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Ramos a boa voDlade�:'os
a felicidad� do povo. To(�o

I
prrrúniro têrrno, o est�beleci- mi.na.do .voto de paz, mas ex

programa ·".e governo, seja menta e a preservaçao da primir, Junto, a. todas ...as cor

mesmo o govêrno de um ilifl, paz. tentes .
do pensamento e ela

consiste em buscar par.i to- Eis porque. nesta horá. ação política do nOs30 país,
dos uma vida mais feliz. propicia à revisão dos propó- um apêlo no sentido eh paz

Ora, a vida feliz, a não ser sitos com que todos entrete- política.
no pensamento dos chefes cem a própria esperança, eu

possuídos do orgulha messiâ-I venho, não apenas formular
nico e guerreiro, ,tem, como um circunstancial e �ndiscri-

s

;f

"

brasileirosIpêlo dO,-.oresidente lerêu
RIO, :! (v. A.) - o prejii- "Nu jVa .vé-ipera do ano 111e111 chamado, no meio da

ciente Norôu Ramos voltou à novo, Ido em todoscs Co- crise, a dirigir o gOVêl'110 na-

ralur ante-ontem no progra- racõe acsndn uma secrc- I' clonaI. ..

ma "A Voz do Brasil", dírí- ta esp rcu de vida melhor, Est:1 palnvrn se duige a lo-

gindo-se a todos os brasilei- não q que falte, entre os do".

ros, numa conclamação à paz votos se entrelaçam na I ,O papel do govêrno, Reja
política, na véspera do Ano ] rrater' J.leluia, a palavra do . qual rôr a política em que se

Novo. O texto do discurso é o II Ohsf . Nação, a inquieta! assente ou a qJe .sírva, é con

scguinte: mas i.mte palavra do ho- ! seguir, preservar e aumentar

tícas em tempo ele uormull
elade. Aí, o direito, que é UIl1:!

ordem coativn , pelo simples
fato de poder lança!' mão ela

fôrça, para unpsdir o uso rla
la, é bastante, por "i só, ::0

astabelectmento da paz.

Seria, porém, válido o pro-
cesso nos tempos excepcío-

THOMASVILLE - Geórgif1,
ruo P.) O presidente Eisenho- I
VIer poderia -apresentar-se I
nas próximas eleiçõ�s pre.3i
deneiais "::;e ar'reclitasse quI'

nnís de crL:H' e comoção? Em
tais clrcunstâncins, o sim

ples estado de direito gel'uria
o estado de paz?'
De minha parte, diante de

tal p1'ob1"111,,, j}fefil'o, dotx.m
-.10 de lrulo 0" ÜlllSO[OS do cli

rcito, bl!s(·:-tr remédio num

doutor m.us ","f;liÍ'U, d,� ins

pita60 in r.iüve]. Prdil\) a-

I brtr a �:v,uH'elllO de 8;�llJ Lu

cas, e ml'di,:H HbJ� uma vez

sôbre aquêle voto C01';l], aqne
le tão 1\:1embratlo voto lia

:;G;' I:. . i..._-=__ _I Ui." _.-'!> � mllící.; celeste diante (lo pro-

GEN GRITSKERICH E d"', de I c -a cultu a '18ro -011' oll'-co
Não consiste a paz pnlíticn sépia: o voto de glória n Deus

or�t���������ça�U�r���clas d� a IS a es&o, UI r
.
,. ti 10"'p I I �: C����'t�"��)O��ãc�netr��é';�li�� -���n�:�Sede�\��z��t�p(;';.a (lOS

r,�"�"�1�'�'i��Ud�u�:�';:3 �Ilaustereza morlL..todo o :país� reconhece ,� ��:,:t::"f�����::e:���O���� ��;���:�����: :'���n/�:�
vícri falou, depois de rápida _ ..:.;ill . .. .. crátlco de convívêucín. Não há, neste momento, no

,... O 6el:Teixeira - Lott laoda O Presidente Nerêu Ramolr: - CO�Si���' ��Jí;���e��:P1;tr('i��' ���q��s,P�í:;11 V�����!��I'���ll:�:
"'év. A.) - O mi- espíritos e da tranquilidade »tuacào no superar a crise, generoso (los brasileiros f'õs- va renuncia por parte de to berbos, Nas pugnas memorá

nis da Cuorra, g'f�nera] - politica, objetivando resta- ajudando-nos com seus con- "e vertido em contendas elos, aos iüeios ínjtu-idícos d, veis de outubro e novembro,
H que 'I'eixci rn Lott, ao beleccr a confiança no Go- se l ho s c oricnta n do com ou- fraticidas e assegurando ao' acio politica. Paz politlr. a vitória teria de ficar de um

ap -nta r em companhia vêrn o, revigor-ar o Iteg ime I ros lid('ll'('s as fôrças pol i- Povo ri plel(;1 usuf'ruêuci.t i não existirá senão a parti só lado, mas a honra rOl co

cio :'ller,liR das Fôrças Ar- e fazer respeitada a so-bel':l- ti..:flS m<ijoriLírins a :fim dc do impostel',gável din'iLo (k elo instante em qu tôdn,s fl mum ql1inhüü de tojos os

mê';, cmnlll'imcntos ao MI vontade do Povo, expres- que, aéim:l ele qunisq\ler in- escolhei' e eemposs:n seus correntes póÍ,der:1,�ei;s de op: combatentes.

ções. pI' lent'e lIa Repúbliéa, ::l<1 legal e livremente 11;1' te1'e::lSefl e imunes <1s püixões governantes, nião e combate político 511 Vencidos e vencedores aí
�'.r� ,...,.-_-.r.-...._..�....................l"� pe ):ls"ag'cm do ano, la'o- urnas. ! des1l3strndns, fôss� S:l]va- bordinern o seu pl'oeetlimen estão todos nivehc10s já ngo-

�: nu i) L1 a segL1 inte oração, En ire(;ll1 t.o, Exmo. Sr.: gUill'dfLd:l a on1f.m () após 'l'crminalJ,do, queremos e.. to, nas várias circun�Etncia. ra na mesma dignidade 1101í-
DR. IVO DE AQUINO :ln mtem: Pl'esidpni.� Néreu Ramos, i mOll1erti.nneo hiato l'esl:1be- vocal' a grandeza imen';:1 felizes ou o.d:Vél'S;lR, aos im ..

tica.
,)' respeii'o, não apena" Re não hú mister esmiUç,ll'- í lvticlas as instítuiçôes, 1'ea- dee 110ssa terra e o valor a· preteríveis 'tê'l'moB cLt condi Se essa boa vontane, flll1-

ao 'zio de mel'<1 Ilol"mati- mo" tôda a sequência q� ;1- I firmadas a plenitude dO' re- nônimo de nosso povo, fi 1'im ção jt1l'idiGu, inscritos n' da�ento Cjlle é da verdA.cleirn
Yà"ótocolar, porém influ- titudes, atos e Lltos (1ue, I gime 'e a realê7.ft dos" postu- de'" p�8ando bem a respon· Constituição e nas leis poli paz, germinar no cOl'ac�ü de

pela ÍI":lCliç1\o ele Rob farisaicas apal't�n(;iJs lados demü(;táli(:u�; cntl·p sHbilidade de selJs guias e ticas estrututuis do p:t,.ís., todos, poderá concUcif,nar O�

chefe Rlllwe- oe um fOl'malisnio 1eg':II, pu.. ,1('S. chefes, levai1tarmõs humil· De que moc� potleriamr entendimentos, que, sem SU-

m;a Nac;ão, a hierarquia do à "orelfeL envida 7,1 P<.l1';1 ('ilnlpre"11ôs ademais, demente õs corações até c chegar a êste objet.ivo? primir a luta natural entre as

d ',der p\1blico, aClui yi- llneg'ül' o país em nova dib .. Exmo, 81'. Presidente "gl·a .. Cl'iador e, numa oração, 'su- Dirão 0S jurista<; (llle posições tomadas, nfJ.stem os

A 110 d U 1'<1, (lU e remos e dé\,('nío,;, df'l;pr H V. Ex". a afinn;l çüú plica l'rnos-lhe abênçoe o meio própl'io ele con>:eguir perigos e arrwaC;!1s insidiosas.
en ome elo Exército Na-' aind:l fIne :fel'indo :1 n'sl']" ('SjJOIlLtlW:l P c:at"g'01"ic'" 111C' Brasil e o'bem fade com a manter fi' paz &r{i a alJlic::: No exprimir (stp :If)t'!ll n,� ..

ci i - :1 quem todos de: "'I c di:=;lTi(:áo" dc sU;;S' �ti· hí)\!\ e por hem bZC1' <1" po tranquiliElade () a p1'osoe· ção do elireito, pois o dil'l,j[, le envolvo ü,; mais ,
.. jnc,'l·oS

CO';-LO servimo,,' e ao qual, I lndes cívicas, nilo só (]:lt'" VI) lll':i"dleiro lJO SCl'NIO (lis' tida de, ele que taní,o prfci· segundo a palavra elos dOl votos ele felicidade, jnLlivi-
p (;\"el1t uais circun"tan- TtltlS de públiso c tes1emu .. ('urso do Nnl;�) t' que, como sa para Rlcançm', ]ibertr' tores, é pl'eds:'lmel1te nn� (l11ftl, Jflmiji�Lr (, ,<;(],;jal., p')n'

C.i ..
t<'II:ClR;l

hO.I11':l
ele ehe-1.llll<l ..

dil jJl'cscnça-v:1I'CllJil '��, h:/F;l('n:l)(p.'t" \:'I'.dadl(liÍ.�hJ. d",: j'/!"''''''-i:JH!lL;J",rlt' Cil!' o!',Ti':h'; i'�i·rt 1'1-0111,J'{é/ n )):1' todo o. povo do ilieu j..Ja.ís, a'

I fj
, "'- P .. ' I';� a11l'1"'·""�:n· :: �\'. -I:':X.I. ('iL'Ll' n ti; iltH J1{ I

. .t, ..� h,�J!/1 ,�
. .'U)ld •.d1':l }t. lJ�(1l :U"[O q ,8 H,� ta illO �,�.�. Vii. qu/-; a::;sim sr j:1 no 11l1lr quem, nesta noite ele tào inti

. \' �:d "i. ....;:l!nl1l!lh�' .l:&-lblS u·;<.10i'ri,; ..(j;l 'Jí1NJnlg"Uda I qni h:ll, l�d!:lTrlOS: - "E primaram à vidii poliLko· do das reL1!,:Ges ('JV1S, e rd 111a;3 e vivas emoç[)e;:;, Il-ater-
p aneo (1€ teal SOljfhl1'lC�, L1üe 11 de llovem]n'o, comó tempo - afll'll1â V. EX;l. - militar, seus maiB altos' e mesmo no elas rebçães pol nalmente saúdo.
c1 . e11\,(" la nos melhor'C:;

í
de sua esclarecida e isenta de tir:nmos dos aconteci· gloriow'" destinos. �...r""� -.............-�_- - "_-"-"��-.'V".w.-.J'lJ

\. � a Deu� ]101' sua felici-I'
.

mentos que dE'sdee a noite
d . pessoal e de SU:l llobi- INCIDENTES de 10 para 11 ele novembro
I 'ma família,

_ _I LIS�OA, 2 CU. P.).- Foi viemos viVendo uma cla1·<.
1\0 luí porque, taa 1'e-' anunclado, nesta cap1tal qUE' lição constrL1tiva. Nesses u·

ores e \'ivos nos restam: um bando armado atraVes,,;oll contec,imentos refletiU-SE
:. no 'cspítito, rememo-

I
a fronteira de Goa, proce- apenas o propósito sincero e

I :11u" aqui os graves HCllll-: dente da IncHa e atirou gra- inabalável das Fôrças Ar ..

/ ;mento>; que (;ulminall- nadas de mão contra popu- madas, em consonância per·
com a elE'cisiío histór.icn lares que assistiam a uma ce- feita com o Povo e com l)

Congresso, alçaram V. rimonia religiosa em Ibram- Cong'rcs::io Nacio.na·l, de pe}'·
�I. - cuja cultura e tit:o- pur. O comunicado 'Cliz que cevarem da destruição imi·
io polítj('o e cuja allste- que não houve baixas, pais nente o sistema representa·

-

..1 mora 1 to(10 o país re- os atacantes foram ob1'iga- tivo, defín'ido e regulado n2

Ihece c proclall1� - a elos a retol'ceder para o ter- Constituição".
pl'ema Mag'istl'atul'ü do ritól'io hindu. Diz-3e q·ue ou- Estamos certos e seg'uro�
Isil, ollde, estadista -dc tro grupo atacou uma j':>atl'u- de 'que o tempo, nivelado1

'01, lanl'o em tão curto lha policial em Chandel, mas· impIacavel de todos os des,
lZO vem reálizando em tao pouco foram annnciadas níveis, apaziguador invenci·

J"o/",J" �........-_...:.C'....-.........-. i) do desnl'mamento dOR :1S baixas. .,
.

�II veI de. quaisquer difereni
'ClflllIf Ii ·•••O Z ças, sel'eno juiz das gera ..

ções que se sucedem, berr.
6aberá sentenciar para a.

história esquecidas as

injlll'ias, as Cl'iticas apaixo·
n�lcl:1s, as afirmações injus,
tng ..- a honestidade, a de,
,l::lmbi ... ão e o p:nriotismc
dos t(ne c:omo V. Ev.n., eOrl'

l'irfili111do �tS virtudes civi·
.;,,, e :1 i!1telreza de anImo

·:OUbCl'dl11 em prol do bem
'OUlum assumir, em hora di ..

ficil, fi direção política do
11f1íS, eV;bndo que 0 s:tÍlgl1f'

.._ ........�_Uli_........,...,_..._..-..-..__�.""...�..�......__""I

.... ",

� DIRETOR �
.: R b d :.
� u ens e "

� Arruda Ramoi �
I �

�
GERENTE �Domingos F. �

de Aquino �._......._ ..._.._- _ �-. � - ......

Florianópolis, Terça-feira, 3 de .Tnuciro de 1!l51) _ Cr$ l,GO

enfermidade,. Ingressou· na
carrníra militar e no parti
(]:) eormintsta em 1929. Em

segulda foi professor na A

cademia Militar. Gritzkevicll

recebeu a Ordem de Lenine,
duas onlens da Insignia Ver

melha e outras conctecora-

./

DISCÓRDIA 1._ 'dlt"i�,g����R:'E�r�f,��':.� 10"",, n',
WASHINGTON, 2 (U. P.)

I
c110 de Moscou, 101 C!ltO que comUnIstas 11;11':1 extmir �l1'

- "Parece que-os russos ten- o numel"O ele óper[l,s nova., gumentos e telHas pa1':1 SUp.s

tam fomenta1' a discórdia proeluzidas na Rússia sôbre novas obras", e diz que l1lui
entre as nações livres inci-, ter_p.as bolchevistas é "insig- tas das noVas ohm,; nelll

tando ao ódio e propondo au-.' nificante". ! sempre tôrrt êxito".
xiliar essas naçã.e.3, umas i O "Pravrla", jornal comu- I
contra outra", afirmou o Se- nista que Ü';IÇil Ol'iOlltaçõe.<: I "Ademais - (:omenta o

cretárlo de Estado John Fos- na Rússia não apenas. em jornal - a música ele b�lllet
ter Dulles em ·declaração fei- política mas também em :u- que se cria agora l:Om temas
ta' à revista "Nation�s

BUSi-j
quitetura, filosofia, belas ar- comunistas 118,0 é sati:lfatória

ness", publicaeh em seu úl- tes em geral, etc., critica 00: e, em conjunto, 1'Psult:1 f.:dh::l
I;imo número. compositores russos por te .. · ele interesse".

FLORES DA CUNHA
RIO, 2 (V. A.) - O eleputa

do Flores da Cunha, falando
� Trabalhaclore3 constroem uma PCilte vital ele um l'ea tal'

à reportagem sôbi"f� os rumo�
PETROLEO gl':1ficte .c si,llio que está em construção p,lra a CombSrlú

res do seu possível ingresso
RAGUSA, Sicília, 2 (U. PJ Energia Atômica do;\ EE.. UU. nas Montanhas Sant[1 Su-

nas fileiras do PSD, decl:ll'ou
- A "Gulf Itália Co.", anun- na, 50 quilometras a. noroeste de Los Angeles, Califó�'nla. que, até a normalizacilo da
cia ter descoberto, novo po- te cilindro é o revestim2nto interior elo centro do reator

vida ?olítica do país não a-

ço petrolífero nesta ilha.
e produzirá cerca de 90000 1'1 t d' I

dotara nenhuma legenda
A companhia, de propí'ie-

c � {l ova es e ca 01.' a "erem t' I'
.

,prog:t(]os na produção (Ie eletricidade. Eneto'ia térmica p.ar IC �na, permanecendo h,l
da'de cle norte-americanos e '"

. sltuaçao em que encontra _

{),_italian03, encontrou petró- � �to reator, construido para o desenvolvimento de nergia '''contudo - logo elepois da

I" :1 � ·cnJ'r·�W,'\Profundidade de. trica em bnses economicas ela energia n tômic:1., será
I
posse dos candidatos eleitos

!�.J'-- -. "no Poço Ragusa 1tprada por companhiRs particulares. (Foto ums) -

I n"o último pleito, tomarei A-
'" - " iniú."".""""""'"".....-..1 . , ... tmt1Hi" 1 J'll1It'i ..

"
.. .> _._'

WASHINGTON,2 CU.P.)
Os cotn:misLls têm três vê

zes UlJis aviões que os E;t�l
tios Unjdos no Extremo Ori

ente, :Isto foi O que afirmou
o general L3.urence Kutel',
conu,ndante elas Fôrças Aé

reas Norte-americanas na

quela região.
Contudo, c1is!'!e que >os Es

tados Unirias têm compensa

elo essa inferioi'ÍLlac1e l1umé
tt[':J. C!li11 a sllperiOlidadl:! ele

aparelhos e pilotos,
....................

,

JUSCELiNO
EISENHOWER

WASHINGTON, 2 (lI. P.) ,

- Segundo se inform01.l· enl

fonte.3 responsaveis, espera
se que o presidente Eisenho
wel' e o presidente eleH;o (]0
t1n;,,;1 ,]lo. JU2ceIíl1J _T\:u1.,its
cheJ.:, �;e t!nL1evíi'.tut1 liestfl
Capital, na 111;,n11;', At' :; dr
janeiro próximo.

Em compallhia de sua

eXl1Ja, família, encontra-se
112>, ta Capital, o sr. dr. Ivo de
AquillO, brilhante ad,vog'ado
na Capital Federal. Figura ele
projeção em nossos meios po
liticas e sociais, o ilustre con

terrâneo tem sido vivamente
cumprimentado.

Visitando-o, levamos-lhe
nosso afetuoso abraço de fe

__..1.2. eRtada entre nós:

,JERGIA ÁTOMO-ElETRICA NOS EE,UU.
Irmandade do dos PéSSOS

NÃO SERÁ

a �m:t rida spri.a poupad:1. ]JO;'
lllllir,) tempo", - cleclaroll

oút/'n1 �l noi Le o S ..cl"(,tário
elo Tl'::iOIlI'O, R1'. Tllulnas
H1imphl'ey consilluado como

uú1 do.3 mais intimoJ conse

lhr.iro.s ei;) }J.'psidente.
••e�•••••••••••••$••••

lVIAIOI{ FORÇA
AÉREA

-

'Transcorreu no . domingo, nária .'lida, fi benemérita ca- I Revel'endo Capelão da 11'-

dia ]0 do corrent�, com grân- .sa de saúde tem pfOr!iga]i:>'fi- mandade, que na hora do
ele júbilo no seio da benemé- do o bem a quantos a p1'O- �:1l1to Evangelho dis::;"rtnu
rita e valorosa associação, o curam. sôbre :l festiva tlat;l.
1910 aniversário da fundação Entre OS nllmel'O:::Os Imúo;
da Irmandade do Senhor Je- Vem a dirigir a tradicional presentes à misfla e de cnja
sús do,� Passos e Hospital ele Irmandade o SeU culto e ih1;1- Irl11í'lTIdncle faz.elI}, paJ te, esta.:
Cacidade, que pelo seu glorio- trfido Provedor, Comendador va o Governador elo Es.j,ac1o:.
;) pa�sado tem sido ° orgu- João ela Silva Med8il'os Filho, sr. Irinen BornhaUSel1 e sua
.110 do povo catarinen�e. que com os demais membros eXn1n. espoo"a d, Marieta Kon-
Foi fundada em ,1765 paI' da Mesa Administrativa não' der Bornhausen, pre"idente

uma pleir.cie ele devotados ci-
.

tem p.oupaclo esforços p fadi- da Leg'iüo BnudleiLl dr Assis
el:,dii,)s, em pról de uma cau- gas para o seu nobre ('np,ran- tênci[t.
sa Cjue cra a de minorar o" decimento. Ao ilustre PfOveelOl',

.

(1 '8males d;). humanidade sofre-I; FesteJ'ando tão grata c1·'ta M d' _

1"'1"
t ...

d " "c <I

'J e elros 'I 110 e a Mesa Ad-
Ola. -

. houve as 7 horas missa de ministratlva os nooo
'

A semente lançada frntifi-" C munhão G' r,.l
_ : o .,. I. '._ .' _uos RmCe-

,
. "

.. ,: ,'..
.. , ,.�.

... ". ._. �_ ,.i1b_Q.::iS u, h01..b [.;Il, jJnlnl;Je·n" i' ,h lJ:.l .. iWr(· (11(':111J f-- .\11 slb<,:-l {1I!�1':, hl .. I·�'''�, .• __ -FI"'\� ""�,',.-.,,.1 \ .....
...._

� _. .:l.�
Acervo Biblioteca Pública de Santa CatarinaAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
d i àuiamen te e de imediato: :
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde

.

3.579.
Im pren sa Oficial 2.688

c HOSPITAIS
Caridade:

FILHO (Provedor) 2.314

Ex-interno da 20a enfermaria

I
(_Po:taria) -:.

. 2.036

e Serviço de gaatro-éutenalogta N�l'eu Ramos 3.831

d S t C d R' d J
. l\1lhtar..... ....•... 3,15

Ia,. fanWa !lEsa. °d' 1011·)·e
enerro

ISãO
Sebastião (Casa de

la . "I a r me I •

S" 'I ) 3 15 1 domí F" N I f> F I'Curso
.

de neu ro log ia (Prof. au( e ..... " ..... , .. , . ommgo - I armaCIa e san - ,.ll:l e Ij)e i
\.ustregesilo), Matel"ll�dad_e Doutor Car- Schmidt IE

.

t il H 't I t los- Corrêa .. , .... ,.". 3.121 .

.

x-In e rn o o ospi a ma er-
CHAMADOS UR- 7 sábado (tarde) _ Fn rmácia :MODEltNA _ Rua

n i d ad e V. Amaral.
Cl'NTES i _,

,
..... +....-DOENÇAS INTERNAS C01:P-O 'de Bcmbei ros 3313' João Pinto

fig��rOaç:o�iasE��fi;::s�' ��;:,s���� Serviço Luz (Raclama-' 8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua J�ão. NAVIO- OR "CARL HOEPCRE"
dos e útero ções) ... ,�, ..... " .. ," 2.404 Pinto INEHARIO
c It" Vrt U' I 22 Polícia (Sala Comissário" 2.038

14
-

b d (t d) F
,.

Sto .ANTo-NIO _.onsu orla: 101' meu'e es
, Polícia (nab. Delegado)" 2.fi94 sa a o ar e - a rm a c ra � _�

Das 16 às 18 horas.
COMPANHIAS DE f Rua Felipe Schmidt, 43Res idência : Rua Eocaiuva 20,
TUANSPORTES " I D A

Fone: 3458, TAC """ '. '3700
15 domingo -� Farmácia St� ANTóNIO - Rua, Fpolis.

DR. MARIO DE LAHMO Cruzeiro do Sul ". ÚOO!: J.i elipe Schmidt, 43 I í'!7-12Panair .. " .. " .. ,,,, , ::;,5531 21 sábado (borde) - Farrnácla CATARINENSE -I 8-1CANTIÇÁO v 'Ig 2 325 ' ,

t
.

'31.1' ",'
... , ... " ..... ,'.. I Rua T'rajanoM É D I C o LOlde Aereo ",.".",., 2.402. I 20-1

CLfNICO DE C-mANçAS Real ... "" .. "",,:.... 2.377' 22 domingo -- Farmácia CATARINENSE -, Rua 1-2
ADULTOS Scandinavas , " .. " " .. , 2.30Q Trajano

.

IDoenças Internas HOTÉIS 13-2
CCRAÇÃO - FIGADO - RINS Lux , ', .. ,.,.. 2.021 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA - Rua

I
'

25-2
.- INTESTINOS Magestic .. ,., ", ... ,. 2,276 Trajano 8-3Tratamento moderno da Metropol., "" .. ". 3,147 2') 1

.

O F
,.

NOTURNA R a Tra 'anoSIFILIS La Porta " .. " "".. 3,321 . uommg - armaC1:t 1; - Ue c _.1. I O horário de .la de F'Ior ian ópolis será às 24,00
Consultório - Rua Vitor Mel- '.;.)cique .. ,., ,....... .j.449 O serviço noturno será efetuado pelas F�rmacias horas e do Rio de eiro Ú,; lG,OO horas,

reles, 22. Central .... , , .. ,.". 2.694 Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch- .

J
'.
f' IHOHÁRIO: Estrela "",,," .. ",, .. , 3.371

idt 13 T
' I Tantonaldac)na\'otaÇlnftVlO ara escaia rios

Das 13 às 16 horas. Ideal ' '" " 3.659 fl11(1, I; e rajar, o.
_ " ,

. portos de São 'Seba 'l,0, Ilh abela e Ubatuba.
Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO

06 '

A lJr�Sen�e tabela ne.o poderá ser alterada sem

pre-I
Para m. elh.Ol'es formações, dirijam-se à séde da

Pe�:i��lê�5c�a_:__ l�l�i; °d! ��ur��: (DiSqUe ,r"""" ""

via autorização deste DEP_A.RTAlVIENTO. Emprêsa, à rua COI heiro Mafrn, 30 _ Telefone 22-12.

"�i�_s. \
D, S. P., dezembro de 1955·

.

.

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

·A·- -- ••�-_._., -._-_.�---

cú���:���?o:DEF:.���<\N�:�nidt,. t ·Ij�-R·· idA" -t', N
-

/1"
i I

Viagem 00,1 seÔurança::i�(1��ê:+:t�;��1�;���, Silveira. DR .

.JO��EIi�EIROi(
.! eMBora. a apo I 'I \ .. i "

. � 'r-
.-,

i1ii."ê()NSTANTINO ('aixa->p��?JO��D� Itajal •

I

II rapidé� t "�
Santa Catarina. • 80 O'" CONFO::\ . �

o OA 'U DODIMATOS a.. RUA W&rechal Deodoro II., .t
N D fAv sts MICR '- NIE S

MÉDIéo CIRURGÜO DR. CLARNO G. � IÁLlea•. bo IDl do Brun•• melhOr' BIPIU-O 8lJIi BRASILEIRODoenças de Senhoras - Partos GALLETTI a t f ii; r'
'

»-

v' U··, �.eoDto _neel&l Da" .,. e.enhoru -.1,,'an_ f
• !:.J' .- Operacões - las rj namà s

_ ADVOGADO _ •
Curso de apel'feiçoamento e _411l ••e•••••II !

longa prática nos Hospitais de Rua Vitor Meireles, 60, --
.

IBuenos Aires. FONE:: 2.468 S· -

A' f,
...

--riRA, WLADYSLAVA CONSULTóRIO: Rua Felipe Florianóp?lis -, ervlços ereos ,rUZelrO
w. MUSSI Schmí dt, m', 18 (sobrado). FONE DR. ANTONIO GO-MESDE Ae 35�ÓRÁRI0: das 15 ás 18 ho-, ALMEIDA do 5ul-T. .(.

DR ANTONIO DIB ras - ADVOGADO - l'ARTIDAS JJJ'� FLORIANOP(JLIS• Hesidência: A,'enida Rio Bran- F.' •

t'
.

R 'd" .

MUSSI ',ser! ano e eSI enCla:
2a Feira -_ItaJ'aí ,_ Curitiba - São Paulo - Rio.�o, n, '12.

.

Av. HeJ.'cilio Luz, 15 _

MÉDICOS Atende éhamados Telefone: 3346. ,'. hJ.erÍt - Lajes - PÔl'to Alegre.
.

CIRURGIA CLtNIGA --,�

3a Feirã _ Itajaí - Joinvile __:_ Curitiba -- Parana-GERAL-PARTOS ,DR. LAURO DAURA J.....................
-

Serviço completo e especial]- CI.J'NICA GERAL guá - Santos - Rio.
_

zadCl dns DOENÇAS DE_SENf!O- Especialista em moléstias de
.D E N T .1 S T � "S-'

. .rdem - Lajl)s, -·,Joaçaba';_ Xapecó.
RASf corn lnodel'nots nlettodos de. S�nhoras e vias urinárias. - .

__ .r_� .�: o;, �4a Fei;ra _�Clltítiba � Sã:o:Paulo _ Rio.díagnósticos e tra ameno o.
Cllra radical das inf_ecções •. . .

SULPOSCOP!A - HISTERO
agudas e- CTooicas, do a.pel"elho DR. SAMUEL 'FONsECA

' fcte.lf. - LagllOlcl_ ...,....,..'l'II!barão -·pôrt9:,-.Ah>,gre,
SALPINGOG!{AFfA - METABO- >7enito-urhlário em ambos os .. ,.i-a l.'e'j·}'a -·)taJ·aí --1\1fi·fl.'a.� Clirjtibá:·-,;-.�· .São Paulo.

LISMO :.lASAL � CIRURGIÃO.DENTISTA <.,

R'\dloteraPi�_ por ond�s curtas- se��s�nças do aparelho Digestivo Clínica -� Cirurglá 'Idem � ltaúli -.Joinvil.e :- Clll'itiha :._ 'Parau<::guá
Elet1-()coagula�ao - RaIOS Ultra

e do sis"te'ma nervoso,
. PROTESE: - Pontes Moveis e

_ sa'rJtos>- Rio,' ",Violet.a e Inlra Ve,rm�lho. HO�'árjo: 10'k ás 12, e 2lh ás 5. Dentaduras' 'em
Idem _ .Là;jes _ Joilça,bil _ Xapecó.Consultól'i,,: .R:u� rraJano, n.,l, Consultório: R, Tiraden.tes, 12 .. Nylon: .

10 andar - EdlflC10 do MontepIo,
_ l0 AndaI' _ Fone: 3246,

-. . DIATERMJJ.: - Trátamento de' 6a Feir;:t _;_� G\]ritiha,'- Sãç P�uIQ _

___:_' Rio.
fI01'ário: Das 9 às 12 horas - Res.i'dênciat R. Ltl�el'da Cou-

.�.. cinais -pela nl- ."

Idem -:- b;,gu:ha _ rru0ar.ã·o __:_ Pôrto .Afe.gre.D MUSSI .

E' h )
, ta' trequencia.I�as 15" I.s IS horas - Dra. é�,I�'?;n!� ��::'fara' �o span a, llai ...,s X:, e Infra.Vermelho Sábado - Itaj_aí - Joinvile<- Cúritibá - Paranagu{\

�ruSSI ' Consultório e Rrulidênda: H. S t
.

R'
.

. � .'
.

..

Hesidência: Avenida TrollJ'&
-

R I VARO DE [?el'!1:lndo lVf'aé)lado nO '5 -_ an os - 10.,
'

.

I 84
D . A.. :-" l"one 2'2"'0· '. Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.pows cy, .

CARVALHO
- .

. - _-. - �-. � " Domingo - €u.titiba - São Paulo - Rio.
DR. JúLIO DOIN MJ�DICO DE CRIANCAS Consultás: da? 8,00 &S 11 ho- Idem _ Lagima - .... ·TÜ:barão _ Pôrto Alegre.

VIElRA

I
rUEHICULTURA - PEDIATRI� ras, � ,Ins 14.00 as 18 40ra5_

I
'._.

.

-

,
,- ALERGIA INFANTIL... Bxclusivá'mente com hora mar- Reserva de

.lttgareS' c.
ampla de passagens, despachos

ESPECTALI:�,�DIC�M OLHo.S (\lnsultório: Rua Tiradeh- "ClJ(��", , ele encomendas �}jnf.o.rmações:
O-U'viDOS NARIZ E GARGANTA �esR n:d?· .... I

Sabado - das 9-às 12,
·SUCURSAL _:_ Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500,,

An.i'l.ES eSI encI«: - Av. Hel'ciJio
_

"
.

TRATAMENTO ]i; OPER '!� Luz n. 1fi5 - Tel. 2.530. DU. LAURO CAJ..DEJRA·. -

LOJA. LUX _. LUX HO'l'EL - Fone 2021.
1r.1'1':1-V tmnelho - Nebulizaçao 7""' D' 18 h

Ultra-Som ' Hn�'f;�\a�;11�te as }4 as 0- DE ANDRA.DA L..OJA TAC -:,Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700,
(Tr'!ltamenl;o de sinusite .'sem

l'RS
,

.. � CIIUTRGLoi.O-DENTISTA' _. ...........,,..,,..__�_....., _

operação) •

DR. NEWTON C(JNsutrr()RTO' Edificio

S h"--'" A'd d
.

Ang'lo-l'etilWscopia - Receita de Pal'tenOll. -' 2° andar - sala
. en' .or.e,·S �. voga os e

Oculos - Moderno equipamentó D'AVILA· i!03 - Rua ''1'PUf''!1t Silveira, .15, _

de Oto-Rinolllringologia (único CIRURGI:I. GERAL Atende diftl'iall\entj,"dãS 8 &s
•

F'.·rm.as I'do Io'er.-orno Estado) J)O.. ilcaíl de Senhora§c - Practo- 11 hora s,_ •
Horário das 9 às 12 horas e log-i"a;_ Eletricidade Médica. Ras e 5as das 14 as. 18 h<lras.. O ESC.RITÓRIO "SÃO

..
J:OSÉ", instalado' nesta capi-rl�s 16 às 18 horas, Consult.ório: 'Rua .Vitor -M!ll- - 19 as 22 horas...

Consultório: - Rua Vitor Mei- "eles n. �8 - Telefone:' 3307. Confee�iona DentadtlÍ'as e .Pon- tal, propõe-se a' resolyé'r com' zelo e pontualidade todo e
reles 22 - Fone 2675. ('onsultas: Das i5" hO�I\s. elil tes Móveis, ()e Nylon.

.

c[!Ialque}' asslHito riQ' Fôro em geral, em Repártições ou

F,,�:s'242fua São Jorge 20 -

di�e�:i'd�ncia: Fone" 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO ;Estab�leeimentos) quanto a encaminhamento ou :cetirada
Rua: BJumenan u,-71.

.

'CIRURGIÃO DENTiSTA; -", de .documentos, l�g�üização' de firmas, livrosl contratos,
-

OJ�nica de �dultos __

o Cirlrrgia cêrUdões" reg-ist-ro"S,- {ltG. etç.'
.

e p, ote�e RalOS X_., . , '. '

10" "S·- O J'OSÊ" R'R,ua Felipe Schlujd,t, 3ll À - ESC.RITÓR·' ',i\. .� -. ua Alvaro de Ca�
salas 5 e 6 valho, 34 (altos da Farmácia Nelson) FLORIANó-jAt'enrle com hora marcada

POLIS.12ar 9 às 12 e das il às 16

ColeDio Coração de Jesus
AvISOS PAltA ü ANU LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal .

Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscrição para os mesmos
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 1-7 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereríro, às 7.30 h01'38 .

. Inscrição
.

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor.,».
MATRíCULA Mt:S DE ,FEVE11EIRO

Curso Primário
Dia 20 - los e 208 anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 -- das 8-11 horas - las, séries g inaaiars.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasia ís..
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais,
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries g inas ia is.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

('o e NOI'Tnal.DR. ROMEU BASTOS
PIRES -0-

INFORMAÇõES UTEIS
Reabertura das aulas
Dia 1° 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,i)O h(li':I�.
No paLneiro dia de nuln, as alunas a prnsentem-se de

uniforme de gala completo: blusa de ma n ga

boina, luvas, sapato '!olegiaL

MÉDICO
Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CA.WIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Te). 2675.
Hnrártos : Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas.
rtesidência: Rua Felipe Sch

m ldt, 23 - 2° andar, ,apto 1 -

Te). 3.002.
� .

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

DOENÇAS DO APARELHO DI
.'ESTIVO -- ULCERAS DO ES
rOMAGO F� DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

N(CÀ GERAL
DR..JÚLIo:r-AUPITZ

------------------_._-�--..,----

]\fÉDlCO

fARMACIA Df PLANTA0DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO

Operacões - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso ,de Especialização no

Hospitul dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Marrano de

Andrade),
Consultas - Pela manhã no

II ',q)i t,lIl de Caridade.
.

A tarde das 15,30 hs. em dian
te no consultório á Rua Nunes
:,!achado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766:
Residência - Rua Presidente

Coutinho .44.

OLHOS

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GAHGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA_

FONSECA
Chefe do' Serviço de OTOR!

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue à CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE _,

Consultas - pela' manhã no

HOSPITAL
A TARDE,:.... das 2 as 5

1'0 CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n", 2 ,

�

RESIDÊNCIA - Felipe SU11-
midt n". 113 Te). 2365 .

...--.,�-

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRUlWIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18,
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res : Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714,

�.� :f�l1tl�j�''t
,

.

Ofertas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel
Majestic, a tê_oito de dezem-
bro.

. �� _.
o _. _

DR. MÁRIO WEN
DtlAUSEN

Para alugar, procuro, com
urgência, casa com qllatfl'
quartos e demais dependên
cias,

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLfNICA ESPECIALfZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 bLlras.
Res. e Cons. Padre Miguelinho,

12.

IProcura-se Vasa

-

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 ;:_ Te). M, 709,
ConsuJtas:· Das 4 às 6 horas.
llesidência: Rua Esteves .fú

niol', 45. Tel. 2.812. Dentista para Crianças
. DR. JUAREZ PHILIPPI .

Edifício João Alfl'edo - 10 andár.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às ] 8 horas
Atende exdusivamente com hora marcada.

DR. NEY PERRQNE
MUND

Formado pera r;cúidade Nacio
nal- âe' Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

.

�perfeiçoamento na "Casa de
Saude Sáo Miguel"

PI·of. Fernando PauJino
lnterno por 3 anos do �erviço

. de Cifrurgia
1'1·of. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

�al'idade. diál'iamente pela ma

nhã
_

R'EiliDÊNCIA: - Rua Duart.e
'"hnteJ. 12.9 - Telo!, 3.28� -IFlorianópolis.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças..do âparelho reslliralório
�..--------- TlrnERCULOSE .

RA])]OGRAFIA E RADroSCOpIA
DOS PULMõES

.

Cirurgia do Torax
Eormulio pela Faculdade Nacio
náI de Mediciua, Tisiologista e

'Jhiocirurgião do Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização pela
·S. N, T, Ex·,interno e Ex-assis

tente de Cirurgia do Prof. Ugo
Guima�ães (Rio),

Cons.: FeJif'e Schmidt. 38 --

Fone 3801
Atende el11 horll marc.ada.
Res.· - Hlla Esteves Junior,

80 � Fone: 2395

Dou p'referência a casa

com pequeno quintal e· sita
'no centro ou em ruá· sei'vida
por ônibus.

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
.

Cirurgião Dentista
Cl1nlca de Adultos e Cr1ançu
Ralo -X
Atende com Hora Mareada
I'.UpI Scbm1di 39 A Salas 3 e ,

I �

I

Distribuidor

C RAMOS S/A

Comercio Transportei
Rul.l Joio Pillto. 8 ffpoUi

-------------------------

DE
V OLTA

Rio Santos
�3-1 4-1

15-1 16-1
27-1 28-1
8-2 9-2

20-2 21-2
3-3 4-3
] 5-3 16-3

Florianópolis

AgênCia: 1:\.08.Deooor-o esquina da
Rua Tenente Silveira

Terren �-Vende-se
Sito ,à vila Lopes ieira

ilho}, Preço: Cr$ 2500,00.
Câmara,lI

(transversal Preso Couti
Tratar

.

à Rua D. Jaime

Senhore .Comerciantes
e I us"riais

O Impôsto de Ren pago sôbre o lucro real, apura..
do pela escrita comerc , é mais justo do que o calcula
do pelo lucro pre\lumi com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impô devido, encarregando o 110SS'0
Escritório da feitura suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasada
ESCRITÓRIO CONrJBIL-IÚOBILIARlO PERRONE

Rua Deodoro, n 11 - Caixa
,,"one nO 3222 - Flor lópoli!'!,

Postal

Venae-se otima c< construida
mts.2, beril junto a PI a, preço Cr$
com o proprietario no aI. Ponte de
- bem em frente a Cc la.

de roletes éOll1 73
60.0.00,00,

-

Tratar
B!lixo - São José

Vende-se completa te reformado,
Motor retificado 03 - Pneus banda branc:,

e .aco(cl1oamento novos..
r

Parte mecânica 100 - Vê .. e tratar pr

vrolel � (
("Acervo Biblioteca Pública de Santa CatarinaAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, o piano
I Brasil conseguiu ã mais elevada reputação, em virtude
da sua impecável sonçrídade e construção artfstica,

Pianos Brasil S. A. tem o seu primeiro' piano fabri
cado desde 1�.91, portanto, há mais de meio século cola-

S b·
-

d
boran do para a educação artisticn do nosso povo,

U Indo e descln o A sua administraçâo é permanente há quasi 20 anos,
_. I

I
adotando sempre, com muito senso de responsabilidade,

A ln um rigoroso critério na fabricação, razão principal do al-
Pe, AntOIt;10maz to conceito hoje merecido pelos PIANOS BRASIL.

Atualmente também os pianistas florianópolitanos
poderão escolher um destes magnificos pianos, com a ga
rantí a de 10 anos dados pela Fábrica através os seus re

vendedores exclusivos que são os estabelecimentos "A

Mede la r".
A respelto dos pianos Brasil, o grande maestro e

compositor patrício H, Villa Lobos assim se externcu :

"Garanto qUe nenhum piano estrange iro é melhor do
que o prANO BRASIL, sobre tudo porque é um produto
nacional e tenho tido provas constantes".

! �-��Hô1r1ro-�prrs1Tfõ'-�4

Soci
•

Semelha a vida a um monte. Vão uin do

1)01' êle; dia e noite os caminheiror
uns afrontando 'os íngremes Iadeir

outros, do lado .oposto, se sumind

Quando o fragoso monte vão subis.
em ledo grupo os válidos romeiro
a passos largos, - firmes e liget, -
uns caminham cantando, os out.i",rindo ...

Mas, quando já causados e afano,
vão descendo a montanha e contplando
do nado Os vastos ermos tenebr ,

o quadro' é bem diverso: - em [te bando,
trêmulos, curvos, fracos e meros
uns vão gemendo, os outros vão orando!

ULTIMA McbA

- Esta- jovem senhorita está na ll!da com ma capa de

chuva branca e preta Criadó pr st, ar Slichers e capa
tem bolsos fundos botões originais e 'erma de üvela, go ..

linha preta e chapeuzinho cor �a..(APLA).-
'"

ANIVERSARIOS ben do umeras felicitações
pelo s pre crescido núme-
1'0 de .. igu íuhas e admira

dores;
- sra. Muria de Lourdes NOIV O '

Macha?o Gandra, esposa do 1 Com graciosa e prenda-
'

sr. RUI de C,astro .Gandra;. I da
sta arma Maria Kl'et-

-. sta. Eh Ma.na PerieI-
zer

dil�filha
do nosso pre

to, fJlh� �o sr. NIcolau San- zado c errâneo sr. José
tos PeIÍelto e ,d.e sua exma. Lino I t.zel', alto comer-Iesposa d. Mana da Rosa ciante ident em Santa
Maria Pedeito; P'lon;e" e dee sua exma. I
-:- jO,vem La ude.lino .Sa- es1posa:' Elfrida Lehmkuhl I

raiva Caldas ,Tumor, fIlho Kretze ontratou Gasamen
do 110SS0 prezado conter- to a 2 e Dezembro último

'

rãneo Ten. Laudelino Sarai-
o 'jove Alcides José Coe�

va Caldas e de su� exma. lho, fil do sr. ,Tosé Coelho
esposa d. Lacy Sal'alva Cal- Junio!', ambem do alto co-

das; aquela localidade,
- sta. Sonia da Rosa Luz, exma. esposa d.

filha do distinto casal Ten. Pinho Coelho.
Herminio da Rosa Luz-Mer-

FAZEM ANOS, HOJE:

MAIS DE 60 ANOS DE TRADIÇÃO GLORI9SA

2 DE JANEIRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.G08, obteve os mesmos pr ivilég ios que ti
nham sido conce.didos a Gabriel Soares de Sou
za, para a exploração das minas, o governador
geral do Sul elo Brasil, D. Francisco de Souza;
em 1.826, foi autorizado pelo "Governo da Repú
blicas das Provirrc ia s Unidas do Rio da Prata
o corso contra os navlos brasileiros:
em 1.838, o porto da Bahia foi declarado blo

queado por um decreto do Regente Araújo Fei

jó;
em 1.839, havendo ader-ido ao movimento revo

lucionárjo do Maranhão foi nomeado "General
em chefe das forças bentevís", Manoel Francis
co Ferreira Balaio;
em 1.865, as tropas brnsilelras e orientais dos
Generais Bereto e Venancio PIores, . tomaram

Paisssndú, auxiliados pela esquadra do Almi
rante 'I'aman daré ;
em 1.870, as trmcheiras do Rio Verde (afluente
do Aguarai, tributárlo do J'ejui, 'no Paraguai),
foram tomadas pelo Coronel João Nunes da Sil
va 'I'avares ;
em 1.885, 110 Rio de Janeiro, fale eu o Tenente

general Emílio Luiz Malle, Barão rle Itapevi,
nascido em Dunquerque, França, em 10 de Ju
nho de 1801. E hoje considerado como o patrono
da Arma de Artilharia do Exército Brasileiro;
em 1.9511, às 9,15 horas, na Capital Federal, fa
leceu o eminente Cél. Vida! José de Oliveira
Ramos, nascido em Lajes, neste Estado, em 24
de Outubro de 1.866. Poi Super int endente, De

putado Pronvincíal, Constituinte de 1891, Vice
goverua dor e Governador do Estudo, .Deputado
Federal e Senador da República.

_3 DE JANEIRO
A data de hoje recorda-nos que:
em '1.532, l'egr�ssa�!��. �l� ,�, da gJ'_;t�;.,·N,IB1't,n't1
-AfOll-l'él .�çk -Sllll��.!V.lI)_ll ...��*"f(f'i (�_.f ,1tos
(slirnttVCãt'â#n>l;) ,�l111á' cal'a·,,'e1'i:i·; éf:1' pÍ'ocuni de

nau'fr::tgos de um hcr-gant.im de sua Esquadra;
Iem 1.631, duas companhias de holandeses fo

rnrn destroçadas por Francisco Monteiro Bezer
.ra na Ilha de Santo Antônio, em Recife;
em 1.774, o bravo lngun cnse, então Crrprtão, Ra
Lei Plnto Bau deiru, com 120 homens derrotou
em Butucarn

í

600 eorr ientinos p _guannis d ir.i
g-idos pelo Capitão Antônio Gomes, que ficou
prisioneiro;
em 1.817, o 'I'enente-Corouel
(mais tarde General e Barão

José de Abreu
ele Serro-Largo),

• •

•••os
· (INjETOS IMUNIZADOSl

3

estão voltando
ao· ataque!

Livre-se dos I. I. - IN8aTOS

IMUNIZADOS à ação dos

inseticidas comuns - com

NEXA FLUIDO. Não há inseto

que resista à ação fulminante

de NEXA FLUIDO. À venda

no seu fornecedor.

NeXa FLUIDO

Arme-se com

INSETICIDA DE FÓR"1UlA ALEMÃ

Igual só no' preç� aos inseticidas comuns

Distribuidores Hclusivos, RAMAR S, A.

R, Marechal Deodoro/528j30 ' C. Postal, 245 . ",one 3225 - Curit;ba

do Comércio, através du·DJ".i-'
e

são de intercambio Cornarclal
VERONICA PINHO COELHO

e Relações Públicas, acaba de
'

Particinação'�
-

JOSÉ UNO ImETZER

e

ELFUIDA LEHMI\:UHL

I{RETZER

JOSÉ COELHO JUNIOR

têm o prazer de participar
aos parentes e pessôas de
suas relações o contrato de

casamento de seu filho AL

CIDES com fi sta Norma Ma

têm o prazer de participar
nos parentes e pessôas de
mas relações o contrato ele

casamento de sua Jilhü NOE
MA com o sr. Alcides J-O';Ó
Coelho ria Kretzer.

NOHMA e ALCIDES
noivos

Santa Filomena, 24 de Dezembro de 1955
......,.. .. "_,,, ..,.,-�__"" ...... ��...."'_"'J""�w.."""""""-"'''''_-''-iJt''''-''.''

atacou com C/lO soldados paulistas e riogranden
ses o acampamento de José Artigas, em Potreiro
de Arapei, tomnudo-o e (lÍsp�j;,s;1n'()o o' iiür'llig'o,'
EMh-l.S67, em Join-viIe, neste Estado, foi criada
uma Agência de Correio, que veiu a ser ínaugu
ra.da em IOde Abril do mesmo ano;

em 1.870, assumi u a Presidência. desta então
Provincía de Santa Catarina, o Dr. André Cor
deiro de Araujo Lima;
em 1.870, o General Camara, Visconde 'de Pelo

tas, tomou o reduto paraguaio de Cambacebuá,
havendo atacado com o 140 Batalhão de Infan

taria, comandado por Joaquim José de Maga
lhães;
em 1.877, tomou posse do cargo de Presiden te
desta então Provincia de Santa Catarina, o Dr.
José Bento de Araujo Lima;

.------------�----------------------------��--.

ivos e dignos geni
feJicita-ções de O

_ �r-�.� ...=:e_"_ ... 1'/:0 -

"1-

';loHsenhor Frederico IIobold n:1 o;,aSHtO em que abençoavn as novas instalações da Sucursal vendo::Sc à es

(uerda os srs. dr. Celso Ramos Branco, Secretário do Inlel'ior e Justiça, que pl'e idin a solenidade da Íllaugu
ação, representando s. excia. o ';1'. Governador do Estac1o, e ii direila o sr. dr. Wilson Abraham.

cedes da Rosa Luz

,- mcnino AY1·ton, filho
do sr. Gustavo de Oliveira,
maritimo aposentado, e de
sua exma. esposa d. JOl'deli
lU1. dê Oli\'eira;

- sr. Oscar Rodrigues da
Nova, deputado· estadual pe
la legenda do P. S. D. e pes
Rôa Illuito relacionada nos

mt�io:; Bociais e comerciais
du Estado;
- stas. Dalva Maria e

I.ourdf'R Maria, filha s gê
T1W::tS do flistinto casal João
1>,.lrÍNiu NULl":;- Mam'a Mei
r!l Nunes, aniversariaram-

) .1n rnJ'l'ente, rece-
....

:r-�--

SUSPENSAS

V,ENTURAS DO�'ZE-MUTR'ETA --:Preceito do Dia
·-......-...,.-_"' ..--------...... --.....,I""""-"""f"--_..I"I ...- ......_..--.,....--�,"fIIiI1I'I1 TAMBÉM HÁ FOME DE

U·IJ�r Ii, o
AR

iI organismo tem grande
necessidade ele ar livrc ou

• I pelo menos,' rcnov3clo. Dr
modo gcr31, passamos mais
tempo no ini'el'jor das habi

tn.ções e locais de trabalho
do que ao ar liue. É, pois'
de tôch conveniência que

procul' mos ventilar o mais
1 ossível êsses IOGa 1"8:

A Confederação Nacional

comunicar à Federação de

Comércio deste Estado em o

ficio de 27 de Dezembro úl

timo, que a Gf1.i'teirn. de' Co
mércio Exterior deliberou,
'em carát_er transitório, SLIS-

pender as exportações em

I
dolar-convênlc, em CO�1SC

quencia da posição dos <!.JUS··
tes comerciais para os !'e

gulntos pulses: '8.sj)J'r,h:t,
Hungria, Iugcslavía, Polônia
TecheCoslovã'quia, .medídr, -

não incidente, toda-via, n05

negócios em que OS intere3;;;a
dos comprovem abertura ele
credito até 7-12-55' e prov ..m
o fechamento de câmbio 110

prazo regimental'.
Serão atendido" entretan

to, pedidos de eX}1111'taçÕeS
para êsses países se formu

lados em outras moedas

que não o dodnr-ccnvento e

desde que não haja objecões
de parte da Carteira ele C\m-
bio. •

Japão
(SN.A) - o Japão tem

285.022 protestantes, se

gundo uma estatística feita

pelo "Novas Cristãs", sem3-

nário mantido naquele país
pelo conhecido líder evan

gélico Dr. Toyohiko Kága
wa.

Os totais de membros dos
maiores grupos protestantes
são os seguintes: Igreja
Unida de Cristo no Japão,
162.397; Igreja Episcopal,
37.290; Exército fle Salva

Çcão, 9.863; Igreja Cristã do

Japão, 8.194; Batistas (fi
liado!!: à Oonvencão Batista
dó Sul" dos EE. DU.), 8.0]4;
Igreja: Luterana Evangéli
ca, 7.611; Igreja Espírito de
Je-sus Cristo, 6.849; Igreja
da Irmandade Cristã, 4.768.
COl1forme daelos do refe

rido semanário, há 3.072
igrejas protestantes "n.o .

Ja-
pãó'j

> '

'(
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<'NO LendCulo» a

Com a' Biblía na Mão pról di! .M�lIt21i-
TEHÇA-FElHA, 3 DE JANEIRO dade Vrlsta

(SNA) - A realização de

uma "Cruzada em prol da

Moral ida de Cristã" foi
apro

va dn pelos 800 delegados

presentes à 27a reumao

anual de Convenção Batis

ta de Arizona, EE. UU.

A referida campanha, in i

ciada há pouco e que deve

rá continuar pelo ano de

1!)5G, faz parte de um esfôr

ço de âmbito nacional pa

trocinado pela 'Denomina

cão. A Convenção Batista do

Sul, reunida em assembléia

anual na cidade de Miami,

em maio último, deu à Cam

panha um caráter de urgên

cia. Sol ie itou-se às igrejas

da. CBS que
"desenvolves

sem um programa, de des

pertamento em todo o país".

Durante a Cruzada serão

enfatizados os seguintes

pontos: (1) renascimento

espiritual, (2) honestidade

em tôdas as esferas da vi-

O R A ç li O da, (3) uma vida pura, (4) I
To, Senhor, és nosso Criador. Tu nos chamaste pa- civismo nas relações pes

ra sermos teus amigos. Permite que llunça te desapon- soa i s, na comunidade local

temos no afã de trabalhar e orar. Ajuda-nos a com- e nacional, e (5) abstlriên

preeudér que somos, pela oração, fôrças poderosas na :ia de libações alcoólicas e

del'rub?da e destruição das �ortalezas do mal. Por Je-! educação
para combater ia

BUS Cristo, nosso Senhor! Amem.
Inescrupulosa publicidade e

venda de tais bebidas.

o homem deve orar sempre e nunca esmorecer.' (Lucas

1:'5:21). Ler Lucas 18:1-8

E;' limite. conhecida elos j:}l'dineiros urna plantinha

chamada "qunhra-pr-dra ". De maneira ínsidiosa, persis

tente, ela vai cresceu.lo éJÜI:e as pedi-as e é capaz ele ia

chur o ealça ruenl o pa ra cunseguir' lugar para maior de

senvolv imen tu.

Aqui ternos unia .l ição ohjetiva aplicável à nossa vida

de oração. Como aqueln-plantin ha pode ser eSDlilgada en

tre os dedos da-mão, assim pode o início ela nossa vida de

oração ser esmagado. Quantas vezes sentimo-nos fracos

e desanimados! Mas a ação persistente, amorosa da ora

ção pode quebrar os corações de pedra, carregados de pe

cados e deixá-los nl.crtos para a penetração do amor de

Deus. Podemos desperta çar montanhas
ele dificuldades e

transformá-las em esí.radas. Podemos perfurar as negras

rochas da oposição e deixar entrar a luz da verdade.

Enquanto as raizes não são arrancadas, a planta

continua <1 crescer.
Enraizados e firmados em Cristo, pela

oração podemos continuar trabalhando, silenciosa e pa

cientemente para Deus,

Deus sustenta a erva tenra. Visto que êle nos chama

para o apostolado da oração, nos susterá para que não

esmoreçamos e continuemos a crescer para sua honra e

glória.

pelo dedo

� ,PENSAMENTO. PARA O DIA

A Déus interessa a profundidade, o espirita e a per

serverança de nossas orações.
BARBARA CANT (ESCóCIA)

se conhece,
•

o gigante •••
1

•.p.'a marca se conhece. o produto de qualidade!

.

.

Bt BROTRE
. �

... desde sua fundação em 1913, a AMERICAN

MARIETTA tem marchado firmemente no

sentido de aprimorar cada vez mais a quali

dade dos produtos por ela fabricados. Hoje.

'/6 fábricas espalhadas por todos os Estados

Unidos da América do NOl te, atestam a pu

j ança desta Gigantesca Organização ...

PARA o FIGADO

MARIETTA S.A.AMERICAN

E

PRISÃO DE VENTRE

PllULAS-Do ASBADE Moss
As vt'rtigens. rosto quente, fana ue

ar, vomítes, tonretras e' dores de

ea I)e�·a., 1\ ma IOf pa rte das vezes

são d.!vidas ao mau funcionamen·

to do aparelho digestiVO I' consl"

que:.!e ",'sao de ventre As

l'ilúlas do Allh:H1e Moss sau mdr

cadas TiO tralan",nlo da Prisão 0('

Ventre e suas manifestações f'

'las Angio(·olites. Licenciadas pe

·Ia �aulle PUblica. as "UuJas :lo

Abbade Moss são usadas por mi

tnares doe IJeSSoaS. fa ça o seu

tratamerno com o uso da!! pllulu do Abbaile Moss.

O crescimento vertiginoso da AMERICAN

MARIETTA americana re üetíu-se no Brasil,

onde o rítmo cada vez mais acelerado de

construções exigia um maior número de pro

dutos de alta qualidade, ... surgiu então a

AMERICAN MARIETTA S. A., Trn-

tas e Lacas, que através de seus díatríbut

dores exclu- ívos para todo /.. tenitórlo nacional

CASSIO .MUKJt S. I .

coloca à -dIsposição do público' brasileiro a ta

superável linha de tintas BERRY BROTHERS

(

Ê um bom n e qo ct o revender as tintas

BERRY BROTHERS. Solicite folheto. e infor

mações, sem comprornisso, a

.

Pãi-os-�Muõicipiõs:
'-;'-

TUBARÃO Trigo, será realizado no pro-

Com a renúncia do verea:.1 xímo dia 8 de janeiro, o des

dor Edgard Caporal à Presi- .file dos carros a�egóricos (

dência da Câmara M�nicipal de máquinas agl'lcolas,. que

desta cidade, foi eleito para deveria se realizar no dia 1�

o mesmo cargo, por sete vo- dêste mês. O adiamento, fOI

tos contra, 3, o vereador
Ida- motivado pelas cnuvas Cal(�!U'

Uno FreLta, que assim terá desde o dia ela, inaugul'açao,

de concluir o períodO legis- imposibilitanc1o a reali'lação

latívo que tem aíndaa dura- do referido desfile, que estavo

ção de um mês, ocasião erÚ' sendo' aguardada com grande

que será feita nova eleição. íntsrêsse e que deveria

O gesto do vereador Edgard -::or:;:1.it:nir no ponto máxlru.

oaporat prende-se
ao fato de d 28 festejos.

o Executivo Municipal ter

."fI

4 - O Cadastro Irnobílíá

rio estabelecerá um critério

científico de avaliação e eli

minará as injustiças, fiscais.

Colabore com os recensea

dores da Prefeitura prestan

do-lhes as informações ne

cessárias e estará contribuin

do para o engrandecimento

da cidade.

.-----_

tneuaureçêo da Sul Âmertca

elaborado ',' ártaz leis, sem a

necessária tramitação pela

Câmara, ferindo a Constitui

ção como poderes ao Legisla

tivo,

RIO no SUL

,Ecos da

Acompanhada de sem se

cretários o Governa'2lol' do Es

tndo inaugurou, ontem, err

Trombudo Central, o novo

JOAÇABA
trecho da Estrada de Fel':'o

Marcando o encerramento I
Santa Catarina, c(jn�nu.J re

. da 5a. Festa Nacional do centemente. '

lGENTIS-PRBCISAM-SB
Excelente Comissão _;_ Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen

tes no Interior para venda de Casimira e

Linh08 pelo Reembolso Postal.

I'ec i dos Lasco ex. Postal 8305

S. Paulo

Expresso Florianópolis Lld'a.
1 ransporfe de cargas em geral eníre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

COM VIAGENS OfRiIt'l'AS I: rERM.4. !\lENTES EM CARROS P&OP1UOIll

rWAL: SAO PAUW

,
-

Chegada a Flol'i�nópolis' dos srs. Rafael S. Larragoití,

no aeroporto pelos srs. dr. Wilson Abraham, Gerente da

MATRIZ:
"LORIANÓPOLI�

Escr1tózto:

Rua Padre Roma 50 - Teheo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n, 1''1.

Fones: 2534 - 2.53!\

Caixa Postal, 430

End. Telegrát1co:

Sandrade e Transpolis
-ô-

vtscoude de. Rio Bran('.()

(1I12,J')

A.Tenlda ao KI�ao 1I1HI'1'

Participação
DALMIRO LIVRAMENTO ARNALDO ARNOLDO DA

.

MORlTZ
LUZ

Teletone: 17-JO-il

"I'eleJOne 1211
São Paulo - Capital - 8:1-.

IIndereço Telegr6.tlco:

Bandrade e Tr&u.poU.

--o-

Endereço Telegrát!c:J

sanncre e Transpolu

-Ió)-

-e

·SENHORA

-e

SENHORA

(�enela n. Kle de Jacr.lro e era 8e10 Hori.nme Clom t1'Ue,. m6t•••u

.le r.aI. e•••• 1C.)Jl'ba d. Tranlportr
IIlu.. O...... ' 8/&.)

I

Participam aos parentes e péssôas de suas relações

o contrato de casamento de seus filhos
Ogaríta e José

Estseito, 31 de Dezembro de 1955.

. Alugam-se quartos'
I BONS QUARTOS pOM REFEIÇÃO A RUA GENERAL

I BIT'l'ENCOUR'l' NR. 43
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- t

JULG_AMENTOS DO TRIB�AL DE
JUS1'IÇA

DESPORTt
.

O TJD, reunido em ses- seguinte n ça : no pri-
são de 16 de .dezembro .l'e- .

me iro, julf'
/
pelo juiz Mil

solveu o segu ínte : Apllcar ton Walkll'ILiberato, con
a'Erí Moreira da Silva, ama- denou o, atIl, José Amo
dor

.

do Postal Telegráfico rim do Aval. ,C., a pena de
F. C., a pena de advertên-I suspensão luma

partida,
cia por escrito; Aplicar a . com benefi do § único do
Gerson Bar,ros da Silva, I al'tigo,202, . ter infrigido
profissional do Imbituba o a rtigo 2'1 CBF; no se
A. C., a pena de suspensão hmdo presí o pelo juiz

ti 1 b I . ,

P�l: uma pa; 1.( a, com e�le- I
Arnoldo cqo, o mesmo

f'icio do § U1l1CO do ar-tigo .condenou a 1ociac,ão, Avaí202 do, CBF, por ter infl'igi-I F. C., a pen de multa de
do o �l'tigo 335 letra A, do Cl'.� 50,00 (coenta cru
citado código : aplicar a

I zeiros) por . infrigido o

Osvaldo Manuel Mar-tins e
I

artigo 280 § ico do CBF
Maur-icio Juarez de Oliveira 1 condenar o tleta Dflson
Aguiar, ta�bém do Imbi-; Soares: elo aí F. C., a

._.........,.,........_.".......�-:--.....-v::_.E_....W.... tuba A. C., lllcuTsOS nos ar- i cumprrr a 1 de suspen-
,

23 -vezes
igos 329 Ietra A, do CBF,

.

são por qua ze dias, con-
Amaury (Tamandarê) ..... "- . . . . . . . . . . . . o' d

- I.J d Ih .

.

23 vezes
" pena. e suspensao por I

cenen 0- e beneficio do'
LeIo r:�. ,Rfniôs) �

'. 14 vezes
.unin (q pa.l-tid�" respecti-I � único do' a o 202 e, ab-!Argentino (Tumandaúé) v -

'lI1 t" d d Ih I tI'
14 tvezes- \1L(l1en J:;.,

" e.opi!� e.n. 0- ,es I
80 ver o a e .tavio Maria

Domí (Guaran í) .......•......... � ... �w·.
11

,. _�n.tl'.et�:rhoc')o benef)elO do § I Eetn.andes, Avaí F. C.,Hélio (Bocaiuva)' , .ivezes ,', . Ad" tl�' 20" A l i ,� .

f
-

" : . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..

'9' "U1l'1Ca (} ar g'ô" Co; P 1- úa 111 T�íÇflO (. reigo 327 do
Luiz (Bocaiuva) .....•.......... ,....... vezes F I" G'

"

I '.J'

9 vezes
cal' a rance reio uima- crtac o C0I11g'

Alcides (Avai) -

f
-

d té. ,'aes, com a unçao e ec-

Capaverde (Imbituba) .:................ 9 vezes'
n ico do Imbituba A. C., a

. Norton. (Figue·irense) ', . . . . . . .. 8 'vezes
pena de suspensão por 30

Oswalcró (Bocaiuva) 6, vezes
(trinta) dias, comq incurso IPaté (Guaraní) ..................•...... 5 vezes
no artigo 251 do CBF; Apli-

Walter (Guaraní) :............. 5 vezes
cal' ao Paula Ramos E. C.,'

Tião (lmbituba) 5 vezes

Isaias (Gual'aní) 4 vezes i�cul'sO no artigo 280 § úni'-

Almiro (Tamandaré), em 49 minutos 2 vezes co do CBE, a pena de multa

Itamar (Tamandaré), em 41 minutos 2 vezes ,le Cr$ 70,00 (setenta cru-

2 zeiros)'; aplicar a ProcópioDino CP. Ramas) ,........... vezes'

.Jaime (Avaí) 2 v��es Martins, amador do Venda.

I (I b·t b ) 2 vezes ,,-aI E. C., incurso no artigoA exalldre m I u a ; . . .
.

'

335 letra A, do CBF, a penaFausto (Avaí) ... ,.... .... .. .... .... .... 1 vez \\"'1 CF'
.

) 1 de sl1!';pensão por uma (1)
. 'f I son Iguel,rense � . . . . . . . . vez \

Dantas (Tamandaré) O partida, com beneficio. do § .,

1\.•
•

(P R ) 9 O úni'co do artigo 202 do mes- i
'J.arreco '. amos, em m. 1

':,PENALIDADES MAXI1\:IAS mó código; aplicar a Osval- \ ---�-'f--------

Convertidas 'em gol do Càrvalho Brigido, ama- ,

Pitola, no. jogo Paula Ramos x Atlético dor do Vendãva1 E. C., in, \1
Vico, no jOgo'Avaí x Atlético ';lIl'SO no artigo 335 letra \1'1A do CBF a penA de sus Ensfna-se Rua Feliciano Nunes Pires 12.j)scar, no jogo Imbituba x Avai ,,"

'd' -.V.'Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva ,jJensão por uma parti a, J
NizetuJ no jogo Guarani x Avaí o"�

.;om beneficiD do § único dó

Zacky, 'no jogo Bocaillva x 1mbituba artigo 202; áplicar a Paulo

E'ricÇI, nQ_ jogo Figueirense x Tamandaré Huascar Viana, amidor, ,d�
'Valéria, no· jogo Pania Ramos x Figueirense .•Tamandaré E. C., incurso

Vic9l, TI'ti jogo A�aí x Atlético;', ',' no artigo 835 letra A, do
"

Desperdiçadas ,
CBF, a pena de: suspensão

Leibnitz,']lO jogo. Pâula Ramos x Guaraní
-

por, um � pUl'tid� com bene-

Amorim, ·iI.r jogo AVílÍ X Paula Ramos firio do' § único do artigo
EXPULSi)'ES DE CAMPO 202; aplicar a Eildo Carlos

Sebastião,,'dó Atlét.ico, _n6_jo'go frente ao Guaraní. de Jesus e Flávio Veloso

Erasmo.,(p'. ·.Ramos) e Chadéco (Imbituba, no jog.o da Silva, incursos no al'ti-

entre,os. d'ols dubes. go 335, letra A, do CBF, a

BolãO,' ,do 'AVílí, no jogo conh'a o Figueirense pena de suspensão por uma-

Dilney, do A'tlétieo, no jogo 'Contra o Bocaiuva. partlda, com beneficio do'
Vermelho do Tamandaré,� no jogo contra o Atlético. � único do art_igo 202; apli-

,

Sombra., do P: U!1mos, no jogo' contra o Atlético.

I
�:lr li Lui� Carlos Mello da

l\'ilomen.o,-do Gu'aranr, no jogo contra o Paula Ramos. ?ilva, do Figu�irense F. C.,
Mal'réco, do Paula Ramos, no jogo contra o Figuei- l11curso no artIgo 329 letra

·ense.

'

, .

.
.

' C, do já citado código, a pe-

Gerson, do 1mbituba, no jogo contra o Paula Ramos. ,la de suspensão por uma

Triiha, do Figueirense, no jogo contra o AvaL iI) partida, com,beneficioi!

Ag'nle-Reembo'lsoOS APITADORES do § único do artigo 202;
L' B t I 11 Aplicar a Anisio Ávila Si-.'azarO ar o omeu �. vezes Casa de C,' 1iras oferece oportunidade a elemen
João Sebastião da Silva 10 vezes mas, do C. A. Catarinense, tos ativos par .rabalhar como vende.dores pelo reem
Gerson Demaria � 10 vezes . incurso no artigo 244 do

bolso em qual er praça do País. Fornece-se mostruá
Lauro Santos 10 vezes CBF, a pena de advertência

rio e paga-se a comissão. Cartas para Caixa Posta
Oswaldo Meim........................ 4 vezes por escrito; aplicar a João

10.030 São Pa
Steban Hory (húngaro) . . . . . . . . . . . . .. 1 vez Alceno Alves, do A. C. Ca-

....__

ASPIRANTES tarinense,' incurso no artigo ÚEPOSIT 10 PRODUTOS FARMACEUTICOS

Classificação 245 do CBF, a pena,de sus-

1 ° lugar - l'igueirense, 3 p. p. pensão por uma partida;
20 lugar _:_ Imbituba, 5 p. p. Outrossim, comunico-vos

30 lugarr- Bocaiuva, 8 p. p. que, os atletas Hildo Carlos

40 lugar,- Atlético, 10 p. p. de Jesus e Flávio Veloso da

50 lugar - Avaí, 14 p. p. T)1'i} '!V Silva, pertencem ao C. A .

60 lugar - Guaraní, 15 p. p. '.' C,1tarinense. Foram julga- 379

70 lugar - Paula Ramos, 17 p. p. dos em juizo singular, os
80 lugar - Tamandaré, 20 p. p. processos 152 e 156/55, os

PRóXIMOS JOGOS quais os juizes, Milton Wal-

Dia 5 - Guaraní x Bocaiuva I kirio Liberato e Arnoldo
27 vezes ,. Dia 8 -_ AtLétLw:x. lm,b_ih!h ! Soares Cuueo, aplicaram a

-,.,..... .....'�"W7i1 !: """-

"O
.NUMEROS PO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
10 TURNO

Paula Ramos 5 Guaraní 2
Imbítuba O x Bocaiuva O, em Henrique
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x Tamandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guaraní 2

Irn'bituba 5 'x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1

Guaraní 2 x Figueirense 1

Paula Ramoaz x Imbituba 1
Avaí 2 x 'I'amandarê 1
Atlético 1 x Figueirense 1

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2

Imbítuba 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O

Paula' Ramos 2 x 'I'amandarê O

Bocaiuva 3 x Guarani O

Imbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x 1mbituba 1

Guarani 1 x Tamandarê O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avai 2 x Guaraní 1

Figueirense 4 x Bocaíuva 1

Atlético 2 x Tamandaré 2
2° TURNO

Paula Ramos 5 x Guarani O

Bocaiuva 5 x Imbituba 4

Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense '1 x 'I'amandaré O

Avaí 2 x Bocaiuva 1
Guaraní 4 x Atlético O
1mbituba 2 x Tamandaré 1

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1

Bocaiuva 4 x Tamandaré 3

Figueirense O x Guaraní O
Imbituba 4 x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré O

Figueirense 1 x Atlético O
Bocaiuva � x Paula' Ramos 2
Avaí 2 x Figueirense O

Imbituba .4 x 'Guaraní O
Tamandaré r x Paula Ramos O

CI..ASSIFICAÇÁO
10 lugar - Avaí, 4 p, p.
20 lugar - Figueirense, 6 p. p.

-

30 lugar - Bocai{lVa e Imbituba, 9 p. p.
40 lugar - Paula' Ramos, 13 p. p.
50 lugar - Atlético e guaraní, 15 p . p.
60 lugar - Tamandal'é, 21 p. p.

OS ARTIUIEIROS

Lage

E'rico (Figueirense) 12
Fernando (Avaí) 10
Sombra CP. Ramos) 190 IWilson C'. :n,amos) .: .

Lauro (Atl�tico) ,....... '1.
Carlito (Figueirense) '................. 7
Oscar (linbituba) 7
Amorim (Avai) 7!

Zacky (Bocaiuva) 6

Pit�la '(P. Ramos) �.............. 6
Jair (Bocaiuva)

-
'

5
Valério (P. Ramos) ',' . ',' . . . . . .. 5
Cobra (Bocaiuva) .. '.' _ 5
Professor '(iinbituba) 5'

Nery (Imbituba), 4'
Armando (Bocaiuva) :....... 4,
Cavallazzi (Atlético) '....... 4
Lando (Imbituba) : ,...... 4
Chadéco �Imbituba) 4
Victor (Atlético) .. : : ;.. 3
.Ja-có (AvaíY _

' 3
Nizeta (Guaraní) ' .....•. 3
Niltinhp (AvaO 3
Nenem (Bocaiuva) :

'

3.
Ney CTamandal'é) :...... 3
Ari (GuaraílÍ) : .,....... 2
Dedéco (Guaraní) _ . . . . . . . . . . . . . .. 2.
Alemão . (Fig,ueirense) . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Rod-riglles (Bocaiuva) 2

Bolão. (Avaí) .. ; .. f • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2
Walmor (F1igueirense') ' 2
Antoninhó (Gu.araní) ,............ 2
Zéz,inho (Guaranj) :.............. 2
Vico CAvaí) '. . . . . . . . .. .. .. .. 2
Oládio (Tamandaré) -. , '.'

' 2
Davíd (Imbituba) 2
HercHio (Avaí) ',' .. 2
Pacheco (Figueirense) � . . . . . . . . .. 2
Raul CBocaiuva) , 1
Jair (Tamandaré) ,.. 1

Dilney (Atlético) 1

Aqpio (Avaí) .. " , ,
1

Caréca (Atlético) 1
Tião (Guaraní) 1
Loló (Avaí) ""'''''''''''''''''''''' 1
Betinho (Figueirense) 1
Adão (Tamandaré) __ 1,
Joquinha (Tamandaré) 1:
Toinho (Figueirense) 1
Fernando (Tamandaré), 1
Sudi (Guaraní) 1

Quesco (Imbituba) '. .. . . . .. 1
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO

.
Amorim (Avaí), com 4 tentos

ARTILHEIROS NEGATIVOS
Teodoro, d.o Atlético, a favor do Imbitubà.

-

Valério, do Paula Ramos, a favor do AvaL

Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.
ARQUEIROS VASADOS

.

Soncini '(Atlétié.o)

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

-

. í' "�<I.\'J:i
l)••••l'I••�••O•••••$•••••••••••••·

IVO VON WANGENHEIM
- DENTISTA -

lsu)tório rua Bocaiuva, 42

ORDADOS A MAO

"

"PERFORMANCES" DOS �UBES PRIN
CIPAIS DA CAPITAUM 1955

O QUE PROPORCIONOU A TEMPORADA
FUTEBOLISTICA DE 55

I
•

I Melhor elemento do Avaí - Waldir
Melhor elemento do Figueirense __:. Carlito
Melhor elemento do Iinbituba - Adil
Melhor elemento do Bocaiuva - Bonga
Melhor elemento do Paula Ramos - Nery
Melhor elemento do Atlético - Soncini
Melhor elemento do Guarani - Fausto
Melhor elemento do 'I'amandarê - Darcy
Melhor elemento da Capital - Carlito
Melhor árbitro da Capital - Lázaro Bartolomeu

Melhor presidente de clube - Celso Ramos Filho

(Avai),
Melhor técnico - Saulzinho (Avaí).
Vitórias mais surpreendentes: Guaran.í 2 x Figuei

rense 1 e Tamandaré 1 x Paula Ramos O.

Melhor goleador � E'rico (Figueirense), 12 tentos

somente no Campeonato.
Maior façanha de um artilheiro - Amorim, do Avaí :

4 gols n um só. jogo. . '.

Vitória mais bonita - Figueirense 7 x Palmeiras

(Blurnenau) 1.
Maior decepção - O titulo de "lanterna" do 'I'or

r.eio dos Clássicos, obtido pelo Avaí.
Melhor conjunto dos aspirantes
Melhor conjunto dos amadores

(invicto).
Melhor árbitro da 2a. Categoria - Euclides Pereira
Melhor "team" em nossos gramados - América, de,

.I�inville
'

A grande "virada" - a derrota do Avaí frente ao

Cruzeiro, de Porto Alegre, por 5 x 4 depois de estar ven-
cendo por 3xO.

.

A maior derrota - a que foi imposta pelo Avaí ao

, Tamandarê : 8 x O.

I Melhor conduta individual - Nizeta, do Guarani,
no prélio frente ao Figueirense, quando marcou os dois

.

tentos que derrotaram o campeão de 54..

IV - PAULA RAl\$
Paula Ramos 1 x Operário (Joillle) 2
Paula Ramos 5 x Guaraní 2-" \
Paula Ramos 3 x Atlético 4 I

Paula Ramos 1 x Tiradentes (Tcas) O
Paula Ramos 1 x Figueirense 3 I
Paula Ramos O x Imbituba (H. Ire) 7
Paula Ramos 2 x Imbituba (H. ti) 1
Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Paula Ramos 2 x Tamandaré O
Paula Ramos 2 x Avai 2
-Paula Ramos 5 x Guarani O
Paula Ramos 5 x Guara n

í

O
Paula Ramos 2 x Atlético O
Paula Ramos (misto) 4 x Avaí (to) 1
Paula Ramos 1 x Figueirense 3
Paula Ramos O x Imbituba 4
Paula Ramos 4 x Tiradentes (Ti,i s) 4
Paula Ramos 2 x Bocaiuva 3
Paula Ramos O x 'I'amandaré 1
Resumo: 18 jogos; 8 vitórias; 8 rotas; 2 empa

tes; 40 gols a favor e 39 contra. Sald tento.

Figueirense
Treze de Maio-

Brevemente o Presidente da União' Catarlnense de

Estudantes percorrerá, acompanhado ele mais colegas, as

).,1'incipais cidades do interior do Estado, com a finalida

de de angariar fundos para a construção da Casa do Eso
I tudante e do Restaurante Universitário. Auxiliá-los, é
! zelar pelo bem estar do vosso filho estudante.

Com três ql tos e demais

�lepcndêJ1cias, 'ituada no

pel'ímetro uI' 10. Negócio
a vista atra de, Autar
quia. Propost� elo telefone
3548.

-

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Wmiam HOLDEN
Alexis SivIITH - Edmund
O BRIEN em:

TRIBUTO DE SANGUE
No Programa-
Cine Noticiario.
Preços : 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos .

1 .••·ItA
As 5 - 7,30 - 9,15hs.
"Sessão Das Moças"

Abbott e COSTELLO
-NO PLANETA MARTE
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

. As - Bhs.
Mel FERRER - Rita GAM
_. Cornel WILDE em:

SAADIA
I:echnicolor

No Programa:
Reportar Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
"Sessão Das Moças"

Abbott e COSTELLO
NO PLANETA MARTE
No Programa: .'_

Noticias da ·Semaltl(Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50 .

Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Dean MARTIN - Jerry

LEWIS em:

O BIRUTA E O FOLGADO
.

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

. As 7 - 9'hs .

"Sessão Das Moças"
Anne BAXTER -

chard CONTE em:

A GARDENIA AZUL

Ui-

No Programa:
Atual. A.tlantida. Nac.

Conhecido· boratório de S. Paufo produtor de an

tibioticos e hip.aermias procur� depositário no Estado
oe Sta. Catari por conta' própria na base de exclush
vidade. " i

Cartas det hadas para Pedro Rua Ruy Barbosaí,'
s. Pau40.

•

REPRE NTACÕES ARMARINHOS
j\c�ito re esentaç5es para a praça de São Pa 110

cartas para J é Delgado à Caixa Postal, 5. 80
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o dr. Wilson Abraham quando prnf'eria o seu discurso de :1�n:decimento em nome dos füncionários da Sucur-

'"
.

G

Eces . da inauguração. da Sul América

sal, vendo-se o dr. Celso Ramos Branco e sr. Jayme Pranco.

e à direita o Des, José Rocha Fcrr-eirn Bastos, presidente do Tribunal de Justiça.

de entrega do prédio à cidade. A esquerda o sr, Júlio Lagun

';;:,
_
•• ,I

a beleza exige'
o seu tributo
Bonn - Uma índústría al-

tamente especializada lança
sempre de novo OS seus pro
dutos - perfumes, cremes,
bâtons - no mercado sem

conseguir alcançar, as cifras
da prcduçâo, do sabonete de

mü-ç-urç típos diferentes. No
ano passatío as transações
atingiram círras que excedem
de longe os montantes dos
ano-s anteriores,
Em primeiro lugar estão Os

meios para o' tratamento do

cabelo: loções, pomadas, e,

seja dita a verdade, corantes.
A soma indicada nas estatís

ticas é de 72 milhões de DM

Os perfumes, águas de colo
nía, etc. figuram na lista com

65 milhões ele DM. As pastas
dentífrtcas totalizam a soma

de 47 milhões o que corres

ponde a apenas 1 DM por ha

bitante da República Federal.
A média de perfumes e cre

mes é de 1,30 DM. Nos

últimos anos as despe
sas de produtos

- de bele

za aumentaram de 25%., en

quanto que os sabonetes, os

sabões e a barrelas se man

tiveram nos últimos anos no

mesmo nível correspondente
ao'montante de 675 milhões

de DM.

Lavando com Sabão

\7irgem Especialidade'
da" ela. lVIIIIL INDDSIBIIL�JoID,llIe. (marcaEreglslrada)

economiza-se tempo.:. e� :dinheiro

co VITE
A FAMILIA 'CARIONI convida nos parentes e pes

sôas de suas relações e amiz.ide, para a missa de sétimo
(lia que, em sufrágio da alma de sua ,progenitora

MARTA DAS Dt>tlES CAH.IONI
terá rezada na Capela do Colégio Catai-in enss, dia 4 do
corrente, às 7,1511OJ'as.

- .� _w-="_=,�_, ,_

CENTRO -EXCURSIONISTA "AflNOi.J;O RíUJLiI"�O"
-,--------

- W..EQlc.IQN.í:\.;'lli/-
FUNDADO EM i6-9-54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC!EDl'.U;�\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHeCE R A

TERRA CATARINENSE. NÃO PEACA iiMPO, EN

V(A-NOS HOJE MESMO, TEU NO!",fiE i;: [i\i:;r.RE·

co A CAIXA POStAL 489- FLCKlM�0PÚ:"iS':'S.C i
/�__""""",,�,,�����"���'-�=�f�-"�e'�·��••�&s�w�-*�r�ww�-�

2 - o progresso da cidade depende de um perfeito
Cadastro Fiscal e Imobiliário. Colabore para o desenvol
vimento de sua cidade, prestando as informações solicí
tadas pelos recenseadores. O censo Imobiliário elimina
as injustiças fiscais e não visa o acréscimo de impostos.
Pata que todos possam ser beneficiados, façam a inseri
cão de suas propriedn eles na Prefeitura Municipal, até
ao fün do corrente mês.

. Hili�',

!
, j

i
i

i
I

•

___ - .. _.__ .�.�.�._. I ,----....-
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E O I T A L- ,Et O I T,A . -L. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS.- I ",
'

.

.JU12tJ DE DIREITO DA qual deverao ser ouvidas JUIZO DE DIREITO DA digo ClVIl. E para o dito TENCIA Doe SERVIDORES DO BTADO ��t:nlfRICnO
CQMARCA. DE TIJUCAS

I;\S testemunh�s ,José'Ferrei- COMARCA DE TIJUCAS fi.m requer a designação do
.

.1 �LJU J,
ra e Bento Silvino, lavrado- dia, lugar e hora, para a E D I T A L __.,..... � _

Edital de citação, com o res. casadQs, residentes e . Edital. de citação, com o justificação exigida pelo ar- HEALlZA'ÇÃO DE CONCURSOS NO IPASE

pt·azo de tr-inta dias, de inte- rlomicilir;dos no local do prazo dê trinta dias; de in- tigo 455 do Código de Pro- Faço público, para conhecimento dos candidatos ins-

ressados ausentes, incertos e imóvel, os quais comparece- teressados ausentes, íncer- cesso Civil, na qual deverão critos nos diversos Concursos do IPASE, que o horário ..

desconhecidos rão em juizo independente- tos e desconhecidos. ser ouvidas as testemunhas da realização das provas é o seguinte:

1mente de citação. Requerem O Doutor Reynaldo Ro- Manoel Anastácio e 'Heitor CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO
.

O Doutor Reynaldo Ro- mais que, depois da just.iff- di-igues Alves, Juiz Substi- Antonio Emiliano, pescado- Dia Hora Prova

drigues Alves, Juiz Substi- eução, seja feita a citação tuto, DO exercício do cargo res, residentes no local dos 5/1 Í9 hs. Português e Aritmética.

tuto, no exercício do cargo dos atuais confrontantes de Juiz de Direito da Co- imóveis, as .quais compare- 6/1 19 hs-:' Conhecimentos Gerais"

de Juiz de Direito da Co- Bsu to Silvino e Justino Pru- marca de 'I'ijucas, do Esta- cerão em Juizo independeu- 8/1 7 I1s.- Dactilografia

ma rca de Tijucas, do Esta- dêncio, residente no local do de Santa Catarina, na temente de citação. Requer CONCURSO PARA ESCRITURARIp

do de Santa Catru-iua, na do imóvel, � bem como dos forma da lei., etc. . . mais que, depois da justifi- Dia Hora Prova , r
'

....
, forma da lei, etc .. , interessados incertos e des- .FAZ SABER a todos cacão, seja feita a citação 7/1 19 hs. Português

FAZ SABER a todos conhecidos por editais de qU[Lnto� ínteressar possa o dõ; confrontantes do ímó- 11/1 19 hs. Conhecimentos G.erais

quantos interessar possa o trinta dias, do Sr. Diretor preaente edital de citação, vel, Manoel Sebastião Oon- 12/1 19 hs, Direito

pr-eseude edital de citação, do Serviço do Patrimônio da com o prazo de trinta dias, çalves, Pêço Severiano e 15/1 7 hs:' Dàctilografia

c'opl o prazo de tr-inta dias, União por' precatória em de interessados ausentes, Marçal Manoel Felipe, re- CONCURSO PARA 'OFICIAL ADMINISTRATIVO

de interessados ausentes, Florianópolis e do Sr. Re- incertos e desconhecidos, sidentes no local do imóvel, Dia Hora Prova

incertos e, desconhecidos, presentante do Ministério que por parte de Lodovico bem como os interessados 9/1 19 M. Português

que por parje de José Nico- Público nesta Cidade; to- Zeferino Stein, lhe foi diri- 'incertos e desconhecidos por 13/1 19 hs, Direito Constitucional: Civil e Penal

lau de Souza ,« s/ mulher dos para falarem aos ter- g ida a petição do, teor se, editais de trinta dias, - do 14/1" .19 hs, Direito Administrativo e Legislação

lhe foi dirigida a petição do mos da presente ação em guinte: _ "Exmo. Sr. Dr. Sr. Diretor do Serviço do de Pessoal'

teor seguinte: - "Exmo. que será, afinal, reconheci- Juiz de Direito da Comarca Patrimônio' da União, por 17/1 19 hs. Conhecimentos Gerais

Sr.-Dr. Juiz de Direito da UO o dormn io dos suplican- _ Diz LODOVICO ZEFERI- precatória, em Florianópo- .cONCURSO PAnA GUARDA-LIV.ROS

Comarca - JOSÉ' NICO- tes sobre o referido imóvel, NO STEIN, solteii."o,. la- l is, _ e do Sr. l'epresentan� Dia Hora Prova

LAU DE SOUZA e sua mu- cuja sentença lhes servirá vrador, natural dêste sEs- te do Ministério Público 14/1 �4 hs. Conhecimentos Gerais

lhe!' Maria Donatila de Sou- de título hábil para a com- tado, residente' e domicilla- nesta Cidade; todos para 15/1 19 hs. Matemática e Estatística

"1'a;lavrad.ores; naturais dês- petente inscrição no Reg is- do no-lugar "Perequê" mu- falarem aos termos da pré- Ü)!l 19 hs., Contabilidade Mercautíl e Noções ell'

te Estado, residentes e dq- tro de Imóveis. Protesta-se nicípio de Porto Bêlo, desta sente ação no prazo dê dez Contabilidade das Instituições Socia.i.. UM FAT'Q E UM A

miciliados no lugar "Ser- provar o .alegado com teste- Comarca, por seu assistente dias, nos termos do artigo CONCURSO PARA ,CO�TADOR
.

J=l

tão de Santa 'Luzia", desta munhas -

e vistoria, se adéante assinado, qUe pre- 455 citado, sendo, afinal, re- Dia Hora Prova CONCLIJS AO
Comarca, querem expor e necessário. O solicitador cisando mover uma ação de

.
conhecido o domínio do 're- 8/1 19 hs. Conhecimentos Gerais '

"

'-\ J-\
.

requerer '& V. Êxcia. o se- q ue esta assina tem sua re- usocapião, vem expor e re- querente sobre os 'referidos 10/1 19 hs. .Matemática Comercial e, Financeira. e A propósíto de críticas por-
"". guinte: - I � Os suplican- sidência nesta Cidade, 011.:- querer a V. Excia. o se- imóveis, cuja sentença lhe Noções de Estatística ventura surgidas' contra 1)e-

tes são posseiros, há mais de recebe citação. Dá-se á guin te i-c- I _ O suplicante servirá de título hábil para 16/1 19 hs. Contabilidade queno aumento de preços de

de trinta anos, por sí e seus present., causa o valor de é posseiro, há mais de tr in- a inscrição no Registro de 18/1 19 hs. Contabilidade das Instituições Soeis h locução dos compartimontos

antecessores de um terreno Cr$ 3.000,00 para os efeitos ta anos, por sí e seus ante- Imóveis. Dá-se á presente 2. As provas dos concursos serão realizadas no edi- do Mercado Público, vem a

situado no lugar "Ser-tão 'de legais, E nestes termos P. csssores, de dois lotes de, causa o valor de Cr$ ..... fício do INSTITUTO DE EDUCAÇAO DIAS VELHO, ·f, talho ele foiú referir um f'n-

�n,nta Luzia", destU'·Comar- deferimento. 'I'ijucas, 16 de I terras, situados nu lugar 3.000,00. Protesta-se por ma Vitor Meireles - NESTA. to, que ali acaba de verifi-

ca, tendo parte !lO metros dezembro de 1955. (a) Clau-. "Perequê", municí-pio de provas testemunhais _ e 3, Oi'! candidatos deverão comparecer no local 'in. car-se, para demonstrar que

de frentes e 450 dítos de "dio Ca ramurú de Campos - Porto Belo, desta Comarca, vistoria, se necessal'lo.·O dicado para a realização das provas 15 minutos antes d.: I não é própriamante a cír-

fundos, e dai estreita p�l::a Assistente Judiciário." Em com as seguintes descr imi- solicitador que esta assina hora marcada para o início das mesmas, munidos de Iá cunstâncla elo aumento feito

os fundos 55 metros de dita petição tol exarado o nações: - 10 LOTE - 15 tem sua residência nesta Ci- pis-tinta ou caneta-tinteiro e' cartão de identifica;,ão, nos alugueis que índíspõe os

frentes e 400 ditos de fun- seg'lIinte despàcho: _ "A" metros de frentes e go di- d"lde, onde recebe citação, Florlan6polis, 26 de ,dez'f'mbro de 1955, intüre�;sac1os c021tra Ó loc:ldor,

dos _ ou sejam 69.500 me- corno pede. Tijucas; 21/12/ los de fundos: - ou sej-am Nestes termos P. deferil:nen.� Mário Marques Garcia ma., sim o fato de êsse loca-

tros quadrado'ii, - fazendo :')5. (a) Reynaldo Rodrigues 300 metros quadrados, - to. Tijucas, 16 de dezembro Deleg'ado clor ser a Prefeitura e o di-

frentes 110 Tl'avessão Ge· Alves - Juiz S.ub.stituto" faZendo frente ao Norte l}o de 1955. (a) ClaudiQ Cara-
• .I'_ w_· · ·.-..•�� . ._�' .._ ·

!íheiro ter de ser pago aos

ral com proprietários des· enf exercício." Feita a justi-
.

caminho dá vargem com murú de Campos.�' Em dita \' Pariie'1-p,a"a-O.' :;o[1'es da Municipalidade. Em

conhecidos e fundos e111 ter- ficação foi exaTado o se- quem de direito e fundos a'o 'lletição foi exarado o se: Y :E'ral, existe visível e ostensi-

1'8S de Bento Silviúo; exti'e· guinte despacho: - "Fa- Sul no Rio Pereq.uesinho; !Irlinte despacho: .:._ "A., JOSÉ TROINN DE ALCEBíADES VIDAL DE ; va repulsa, da parte de n1ui-

mando 1:10 Norte em terras çam-se as cita(}ões requeri- I extl'emando a Leste em ter· como pede. _Desígno ô �ia OLIVEIRA SOUZA, Im ,gente, contra o' pàgamen-

de Justino Prudêncio e ao das na inicial. Tijucas, 32.- ras de Pêço SeveriaJlo e a 123 do corrente, ás 10 horas, e, e to ele contribuiçõe3 aos ca-

Sul em ditas de Bento Sil· 12-1955.' (a) Re)'11aldo Ro- Oeste em ditas de Manoel no local do costume, para fi ÁGATA L. DE OLIVEIRA LEONTINv\. SOARES DE fres públicos. Parece que tal

vino e Pedro Merizoni. - drigues Alves - Juiz Subs- Sebastião. Gonçalves,' no j;ustificação. I. Tijucãs, 21- SOUZA jepte supõe perdido. senão

'II - O refel'ido imóvel per- tituto, em exercício." E pa-
'

ribeirão. 20 LOTE - 105,5 12-1955. (a) Reyna1cto Ro-
.
participam aos seus parentes e pessôas amigas, (I poubado, o dinheiro com que

tencia ao pai do requerente, t"a que - ehegue ao conheci-I metros de frente e 125 di- d-rigues Alves _ Juiz Subs- confrato de casamento de seus filhos, Heresvita M.· dr' reSgata obri'gações para' com

. Joaquim Florindo de Souza, mento de todos e ninguem I
tos de fundos - ou sejam tituto, em exercício." Feita- Oliveira e Edno Souza. o goverI!0, como pe não lhe

yt]ue já o possuia há mais doe pOSS::I alegar' ig'nol'ância, 113.125 metros quadrados, a justificação foi exar.ado o HE'RESVITA e EDNO passassE: pela mente' que con-

vinte e cinco anos, c hleCl· mandou expediT o presente _ fazendo frentes ao Norte 3eguinte despacno': - "Fa- _
Noivos tri_buir para os. cofl'(�� públi-

do êste, há dez anos, os su- edital que será afixado na em terras de Marçal Ma· çan_::-se as citações I;e:qúeri· Estreito, 2,4 de dezembro Ide 1955.. . CDS é um dever i:m:pos.to até

plicantes continuaram no sede dêste Juizo, no rugar noel Felipe e fundos ao Sul das na inicial. TiJllcaà, Z3-

J'll
.

.- _

...
em nome dR hirmoIlia social

exercício da posse do referi· do c_ostume,
..

e, por ,cópia,
I

em t�TTas d: herdeiros de 1,2:.1955. (aLReyga.I�.,�,. �Ro�",
.....,,' '.

" ._� .IJ�' 'P'Q��.1I!!L..,1��,.?..:_.=_. :,-_.510 �qpJ,*E?.i'2t�:�a: GQle-
dó imóvel; mesmo por que, pubhcado UMA Vll:Z no Zefermo Stem extremando urlg'ues 1\lvés _ JUlZ SüJ5'S-" ��. ....,.. �I" Y��--:-. Mva.· ,

...

antes de falecer, o pai do Diário da .Justiç.a e TRll:S a Leste em terras de herdei- tituto; em exe)'cício.". E pa-I JOSÉ HERMES GIL
.

MIGUEL GANDIDO '. Mas, v,amos -ao fat<1;- Com

requerente já havia trans- VEZES no jornal "O Esta,- ros de Manoel Felipe e a ra que chegue ao conheci- "
,e: . ,-,-"",DOMING'ÇES o pequenq,acré3cilp,Õ��feito no

ferido a posse do imóvel aos do" de Florianópolis. Dado Oeste em ditas de herdeiros mento de todos e ninguem CORINA AMARAL GIL. U") -

'.
e preço do aluguel" C1e determi-

requerentes, e tanto êstes. e passado nesta cidade de' de Zeferino Stein, _ II - possa' alegar ign0J:âllc'ia, BENTA DA SILVA naelo compartil;nento do Mer-

como aqllele sempre a exer- Tijucas, aos vinte e quatro O 10 lote foi comprado por, mandou expedir o presente, I
-

"l!l7.qiU DOMIN'GUES cado Público, surgiu o inci-

ceram pacificamente e sem dias do mês de dezembro do Manoel Anastácio,' há 8 ediüll que será afixado .na participam aos parentes e' participam aos parentes q .dente: o 'atu;Ll locatário, so-

interrupção com animus do- ano de mil novecentos e anos, ,d'e Ana Becker, cuja' sede dêste Juizo, no .lugar pessôas de s�as relações, o pessôas de suas relações, 11- tire quem incidiria .o aumen

mini. - III - Em vista do cinquenta e cinco. Eu, (a) posse datava de mais de 20 do éostume, e, por cópia, contrato de casamento de contrato de casamento de. to, 11ão se'1:onf,ormou com o

exposto querem os suplican- Gerc)' dos Anjos, Escrivão, anos, - e Iv'Ianoel Anastá- publicado UMA Vll:Z no seu filho. DEODATO, com a sua filha MARIA CÉLIA caso, não porque achasse ele

tes regularizar a s.ua pos- o datilografei, conferí e su- cio o vendeu, há 3 anos, ao Diário da.' Justrça e TRÉS " se,nhorita Maria Célia Do- com o_senhor Deodato JOS0 sfl.l·razoado o aumento exigl-

se sobre o referido imóvel, bscreví. (a) Reynaldo Ro- requerente; e o segundo 10- VEZES no jornal "O Esta-; mmgues. Gil. :10 peh Prefêitl]ra, mas por-_
.

de conformidade com o dis-. drigues Alves - Juiz Subs· te pertencia á Maria Flo- do" de ·Florianópolis. Dado .ii DEODATO e MARIA CÉLIA que ... êle, além elo CJue já

posto nos artigos 550 e 552 tituto, em exerClCIO. Está ren-tina Flôr, há mais de 40 e passado nesta cid,ade de noivos pJ.gava à Tesouraria Munici-

,do Código Civil. E para o conforme o original afixado anos, e o vendeu,. há 8 an.os. Tijucas, aos vinte .e qU.!1tl'O Florianópolis, 24-12-1955. paI, memalmente, .. tambem

dito fim requerem a desig- na sede dêste Juizo, no lu- ao requerente. Assim, as, dias do mês de dezembro do.
. ---' pagava quantia aliás em dô-

na:ção do dia, lugar e hora gar do costume, sobre o 'pORses do requerente e de' ano de mil novecenlos e Parficipação bro ao anterior locatário, que

para a justificação exigida qual me reporto e dou_fé. seus. antecessores somadas 'cinquenta. e cinco. Eu, (u) SR. E SRA. WALDEMAR DEMARIA
lhe j):1ssára o compartimen-

pelo artigo 455 do Código
.

Data supra. O Escrivão: totalizam mais de' trinta Gercy dos Anjos, EsàivãQ,
. SR. E SRA. JOÃO EGYDIO DA SILVEIRA

to sob tal concliç:'Ío e depois

de Processo Civil, -' na Ger'cy elo'" AnJ·os. anos, e Sen11)I'e foram 'exer" o c!atl'logI,nfel' confeI'I' e Sll
clr rereber c1êle a luva de

'"
u . ," -

Participam aos parentes e às pessoas de suas rela-
cidas, pelof:1 mesmos, mll1- bscréví. (a) Reynaldo Ro- ções o contrato de casamento de seus filhos Lourdes Te-

nl!1is cJumn. de�ena de milha-

ternlptamente e pacifica- drigues Alves - Juiz Subs- l'ezinha Demaria e Hélcio João Moreira da Silveir�.
res de cruzeiros ...

'mente, com animus domini. tituto, em exercício. Está Lourdes Terezinha e Hélcio .João
O fato é verídico e serve

•
_ III - Em vIsta do ex- conforme' o original afhá- para. de-sabonar"s, crítica dos

.
.

. .., 110ivos
li posto quer.' o suplicante I�e- do na sede dês1e Juizo, no riue acham que n Prefeitura,

Florianópolis, 24 de Dezembro de 1955
g-ularizar a. sua posse sobre lugar do costume, sobre o

com o pequeno aumento pro-

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

P
.

..
.

_ posto nós alugueIs, andava a

formidade com o disposto Data supra. O Escrivão: . artlclpaçaO_.' ,'. promover n. falênci?, dos ne-

nos ártigos 550 e 552 do CÓ- Gel'cy da,:j Al1,19s• gociantes ali estabelecidos.
'AUGUSTO BRANDO JOÃO MONfjUILHOTT Vê-se que o que existe não é

NETTO uma razão pla1i,ível para as
-

- e -
. ,"-- e...,... eí'íticas, :mus uma' velha � o

.;IJIlft'",. . JUpIDII SILVEIRA lamentável má vontacle mui-
LUCY DA SILVA BR.ANDO I MONGUILIIOTT tà genemlizuch contra as

participam aos parentes e às pessoas de suas 1'e- obrlgaç.ões par2�',cQm o era-

laç.ões o contrato de" casamento' de seus filhos Miguel
-

Carlos Brando e Vj.]ma Mongutlhott.
rio...'

Miguel Carlos e Vilma

,I. A. P. B.
DELEGACIA DE FLORIANO'POLIS

INSCRIÇÃO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS
IMOBILIARIOS PELO PLANO "B"

Acham-'se abertas, até 31 de janeiro de 1956" na De
legacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ban- :

...._ c.ários, situada à Aovenida Hercílio Luz nO 66, as inscrições I
Para a concessão ele finaneifllnento imobiliário pelQ Plano'
"B", de que trata o Decreto nO 34,828, de 17-12-53, cujo
valor máximo é de CR$ 500,OOO,oô (Quinhentos mil cru- I

zeirü:3). ,.' ,/ ..
As in:;;.crições poderão spr feitas das 12 àS)4 horas Idiáriamente, exceto aos sábados, em que será observado � .

horário das 9 às 10 hOi'as. Nos citados ?orários serão. p.res- J'tados todos os esclarecimentos solicitados. .

As inscrições ora abertas destinam-se, exclU3iva�nente,
a financiamentos imo'biliários que se refiram a ca'os es- !
pecíficos ele compra de imóvel .residencial (devidamente lo
calizado'e caracterizado), construção ele casa l'tlsidenciill em
terreno de propriedade do Segurado, (cuja aquillição não t.e
nha sido financiada pelo Instituto) e encampação de débi-
to hipotecário, contráielo, exclusivamente, para c9mpra de
iinóvel en1 que resida o segurado.
_.Ficam canceladas as inscrições' anteriores ..

REINALDO WENDHAUSEN
DELEGADO

Ass. Irmão Joaq.uim
CONSUlTÓRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO

-

(l1a Maternidade Dr. Cal�los Conêa. em colaboração
com a Campanha contra o Câncer da Assoe. Cato !,;,

Medicina) -

Exames .sistematizados, do útero, ovários, trompa;;,
órgãos geniais· externos e-seios, para diagnóstico e tr'à
tamento - o mais precoce possível - do câncer femi-

'

�� .

-'

. �
, t

.
.

COLPOSCOPIA - GITOLOGIA' EXFOLIATIVA (Papa-.
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLóGICa

(biópSia) :- RAIOS .X.
.

Funciona todas as quartas-feiras, no Período
das 8 às 12 hora�, na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa, à Avenida Hercílio Luz .

O CANCER TRATADO A TEMPO É UMA DOENÇA
.CURAVEL

noivos
Florianópolis, 24 de dezembro de .1.955,
--=:::----------.:.._--,_;.--

ParJicipaçã'o '

VIRGULINO

RICARDO"
CECíl.IO' BERNARDINO

GOULART NETO,
-e- -e-

CECILIA SILVEIRA \. ELIZA SALVADOR. NETO
.

GOULART Participam aos seus pa.
Participam aos parentes e.

'

rentes é pessoas de suas re

pessoas de suas rela.Ç.Ões, o
. lacões o contrato de casa-
I

" • c

contrato de casamento -de
.

mento de seu filho Laurival
sua filha Nadir, com o sr.

'

com a srta.' Nadir Gonlart.'
Laurival Bernardino Neto, f'.

.
{RApnu'} a .TIpRN

noivos
Flól'ianópolis, 24 de Dezembro de 1955.'

. )..
r

Vende-se uma loja no 0entl'O comerciál de Floríanó
poI!''l.

Negocio urgente, entrega imediata.
Informações nésta redação nos seguintes

çús:

Rua\ Oswaldo _Cruz, 406 Estreito ou Avenida
Luz, 132 Apt. 3 Florianópolis,

Faça-se examinar ao menos uma vez flor ano
----------,----------�-

tajcl das' Esquadrias
/ I_>E ALBE�TO RICBTER � �.

Rua 24 de MaIO, 612 - Estreito - :[.'lorianó'polis "

Portas, janelas, caixas, meia-"caixas, vistas, etc.,' oo,n
estóque para' enti'éga imediata.

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e sem defeitos,

Pdeços baixos - Examine e compre o íl.lle está pron
to para �)1tréga imediata

,

Férro - Tubos - Sanitári9s e Azulejos para importa
ção do Rio de Janeiro da Cla; Americana de Interc�mbio
(Br�sil) CADIB.

Se vai construir anóte· o n03SO endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

O sobrado da casa a rua Tirad'entes nO. 20, amplo
::alão para escritório, e

, ,

VENDE-SE
um ótimo lote de terreno inclusive planta para constl'U
c:ão na l'lIa Juca do Lloi-de em COQUEIROS,
um lote TiO Loteamento Portela, MOlTO do Geraldo CA-
POE[HAS.

r

VENDE-SE

enderê-

Tratar
Fone 3726.

Visconde Preto, nO. sí _Ourona' rua Hercilio

7

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. '

ENTRADA FRANCA <

Ven,cI·e:�se
Vende-se a casa da Aveni

cTa Hercilio LLiz 183, infor

ma�õe� nO' ine.smb local.
Dias. .-

I,

Acervo Biblioteca Pública de Santa CatarinaAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flortanôpolis, Terça-feira, 3 de Janeiro de 1956

Joaquim Cabral'da SilVil
A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.

convida a Família, os demais parentes e amigos
do sr. JOAQUIM CABRAL DA SILVA, antigo
funcionário do jornal ° ESTADO, para a missa

que manda celebrar 110 próximo dia 4. (quarta
feira), às 7 -horas, na Igreja N. S. do Rosário.

Agradecem a presença de todos a este áto de
fé religiosa.

"A ORGANIZAÇÃO DASJUSTIÇAS NA
COLONIA E NO IMPERIO E A HISTÔRIA

DA COMARCA DA LAGUNA'"

SUSPENSAS AS EXP-ORTACÕES EM
,

DÓLAR - CONVÊNIO

loteria do EstadOfI!j
A 'amUla Real dG Brasil pretende a sua devolo ção I.

HOJE: Jr
.

RIO, �. (v. �.) - Membros; 11 de outubro ç1e _1864 .cele- : t�o Pnl�cio Isabel foi
. r�le- CRs 3OO.OOO,OO

da Iamllía leal Orleans e brado com o matrímonío do dído e demarcado judícíal- !

<
,

Bragança requereu em juizo principe Luiz Felipe com d. I mente, em 25 dt� maio ele
-.·..·.-;-:;:

.. -..-..�......_...." .....M.W·_..................._.._.�_�......aa�M_�..__...,..._

por intermedlo do advogado Maria Fernanela oaston 01'- 11895, o então ministro da .:iII I I t .

j' =.._._ .•.

Luiz Go_nzaga Nasc�mento, a lean�, .conele d'Eu.iI n�ç�o �uerra mandou oc�par ml-: Encontre de Juscelinedevolução do Palacío Ouana- brastleíra como pessoa .]U1'l- Iítarrnente o Pala cio e desele -

.

tiara, situado à rua Pinheiro dica; se obrigou, entre as N t.Machado, nesta capital, onde contrtbuíçõsr, pàrn a forma·· então vem ele sendo dado ereu 00 em:
funciona atualmente o ga- ção do dote da augusta con- como de proprisdade do "po
binete do prefeito do Dístrrto sorte, a fornecer a quantia der publico, o que os dascsn
Federal para .íncorporá-Io ao de cem contos de reis destí- dentes ela Redentora contes

espolio dos herdeiros do tro- nada a aquisição do predio tam na qualidade de seus le
no do Brasil. Na hipotese de onde o casal estabeleceu sua gítírnos sucessores requsren
ser Impossival a restituição resídencía". do na justiça lhe seja reco

os querelentes pleiteiam uma Refere depois a petição que nhecido o dominio sobre o

I indenização correspondente no dia 2 de janeiro de 1865
i
imovel que, assim, seria in

'ao valor atual dos ímoveís o Conde D'Eu adquiriu de Jo- corporado ao espolio da prln
! que constituem aquele pala- sé Machado Coelho .os

pre-l
cesa Isabel. A ação foi dís-

cio. dias 4 e 6 e a chácara da tribuida ao juiz Aguiar Dias,
Sustentam lOS autores que rua guanabara. Quatro anos i titular da 1I� Vara da Fazsn

"pelo pacto ante nupcial ele mais tarde, o terreno do en- da Publica.

rlcos e de mutação que 2erá Pretenelemos, muito breve, rianópolis.
realhmdo no domingo e tel'- fazer uma visita aos Tenen-

ça-feira de carnaval e que tes elo Diabo para constatar- Com a palavra o presielen

sempre se constitui na atra- moS' "in loco" tudo o que se te do Sindicato de Construo

ção maxuna dos folguedos está fazendo para melhor co- ção Civil, disse S. S. que a ra

momescos na metrópoJ.e-bar� memorar os três dias dedica- zão do convite para a reuniã

riga-'verde. No GalprtO situa- dos à Suma Majestade Rei presente, prendia-se à fun

elo nos altos da rua Felipe Mômo. dação em Florianópolis, d

Schmidt reune-se todos 'O.. E' sempre um prazer Para uma Sociedade integrada c1

dias uma plêiade ele abnega - a reportagem palestrar com: todos os Sinelicatos de n08S

dos tenentinos num trabalhú aquela turma dos Tenentes 'Capital: Uma especie de un:

insano para proporcionar ao elo Diabo, sol�cita e presta�- : ão Sinelical. Sendo o princi
nosso público vereladeiras' do todos os mformes pOSSI-. paI 'objetivo ele3sa Sociedael,

r�a.raviJ.h::s de arte, os mag-I veis, colaborando para o me-
I
favorecer os Si�1dicatos p2

mflcos carros que cu:tam lhor desempenho de nossa quenos, sem meIOs para m[lIl

,muito. s�,()r e, p����e n�,o dí- tar�fa. . ,"
.

_ I t�r �ede pr�pria e. elal' assis
zel', mUItos sacnflclOs, Ja que VIcente DJglacomo (um tencJa, condIzente as necessl
para o desfile sé'r realizado, grande amigo da reporta- jade.:; de Sells sindicalizado;
são transpostas enormes di- gem), David G3vaerd, Orlan- Que uma SoC:ied;\de con'

ficuldades. Os Tenentes do do Chaplin, Eurico Hosterno,
Diabo, que com os ,Granadei- Luiz Coelho, Manebach, Sch
ros da Ilha formam os sus- midt e outros tenentinos ele

tentáculos do carnaval de rua I "quatro costados", merecem

de I"l'or�anópolis, prosseguem o nosso aplauso pelo traba
rio afan de brilhar, novamen- lho que, desinteressadamen

te, e conseguir aquêles meS- 'te, vem realizando, prepa
mos calorosos aplausos 1'e- 1'ando as agradáveis surprê·
compensadores ao i:eu estu-I saS para � próximo Rein'ade

-')endo trabalho. �la Folia.

Palácio G'uanabara

e

ministério
RIO, 2 (v. A.) -. Às 17 ho- 'Obrigado a adiar a sua via

ras de ante-ontem, precisa-l gem aos Estados Unidos e à
mente, o sr. Juscelino Kubi-I· Europa, que estava marcada
tschek compareceu ao Catete, . para o próximo dia 4, data
para uma conferên�ia reser-I em que esperava ser diploma
vada com o sr. Nereu Ramos, do pela Justiça Eleitoral. E.
que se prolongou até às 18,20 tava sendo informado, no en

horas. À saída, o futuro pre- tanto, ele que a referiela di
sídente da República, inter- plomação não mais se verí

pelado pelos repórteres. de- ficaria naquele dia, em vírtu
clarou, textualmente: de do volume de trabalh�s
- Vim desejar boas festas serem concluidos pelo TSE

ao Presidente e trocar com motivo pelo qual adiara par'
.ile idéias sôbre a constituí- o dia 12 a sua partida. Escla
tão cio futuro Ministério. receu, por' último, que o títu-
O sr. Juscelino KlIlJitschel�, lar das Relações Exteriores,

que se mostrou reserv�do i �r. J. C,. de Macedo Soares, �e
quanto a outras declaracões incumbira ele todas as provi
de ordem política, disse ain-I dêncías relacionadas com o

ela aos jornalistas que será adiamento. '_. ..
,�

_

__ o ._••••_._,_'_, •• ,_ ••• � •••• _." .. �.,_._.__ ._��:;;;; �

Sob êsse extenso título a-
I
parte, o autor focaliza "A

caba de publicar mais' um Justiça nos tempos colo
Ji.,1ro do sr. dr. Osvaldo Ro- niais", estudando o tema na

elrigues Cabral, nome que de seguinte triplicadaele de as

há muito dispensa referên- pectos : a) U. complicada
cias no Brasil e já vai sendo organização dá justiça colo
a mlude citado no estrangaí- nial; b). a.} [ustlças dos do-
1'0. natárlos e as de EI Rei; c)
Não vamos rabiscar aqui ,\S justiças de Santa Catnri-

nenhum comentário
.

sôbre na Colonial. É um relato fei-
.

êsse novo livro, mesmo por- to com muita objetividade,
. "';�.t..: � .

que êle acaba de chegar à numa sequsncln ordenada do "OS- -renentes"
.

e o Carnavalnossa redação. assunto em face dos sucessos i.

.

Queremos, hoje, apenas 'históricos do Brasil e de Por-
. II·

.

..

•
transcrever o que a respeito tugual. Especialmente a par- Ento'l·asmo da S. C. <,Teoentes do DI !lbo,1publiçou o 'Prof. Astrogildo te referente ao exercicio da oU' U

Fernandes, no Jornal do Dia, Justiça no periodo das ca- Reina desusado entusias-
de Pôrto Alegre, em sua edi- pitaI_lias hereditárias é deve-

I
mo entre os componente::; da

gão de 23 do corrente, sob Oras mteressante, sobretudo, Sociedade Carnavalesc<1_ Te
título: "Estantes de Publica· porque analisa com proprie-

i

nentes do Diabo pelo gran
ções". dade o tema e ventila aspec-

'

dioso desfile de carros alegó-
"A ORGANIZAÇÃO DAS tos, que em geral não encon-

.

-_._-

JUSTIÇAS NA COLONIA E tramas nos compendios co- I

NO IMPERIO E A HISTORIA muns que tratam ela maté- ,
DA COMARCA DE LAGUNA" ria.
.. Osvaldo Rodrigues Cabral, Na segunda parte da obra

ex-professor universitário, em foco, intitulada "As Jus
ex-presidente da Assembléia tiças do Impéri'o", o dr. ,Os
Legislativa' do Estado ele valdo�. Cabral estu1l.a Os có
Santa Catarina, homem de digos e jui!les e. aprecia a

letras e membro de diversos Justiça na Provincia quando I

sodalicios culturais elo País, historia a criação da Comar-
. já tem mais de 40 itens, a-, ca de Laguna e a respectiva
bordando assuntos de Medi- instalação. A terceira parte
cina História Folclore e ou- do volume em apreço trata

i
tros assuntos. Natural da ci- la J"ustica e Política. Final- Ielade de Laguna, fez da ca- ment�, o autor mostra o de3- 'Ipital de seu Estaelo seU ha- .lobrnmento elas Comarcas.
bitat preferencial. De sua no território catarinense.
laboriosa pena surge neste
fim de ano, a-obra sob o ti- Manuseando tal obra, sen-

tulo acima. Em sua primeira timos, antes ele mais nada, a
I

" ,,_ O que deve predomi- singeleza estilistica, a" pro

* "

'nar, neste momento his- priedade com que a autor a�

tórico nacional, é a delibera- presenta as d_iversas faces do

ção comum de realizar um assunto e, sobretudo, sua

movimento de congraçamen� orobielade histórica. O valor

to geral de tôdas as fôrças intrinseco do ,volume ultra

políticas em tôrno das nossas passa o simples sentido jurí

instituições, no sentido de dica para. enveredar para a

assegurar o equilíbrio social e História e com precisos e nu

a recuperação mora) :;) espiri- merosos subsidias, revelar

tual do regime. muito elo passado histórico

Nã'o se quer, wliclentemente, não só do Estado de Sta. Ca

que os partidos da oposição rina como do proprio Rio

aeliram com armas e b::Lga- 'Jrand2 do Sl1l, outro unic1"os
gem ao novo Govêrno, nrn1 para efeito jurielicos. Dest'

que se ajoelhe,m diante elo SI". arte, a última übril elo dr. Os

Juscelino pedindo mlseric6r- valdo Rodrigues Cabral é 11m

dia. 18:::0 seria um aviltamcn- valio'o dorumentál:io P:ll":l, fi,

to. O que se deseja é que os Tlistól'i:1 da organi7.:lç:lO ju

homens públicos
.

do Brasil c1iciál'ia das duas j)lOvíncias
co�oquem os interesses da elo Brasil Meridional.

Pátria acima das paiXÕeS e I A. F.

ATENÇÃO, 'cONSCRITOS!
Nofificacão da 16a C. R.

.

,
.

A Conf,ederação Nactonall goslávia, Polônia e Tchecos- A Chefia: da 16a. C.R.M. a- SJDENTES DE JUNTA DE

do Comércio, através da Di- lováqula, m�eliela não inci- visa aos cidadãos desta Ca- ALISTAMENTO MILITAR, os' JORNAL
visão de Intercâmbio Comet- dente, todavia, nos negócios pital e do interior do Estado,

I
residentes no interior do Es- PERFUMADO

cial e Relações Públicas, aCa- em que OS interessados com- ]lertenCel1tcs a CI_ASSE de! tado, NEUFCHATEL, 2 (U. P.) _

ba de comunicar à Federação provem abertura..'do crédito I
..

.
" �. . I - Esclarece, ainda, a Che- Por motivo do Ano Novo, o

do Comércio de Santa Cata- até o dia· 7-12-55 e provem o 193p e antellore�, mspeClOna-
I fia da 16a C.R.M., não ha- jornal "La 'Feuille Dvis ele

rina, em ofício de 27 dêste fechamento de câmbio no dos DE SAÚDE E SELECIO-
ver' nece�sl'clacle de requer'I'-

NADOS 'd 1.20
u Neufchatel" perfumou a jas-

mês, (lue a Carteira do Co- prazo regulamentar. ' nos peno os (e" t l··t d t
-

d b
men o, so ICI an o si 'uaçao mim seus exemplares de 31

me'rcio Extel'ior elell'beroll, ell1 .élel'ão atnndidos,- entreton- e Retem 1'0 a 30 de novem-
..., G -"

b 1 !) 4
. militar - Os cidadãos das de dezembro.

caráter transitório, suspender to, ])cdidos de expoi'tações 1"0 ({l 1 5 e cle 9 ele 'maIO a
I

."'

6 I
.

J ]] 9W"'
-

d
c asses referidas, devem com- ! -

as exportações em dólm:-con- para eS2CS países se fonnu- (e Jun 10 (e :J:>, e nao e- .. deli
signados para INCORPORA-

,parecer a se e a C.R., das
I Trata-se do' mais ,velho

vênio, em consequênCia da lados em outras moedas qUe
CA-O d

- 'b t.
,DELEGACIAS DE REGULA- diário da Suica romanda.

posição dos ajustes comer-' não _o dólar convênio' e desde - ,
- que po erao su S J-

MENTO T'
•

tuir os seus' CERTIFICADOS J, ou elas JUNTAS DE: Fuz:da?O el� 17�8,. sua publ�-ciais para os seguintes paí- que não haja objeções por
DE ALISTAMENrrO MILI- ALI�'IAMENTO 1:ILITAR, i caça0 JamaIS fOl mterrompl-

ses: Espanha, Hungria, Iu-! parte ela Carteira de Câmbio.
TAR, pelo CERTIF1CADO DE

mumelos do respectivo ç:ER-: 'da e é de propriedade, há 4

RESERVISTA DE 3a CATE- I TrF1CADO DE ALISTAMEN-1 gerações, da mesma familia

2 - O progresso da cidade depende de um perfeito GORrA a p·H·tir el 31 d ii ,i TO MILITAR e de 3 (três) de gráficos.

b 'de
- < . e e e- FOTOGRAFIAS do tamanho "._ ...

Cadastro Fiscal e Imobiliário. Cõlabore para o desenvol- zem 1'0 .e 1955, desde que 3 x 4 t' ti'
.

.

t I 'dda"
cen m1e ros.

Vlmen O (e sua CI a e, prestando as informações solici- procurem a 16 C.R.M., os,
.

- Os aduladores desprezam os

tadas pelos recenseadoJ'es, O censo Imobiliário elimina residentes no município cle
I

,pobres, �ivem com o apetite
as injustiças fiscais e não visa o acréscimo de impostos. FLORIANóPOLIS, e as DE-I Para ohomem tolo não há dos ricos, riem sem razão,
Para que todos possam ser beneficiados, façam a inscri: LEGACIAS DE REG:ULA- I vóz mais hal'moniosa do que. são'Uvre's por sOO'te e vís ser-

ção de suas propriedades na Prefeitura Municipal, ate I M��TO MILITAR, por mter- a {{ue faz louvores.
,
vidores por própria eleição.

ao fim do corrente mês. medlO dos respectivos PRE-! F () n t e n e I I e 1 PI u t a I' c o

I
O Supremo

,

Como foi ol)oriunamenic Governador contra ela inter- formados têm direito à pro

divulga�o e teve, ampla 1"C-! pôs recurso extraordinál'�o moção especial, cstahelecída
peecussao no SCIO da nessa para o eolando Supremo Trl- pela Lei Ií'la Prá ia.
Polícia Militar, o sr. Capitão' bunal Federal. '

I .......,..-..............-��-·-----.....................

Guido de Oliveira Nunes, pe-I Em sessão de 27 de dezem- .

103 seus advogados, drs, Ru- I
bro último á mais alta Côrtc "SOIRf:E

.

bens de Arruda Ramos e wai- ,decidiu não tomar conheci-,' TROPICAL"
dir Campos, obteve um marr- manto do recurso extraordi- ,

. "

dato de segurança unaníma-
'

nárío. ., O CIUU2 Atlético Catarí-
mente concedido'pelo egl'égio I

.

n:l1se f�rá rea)i�;lr .no pró-

Tribunal de Justiça do Esta- A questão jur.ídica, a3:;im,' ximo d�a 7, de janeiro, em

do, para garantir a sua pro- resta decidida' terminativa- seus saloes a Avenida Santa

moção' ao posto de Major, na mente. Todos os que servi- Catarina, s /n., Balneário, Es

forma prescrita pela chama- rarn à nossa Policia Militar, treíto, a "Soirée Tropical",
da Lei da Práía. 'ao tempo. da última guerra, com início às 22 horas, na

Ineonfnrmado com a decí- ao passarem para a reserva qual será empossada sua no

são do 110SS0 Tribunal, o. sr.
\
remunerada ou ao serem re- va Díretorta.

não
.

tomou conhecimento

-o�
.

A Casa do Estudante e o Restaurante Universitário
poderão abrigar também \"03S0 filho. Cooperai com a

União Catarinense de Estud.m tes nessa grande obra, en

viando donativos à Caixa Postal '141' - Florianópolis.

DEP. OSCAR DA
NOVA

CONCURSO "MISS CINELÂNDIA"

UNIÃO DOS SINDICATOS DE
FLORIANÚPOLlS '

Reunião das Diretorias
Por iniciativa elo Presiden

te do Sindicato de Constru
ção Çivil, reuniram-se na se

.de ela União Recreativa Op�
rária, presidentes e membro.'
de vários Sindicatos de Flo-

atenção de todos, porquanto
vem, efetivamente, ao encon

tro das necessidades da ma

ioria dos membros dos Sindi
catos de poucos recursos.
Como na reunião não esta

vam presentes a maioria dos

Sindicatos de nossa Capital,
o sr. Presidente do Sindicato
de Construção Civil, de quem.

. partiu a iniciativa, convocou

para hoje, dia 3, no mesmo

}ocal, à,;' 20 horas, outra r�u
nião ..

\

E' com a maior satis"tação
que regi,stramos, no día de

hoje, o aniversário natalício
do nosso' ilustre conterrãneo,
sr. Oscar Rodrigues da Nova,
prestigioso líder do P. S. D.
no Oeste e deputado estadu!ll
da bancada olXlsicionisb. O "Globo" elo Rio de Ja- de "MISS Cinêlândia" de San--

,... .

I neiro,
. está promovendo o ta Catarina, que representará

Com larga fôlha ele .::ervi- concurso "MISS C�NELAN-I nosso E�tado no conc�lrso a

ços ao seu E.tado e ao seu' DIA", que contara com a ser efetIvado na Capltal da

partido, o sr. 'deputado ela.! presença de repre:entantes República.
Nova se tem imposto, já aos i cle todo" .os estados brasilei- Como granele atrativo ela

circulas políticos já aos S)-I ros. Em nossa Capital, a ta'" festa, estará presente o fa

ciais, pela cOl'l'egào de flLitu- ; refa de seleção foi confiada moso artista do minema na-'

eles e cav:llheirisn'lo. I [lO cronista social Zuri Ma- clonal Cil Fal'ney, que canta-'
Cercado ele geral estima

I

chaclo, -de "O Estado". rá para suas fans de Floria-

receberá hoJe a� mais sigL1i-! Segundo con.3eguimos co� nó.polis.
ficativas clemomtraçl)CS di' lher, no próximo dia 8, nos Não resta dúvida algum.:l
apreço, a que, praZerOSflltlen

,
alí)es do Lira Tenis Clube, II de que o acontecimento elo

te, nos associamos, levando- 'lerá realizaclJ. uma interes- elia oito e2tá fadado a pleno
lhe nOS30 cordial abraço.: flante reunião para escolha êxito, significando, outrossim
--_...,,_....-.._��-� - ...' q� ! que FlodanÓpolis, pelo COI1-

, ..

eéito que goza no plano na ..

cional, vai adquirindo fôros
ele Capital de Estado, no sen

tielo mais ampl'o da palavra.

Nos do Sindicato de JOlTl'
listas Profissiori.ais, 'que esti�
vemos presentes apelamos
daqui das nossas colunas, aos
integrantes elos diversos Sin
dicatos de Florianópolis, pa�
ra apoiarem a iniciativa que,
sendo boa, não deve morrer
no nasGedouro. .......r-�-�

)ostu: ele todo:; o" Shelicnt:;
�ra possivel conseguir UI1

terreno, por doação, a trave:

VITORINA MARIA
NEVES

::lo govêrno elo Estaelo ou d

Município, e,
-

assim senclc
possivel a edificação de um

prédio em que toc!os os sin
iicatos possuissem uma de ..

:)endência para sua sede,
�tc ... instalação ele ambula
tórios cooperati";as e outras

TranscQrre hoje o aniver
sário natalício ela exma. sra.

dona Vitorina Maria Ne"es,
filha do finado e saudoso Ca -

.

pitalista Felipe Neves, cujo
nome está ligado ao desen
volvimento do· importante
Sub-Distrito do Estreito.

)rganizações assistenciais, À aniversariante e exma.
O assunto, como não podia família os nossos cumpri

jeixar ele ser, despertou a mentos.

--o

\

Acham-se pr'ontos já, nas diversas Secretarias, .os
atos 'de remoção política dos funcionários que, no últi
mo pleito, não rezaram pelo b_reviário udenTsta.

Durante êstes últimos meses, quantia tais transfe
rendas eram impossibilitadas pela lei, a situação de
cada servidor foi estuda da carinhosamente, para que
o castigo fôsse o maior.

De amanhã por davante, o Diário Oficial iniciará
a publicação da cirandinha dos funcionários.

Algunl) deles, com a que esperam, alcançarão a 12a
remoção nestes cinco anos.

O sr. Bornhausen assim começou, assim termina:
pregando a paz e fazendo a guerra.

Dante, no seu grande livro, não se· esqueceu de dar
lugar ce:(to aos que assim procedem.

Seja ê:se' o consolo dos que, de novo, vão sofrer as

perseguições do Executivo.

Acervo Biblioteca Pública de Santa CatarinaAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


