idéia. As bases serão divul- f) - a exploração ou con- Art. 8° - A:.3 taxas do Ser-
gadas diáriamente na Rese- cessão da.3 setviços de trans- viço de Trânsito Municipal
nha .J -7 e no matutino "O porte coleti,vo de passageiros serão cobradas de conformi
ESTADO". Cremos que com e cargas nas vias públicas dade com as "normas 'g-úais",
campanha de tal natureza, mu'ni'cipais, ou 110S, limites aprovadas pela Portaria n. 5,

-

esLaremos dando uma parce- territoriais do Município; de'7 de novembro àe 1952, dá
la de colaboração, para des- g) - realizar o.:; exameS de Secretaria de Seguranca PÚ
tacar o papel relevante da habilitação de condutor'es de blica cio Estado de Santa Ca
imprensa e do rádio na vida 'veículos, expedir cartas. de . tarina, enquanto não tiver o
moderna. habilitação, inclusive a car-· Município a sua lei própria.
(Comentál'Ío lido ao mi- te ira nacional de habilitação, Parágrafo único - As ta-

crofone da Rádio Gual'ujá). uma vez obtida a autorização Xas constantes da'.> normas
d.o Conselho Nacional do gerais da Portaria n. 5, de queTrânsito de conformidade trata êste artigo, que eram
com o disposto no artigo 102, satisfeitas em sêlo, passarão
� único, do decreto-lei fede- a ser recolhidas em moeda
ral n. 3.651, de 25 de setem-I corrente, a0.3 cofres da Pre-

/'

Uma casa de madeira' bro de 1941; feitura.
.

pintada a óleo .sita á Rua h) - a determinação dos I Art. 9° - Fica criado o car
Lauro Caminha Meira 6·J estacionamentos de veículos go de Chefe da Seccão de
Estando.a mesma desocupa- e a cobrança do re3pectivo al� Trânsito, de provimento efe-
da. vará;

, tivo, subordinado à Diretoria
Tratar na Prefeitura Mu- i) - a fixacão das tabelas do Patrimônio, de acôrdo com

nicipal com o sr Manoel para .os serviços de taxis e o item IV do art. 1.173 do Có-
semelhantes; digo Municipal (Lei n. 246, de� j) - fornecer ao Estado os 15-11-55\.
elemento�necessário.;; para a I Art. 10 - Fica o Prefeito
organização, do prontuário Municipal autorizado a criar
geral dos veículos em todo o

J
a Guarda Municipal, de pro

Estado de Santa Ca.tarina, vimento efetivo, subordinada.
na forma em que a leIo de- ao Chefe da Secção de Trân
terminar. i sito bem como a elaborar re-,
Art. 3° -:- a orientação e" guIamento necessário à exe

fiscalização do trânsito e da cução do referido serviço,
circulação das vias públicas baixando os créditos necessá
municipais será exercida em rios à sua e},Çecução.
harmonia com as normas do Art. 11 - E.3ta lei entraráAs 4 - 8hs.
Códi'Jo Nacional de Trânsito, em ,vig'or no dia 1° de J'anel'roola) Noticias da Semana.

w.J'Y".------.--•.•----........- ........� competindo à Secção. de de 1956, revogadas as dispas i-
.

Trânsito zelar pela sua ob- ções em contrário.

OCULOS I servância. .

Prefeitura Municipal de
,

Parágrafo.único - Nos ca- Florianópolis, 13 de dezembroP�rdeu-se um oculos de I sos omissos ou não previstos de 1955.
gl'áu no onibus cireular AI- expreS'30S no Código Nacional Osmar Cunha - Prefeito

� mirante Lamego. de Trânsito, e enquanto não Municipal.'
,

40) DEMONlOS DO ClR-
Gratifica-se a quem en- fôr elaborado o regulamento Gustavo Neves Filho - Se-�U!.rO VERMELHO - 7/8

I tregar no Escritório H?ep- Ge�al do T�ânsito Munici��l, cretário Geral, em exercício.Ep::;. I cke com o sr. FrancIsco apllcar-se-a, neste MUlllCl- Publicada a presente lei naP�'eços: 8,0? - 4,00.
Althoff. ;lia, o Regulamento Geral do Diretoria de Administração,Censura ate 10 anos.

Trânsito Para o Estado de' aos treze dias do mê.> de de-
_.-.i'-" -.,.. -�-""'·.........w..-...v Santa Catarina, conforme o I zembro de 1955.

.

decreto n.�, de 2 de feverei- Natércia Lemos Mü)" ·,r _

. ro de 1938. � Diretor de Administrac...o eni::-:
1 Art. 4° - As multas pelas exercício.

" ,

1 �""""""---"."""""'..---._-._-"'''''''''''''''''''' - - - ,.,.
...

'1Alugam-se quartos; BONS QUAR-r:_OS COM REFEIÇÃO À RUA GENERAL

; BITTENCOURT NR. 43
,

t
J � .

t Missa de mes
.

1 Viuv�, Dalva Conti Felícjo_e filhos, convidam aos

; parentes e pessôas amigas para assistirem à missa de um
: !ilês, que em sufrágio de sua alma mandam celebrar na

, Catedral Metropolitana, às 7 hOl:as, do día 2 de janeiro,
',no altar do Sagrado Coração de Jesus.

I A iodos que comparecerem, nossos

(SNA) - Quare'nta e cinco
�6rejas e pontos de prega- Não se pode a- rigor' fifir:
ção da Associação Batista de mar que, em

..Florianópolis,
Ogbomosho, Nigéria, partící- já existe uma imprensa pro

param de uma campanha si- fissi?nal, no bom � pe�'feit�
multânaa de evangelização, sentido da ex_pressao, lS�O e

que resultou em 888

profis-I
gente qu,� VI.va eX,clusl�asões ele fé em Cristo, 38 elas mente da tar:fa. de es.cre

_quais de muçulmanos. ve:' _pal'a.o público leitor.
Houve 1.755 reconsagrações Há, isto SIm, uma classe

de vida, sendo que 40 pessoas I mixta que devide S�l�S .mis
expressaram o desejo de de- teres ,�n!re l:m :scntorlO ou

clicar suas vidas ao serviço repartrçao pública e a reda
cristão. cão de um periódico. Com o

Sob a dírecão da União de aparecimento na Capital
Treinamento" estudantes do barriga-verde de três esta
Seminário 'I'eológícc Batista ções de rádio, três jornais

diários e outros tantos se-

terrân eo, Técnicas de cam

po (Prof. Henry S. Ster
ling); interpretação de Fo
tografias Aéreas, Terras
Nórdicas,

.

Estabelecimento
de Fronteiras (Prof. Kírk
H. Stone) ; Climatologia, Po
pulação, Japão e Extremo
Oriente (Prof. Glenn T. Tre
wartha).
As informações acima-são

as, únicas de que 'dispõe a

Capes; sôbre o assunto. Ou
local dirigiram cursos espe-tros esclarecimentos por- claís de evangelísmo em 1:.3- manários, há, em potencial,ventura necessários deverão . ,. o ambiente formado paI'a adas as igrejas antes elo rrucio .

ser solicitados diretamente
d h integral profissionalizaçãoao "Chairman of the Geo-
a campan a.

.

da classe. E' preciso, toda-
graphy Department, Un íver- _-- ";...... via, incentivar o gôsto pelasity of Wisconsin, Madison

IV d _ imprensa escrita ou falada,j. Wísconsin - U. S. A.. en e se pl:j.ncipalmente entre a elas-N. B. - Os formulários
V d da Aveni I se estudantil onde prová-.

. I en e-se a casa a

venl-I
'

e demais documentos de 1I1S-
d H '1' L 183' f' velmenie são encontrados. _ _ _ I a erel 10 uz III 01'- , .

..

crrcao nao deverão ser en- -

1
'

I I inúmeros talentos Lendo".
h d . , .

I maçoes no mesmo oca. I .

.
,carmn a os por intermédio

D" I certa feita, crônica de Aus-
d� CAPES e. sim. rem.etido � ; tr'egés ilo de Athavde, atra-diretamente a Universídada TERRENO. I vés da revista. "O Cruzeiro",de Wisconsin, como ficou a- VENDE-SE dois lotes com soubemos que, há anos, eracima esclarecido. 24 metros de frente pOT 33 mcilitado o ingresso de aca-Rio de Janeiro, 7 de de- (le fundos. Situação exce- dêmicos nas redações de jor-

.

zembro de 1955. I lente. Tem luz, água euca- naís, como simples "focas"Anísio S. Teixeira
.

nada para breve. ou aprendizes. E o resultadoSecretário Geral i Telefonar para 2.818. é que muitos dêsses novatos,
revelando-se ótimos articu
listas ou redatores, inte
gram, hoje, o corpo de colu
nistas ele diversos órgãos da

Bolsa �e fstu�os
Geográficas (Prof. Arthur
H. Robinson); Geografia da
América Latina e do Medi-

A Campanha Nacional de

Aperfeiçoamento de Pes
soal de Nível Superior
(CAPES) tem a satisfação
de comunicar aos interes
sados que a Universidade de

Wisconsin, Estados Unidos
da América, está oferecendo
uma bõlsa de estudos (Whit
beck Fellowshipi) de aper
feicoamento em Geografia.
Á bôlsa tem a duração de

10 mêses, de setembro de
1956 a junho de 1957 e dá
direito a US$ 1.150,00, pa

gáveis em 10 mensalidades.
O bolsista deverá pagar
uma taxa anual de US$ ....
180,00 à Universidade e as

despesas de. viagem.
Os pedidos de inscrição

devem ser diretamente diri
g idos à Univers ity of \Vis
consin, Chairman of the

Geography Departament,
Madison 6, Wisconsin, U. S.

A., a qual enviará aos inte
ressados os formulários de

SABADO, 31 DE DEZEMBRO

inscrição.
:Il:sses formulários deve

rão ser preenchidos pelos
candidatos e remetidos à
Universidade de Wisconsin

. de maneira a alí chegarem
até 15 de fevereiro de 1956.
Deverão acompanhar os for
mulários os seguintes docu

mentos, redigidos em inglês
ou traduzidos para essa l ín-

«NO tendeuIo»

Com a Biblia. na Mãogua:
a) histórico escolar do

curso superior do

candidato; E disse o Senhor: Irá a minha face cnntígr» para te fa-b) exposiyão do ca�1di- zer descansar. Então disse-lhe Moisés: Se ii tua face nãodato sobre os mObvol.s I fôr con.sco não nos faças subir daqui. (Êxodo 33: 14,15).que o levaram a so l-
l.el" II Timóteo 2:19-23

.citar a bôlsa e seus' Os israelitas tinham deixado O· Egito para a 'Terraplanos futuro.s. de Prometida. Diante dêles estava um vasto deserto, Ulna tertrabalho, esp�clflCan- ra estranha e habitada por um povo hostil. Voltar para o'do a maneIra �ela Egito significava retornar à e?craviclão; prosseguir, signi-qual pretende aplIca.r 1'icava enfrentar um futuro incerto e temeroso. Nêste mo
a experiência adqUl- mento cruciante, Moisés fêz a coisa mais .importanterida; .

; pediu a presença divina e sua orientação pa.ra êle e seu pa-c) cartas de recomenda-
voo

.

ção de ex-�ro�essores, Seguro da pi·esença ele Deus, Moisé.s prosseguiu. Cora-
c?m ,referenc.I� es�e- josamente, enfrentou dificuldades, perigos e até a própriaclal as qualIflcaçoes mQ1'te. Teve suas tentacõ�s, seus dias enuviados, SuaS trisdo candidato;

. tezas, suas horas aziag;s, seus momentos de solidão. Con-
d) atestado de, conhe�I-1 tudo, êle sabia onde levar aS Suas dificuldades, a quem a

m�nto da lmgua 111-
brir o coração e de quem esperar fôrças' e vigor. Éle conhe

glesa pa�sfldo, de
cia a arte de afirmar a sr mesmo e aos outros da realidade

prefência, p.elo Insti-
da companhia 'de Deus. Não é de admirar, pois, que Deus

tuto Brasll-�stados confiasse em Moisés e que êste se tornasse um dos maio-
Unidos, SOCIedade i

l'�S condutores de po-vos de tôdas as épocas.Brasileira de Cultura .

I IA
• I

ng esa ou orgal1lza- "

ção semelhante. I
São os seguintes os prin

cipais estudos que poderão
ser realizados com a bôlsa:
Geografia Urbana, Manufa-.
turas e Transportes' (Prof.
John W. Alexander); Geo-:
grafia Histórica,- Canadá 'e

t

Australasia (Prof. Andrew
I Na certeza da presença de Cristo e seu auxilio, entrarei

H.. Clark) ; Conservação,' confiadamente no,Ano.
Geografia do Wisconsin
(Prof. Robert W. Finley);
Geomorfologia (Prof. Ed
win Hammon); Geografia
Política, História do Pensa
mento 'Geográfico, Europa
(Prof. Richard

Hartshor-Ime); Geografia Agrícola,
América Inglêsa (Prof. Cla
rence W. Olmstead); Cartas

ORAÇÃO

Querido Pai, nosso pecado encobre de nós a tu divi
lla presença. Ajuda-nos a abandonar nossos pecados' e pe
(lir-te perdão. Queremos busear a tua face e manter diária
comunhão contigo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Yalll'am H. Salibian (Líbano)

VENDE-SE
Uma bicicleta nova, raio n. 26. Marca MONARK.

-

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

Expresso .Florianópolis LIda.
�

.

,

lransporte de cargas em ger�1 entre
FLORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.'

, .

COM VlAGJ:N'S DOl&'.'AI$ f: PERMANENTES DI CARROS PROPIUOI!I_
t'ILIAL: 8&0 PAULO.-i IlATIUZ: .LOBldOPOLIB

I:Icrt�.'1o :
Rua Padre Roma 60 - Terreo

Depoa1�:
Rua CODSelbelro Mafra n. 111

rÕD.. :�25M � 2.536
Cain Poatal. 431
bd. Telegráf1co:

. ; Bandrade e Transpolia
�

Viaconde do Rio BranCêl
(III/II>

T4Ilefone: i'1-IO-ltl

Rà� Paulo - capital - Bt.
Bndereço TelelP'Utco:
aandradé e Tranapolll

-o-

&ndereço Telegrt.tlco
8antldra e Trampolt.

�
- .

f Dela a. 81••• laum Bel. Bo1'laDuh le.. "'li., ..
u. S ,taa •• TraD r&ft lIIlDu GeraIII/&.)

As 3 - 8hs.
Dean MARTIN - Jerry

,LEWlS em:

;0 mRUTA E O FOLGADO
No Programa:
-"Vit61'Í:1 Filmes. Nac.

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

As 4,30 - 8hs.
ClNEMASCOPE

Tyrone POWER - Susan
RAYWARD � Richard
EGAN em:

DUELO DE PAIXõES
Techn-ico.lor de Luxo

Precos: 18,00 - 10,00.
Cen�ur� até 14 anos.

As - 8hs..
Anselmo' DUARTE

Eliane LAGE em:

SINHA MOÇA
N o Progr�ma:
::--Toticiario Universal. Jor.

_Preços: 10,00 - 5,00.
CenSura até 14 anos.

1.1.'1;'1]_. t . _ _ ...
_

�ac.

20) ABUTRES NOTUR
NOS - Com: Alan Lane

30) PISTOLEIROS DE
ESTRADA - Com: Wip

.

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

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

Wilson

As '5 - 8hs.
Jorge MISTRAL -

ga LOPES em:

A MENTIRA

=nm
·"1 "NÃO HAVERÁ SES-

SÃO CINEMATOGRÁFI-

....
-----:;--

. ' ,

Mar-

'VENDE-SE

TERRENO

VENDE-SE. um terre.no
em situação previlegiada,
próximo ao :Balneário.
Frente para o mar de 20

metros com fundos de aprox.
80 metros.
Tem entrada para auto

móvel pelos fundos.
Telefónar para 2.818.

o MELHOR JURO
. ./

·'5%
�

DEPOSITaS POPULARES
'.

,

BANCO, AGRICOlA
RÚA lRAJÀ"O� 16

, fLORIAN6pOLlS' .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


