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o plano de reclassiticação
.Ip,rovadas as �mendas pela Comissão de Finanças Bojo provavel'mente na Vimara
RJ.0,3 (V, A,) - A questão deveres. . to, que tem suas atrIbuições Um auxiliar de portaria, por tos a todos, indistintamente,

do aumento do funclonalís- Por isso técnicamente e e deveres perfeitamente fi- exemplo, que ganhava 5,620 mesmo porque, assim, -:l?ode
mo público deu um grande sintetizando eleve se dízer. xados. E' lógico que as atri-' cruzeiros, pelo plano de l'e-! riamos manter tanto quanto
passo para o seu andamento que o plano de rcclaasíf'íca-

,

buições de um capitão são dí- ! cla-sifícução passará para' possíveis a paridade de vsn-
- rápido. E' que acolhendo uma ção de cargos, traz paralela-I ferentes das d� un: major,

I
3.600 cruz�iros, Terão, assim,

.

ci�,ento entre os civis e os
proposta apresentada pelo mente com ele, um, plano I como as destes sao dtrorentes ,'esses servidores, um decssso I militares.
deputado Lopo Coelho no t:lm�em.cl venr.jmenLo�, senr . d:E, de un� cor�nt'1. Assim tuil de �.OOO ('L'Uzeil'os: Embora o Acredita o deputado Lopo
seio ela Comissão de Flnan-. que ISSO Importe na obrlg-ato-I muito facll resolver o caso nrttgo 73 (10 Pl'OjQ_to df:ch1.Te Coelho segundo declarou em
ças, aquele Ol'g::LO técnico doi riedada de un,! aurncn�o pnrn d?s rmlltnrns. Já com os cí-

I

ql�e �it�guém pode "ofr�l' di- seg\licl� ao reporter que o
Cãrnara resolveu aprovar em todos 03 sorvídores públicos. I VIS o caso era bem dítnrente rmnuiçao de seus vencimen- i entrevistava, que terminados
gloJ.:}o todas as emendas cuja Veio, depois, a segunda per- I

e bem mais complexo, POrqL1e
I
ttos, êles passariam a porca-

f
os estudos na Comissân de

díscussào estava ont-avando guntn objetivando saber se
i
o plnno traçava normas para I ber em f'ôlha suplementar a- Finanças possam Os lidares

a marcha elo plano de �'ecjas- seria mantida a paridade ele a elassirtcaçâo com' a fixa-I quola diferença de 2.000 cru": deliberar mais .oalmamante.
siricacão. Foi assim, embora v,encimpntos ent1:e civis e mi-'I ç�o d03 deveres e

atl'ibUi-1 zeÍl:o� mensais,
I

. I p�ra que seja dado a03 ser
votando alguns rrrembrcs ela htares. O cntrevlstado a sslm çoes. F OI por essas e outras dí- vídores um aumento de ven
comissão Col11 restrrções, a - respondeu:

. I O plano rle reclassificação rtcutdadss ele 'um plano com- cimentos mais ou menos em
provado o parecer do l":latol'- "Os militares, pelo projeto, traz em Seu bojo uma gran- plexo, pois é a primeira vez

I
paridade com o que está pa

geral di) materia, deputado terão um aumento de venCi-I de melhorra para ínumeros
'

que se faz no Brasil um tra-: ra Ser concedido aos milita
Per'. ra da Silva, Ainda, �ent�s, E is�o, �viclentementc ft�ncionúl'ios. �as .

há

tnm-I
balho de foiego ,como êsse res. Vencida esta preliminar,

qi; ,,,JI,o a comlssáo es.tava e muito mais SImples porque bem uma mmorra - CUJO plano, que uma formula no estaremos com o trabalhe
discutindo a última emenda, êles, todos já estão classírí- número se eleva a milhares' sentido de darmos de Imodía- I enormemente facilitado para
a referente ao pessoal ferro- �ados, Um capltão,', li� m�-: - que, a vigo!'aro plano não I t� um aumento de vsncimon- 'estu�rmos então, com,�aisviário, o, deputado Lopo Coe- jor ou um coronel, ja ha mUI-

.
tera um tostão de aumento. çao de cargos,

I vagar, o plano de classíríca-
lho, numa entrevista conCe- ---- -- -----.-----

�

dída à Rádio Globo., explica- " -e- ;,�:�:

l�f,��i!��!��;i�§;�� A História Fará· Justi�if�--'
tncesse esLá despertando pa- Agradecl'mento 'do Presidente Nerêu Ramos a' visita ela. a enorme legil'.o de I'un- . I

�����,iOS públlcos civis da

felicitações dos ,deneraísA QUESTliO DO AUMENTO 6
f-. primeira. pergunta f('iL:L RIO, 3 !y. A.) - Agrilcl�- ronáuttcn, podem. fic:lr, trl1n� posto pelas Classes Armadas r Cil!ilos porqu� a �ti:'ltórja l,11es

J1eJo reporter foi no sentido cendo a visltn de cumpl�' riam .o Porler. Esta pagina há e-pelo Povo, raprasentadc nu

I·
há de fa.zer justlça, O, regIme

d b '.

.

131 'no ele I'e- mentes que os srs. genernis de ricar na htstóiía elo Brnsíl, Congresso Nacional. Tenho a foi preservado .com e3sa jor-e Sa eL se o a
d' 't '. t d d t d' t

,-

d t

j
d P d E f'classificação, há tanto tempo', 01, Exercl�.' ". Itn"err;;'e, a ,os I

para
1 ocu�en ar�, �81l1 e- �on�Icçao e__q-l�e e::; ou p1'2S- �a t o e V, xa, _:carf c�r- I

em debate, importaria em au- pe.� sr, llUS 1'0 �lxeI}'a I ress� c aque.es que IZ,eram o a� o _�m servl-çeJ .' �a-- �ne1.l o c e _que a� g�raçoes � u

. t . to lo ó futl"iona-I L01.L, lhe levaram, no cha 1°, mov)m�nLo. Como. VI_se-Pre- p:us, Nau espero '0 J ulgamen- l'as lua ele Julga-lo com jUS-men o para c i"
'M'] L N R "d L d 8 ',- -

t d t I' 1 1 't' V E
",

}. O d putado LO.])O coe-lo r'.t'eSlc {-'n e

e.l'EU,
amos ,I �'l ef} e () '(;])a(IO, n:w pO-, o a::t ua II aS

e,-purLJu;s:1
,Iça , �a,_Ja. e:.....=�._IsmO, e ..,.,

d' 't· 'I' I' I d 1 >=c I'l�-vt'1
11 1', l'esponcl'er' "10 n proiel'lu, ao lmpwvEo, as se- la me oml II' nem prOClll:ll' elva O�( e parelü IL a e c c s gT!lnC, '. 110 exp ICOU, . I� _. '." -

� L"'" 'il) ()l1W-\l[tt r 0'0
.

_.' ouinte.:; ill).)'lVl':lS:.:. . __,.;..��(j �l\l(.gfl 'P:VU1P] ,. �-._ 4�· i':...... -" ,><1:-' c ....."
'u ,- ,

,

'

tal Intel'pelaçao, l11�1;-l ou�-_"', >,"U!i1)1 7.'(1TI'Lu'(';""'(, r.� �:: ,,��..
. 'I ,-*:, -

,. l1",;tHz!lr ·obr-;·tt"cl':v. ú'c'PclrrI"cgune e (1: 1),1.7:
�-�.LU d ... L

.(." Útiàti� Ocnnrals. Qllel'O

IACJuiescf,
ouvido o congre"s,,; TJ1:01)l os (., "1:" ,,' �:ocl'''1 do'uossó p'lís .

. '
. � é uni... ,

"
.

Í ". 0111' cl paz COl1l:UJ'll:l e concrte-I"" ' , ,

Hetlasslllc:aç<:lO 11:10. '

1

nr'radecer 1IÚO só ii v.)ssa pl'e- ao apelO que
..

me ali:!, c
�

o
I ,e .'

.

I' I "-"amento "Quero técrninar, formu-
. pla110 que tl'a:ga SllUl:.leSII:en- s�nl�;l nesta (::18.<1, como ainda contribuiçf�O para que nuo,

r tI_zar o.e eval o l/�I:Sno'vem_ lando os'm·�us votos de, feli
te aumento de ;,encmle�tos� as expre:ssivas palavras com se derram:lSse � s.angue ge- q:le nOltf'.()U o e..

ciâade pes30al, extensivos às
Paralel.a:n�n�e, .

o �!an� �v que acaba de me sauel�l'. 0- neroso de brasl,le,I,�'os e s� bl �o leral Teixeira Lott suas famílias e pela grandeza
reclasslflcaça� traz, am e�, grande soldado brasIleiro, mantivesse o regime .. ACIUl1 �el

1
.

'o do E- elo Exército da Marinha'e da
para a maiona um aumen ,o I minisb'o Teixeira Lott, Não estou ainda, no cumpl'lmen- \

e ,se�s co:tr;par: lell S

A Aeronáutic�".
de vencimentos, Mas, obn- I

-

corei J' amais da ma - to do elenl' que me foi im- xerclto, da Marmha e da e-
- 1 ve me esque v ,< ' ---------------.--gatóriamente, nao se c e

I druo'ada de 11 de no,vembro, ----
ater ao encarar o plano ,em qua�do cheguei ao Palácio

h d
-

d
'

si, no aumento puro e slln-
ela GuelTa, nerlarOl1-me S D mel 'or moe a o -an opIes de venci,�ent�s, .0 pla- I Exu. que solicit:1l'a a minllil 1-

• no ele reclasslfrcaça.o, e uma
presença porque o Exército e

soma de responsabilIdade e,
as figuras prestigiosas da

Cl
I f J d' I ' e

·

ro..........a:...·b-b·....�·b·--......• ..............
• ....·

I Marinha e Aeronáutica que aSSJ 'ca o. O \.Iruz. J
EiXPL'OSA-O ali s� encontruva não que-

_ "Já Ivem se tornando há- A explicação desse aconte- go pOR3annos aproveitar �e.s�;
----- ,-

cimento e os l'e:mltaclos qilC "acont.ecimentq monetal'lo,
RIO 3 (V, A.) _- Violenta bito, ou mesmo uma tradlçao, . I - lin'J'uagem do,

h- A proceder-se, nesta quadra elo dele possamos aufctir ficam para usarmos a B
.

explosão ocorreU na man a NA AERONAUTIC j' a C'\I'!!O elos financistas e e3- i publicista ianque, E, se aS�lI:n
de ante-ontem no Yatc,h ano, à eleição das pel'sona 1- ..

�. . t 1 'g mos dIVI-
CIVIL dades que mais se destaca- tl.Jc1iOSOS elo assunto, que

por\
for, a vez consl. a I

,Club do Rio de Janeiro, SI- '.

1 -to não o deixarão de eS- sal' melhores hOrizontes para
tlln, do à Av, Pasteur, fic�ndo "

ram nos diversos setores c e Cel
,

.

, n 1 j á sendo" RIO, 3' (V, A,). - D presl-
á.tlvielacle, da viela social ou clnl'ecer, Quanto aO leigo, I a

VIela naCIO:la ,
.'completamente ,ele,Muida, a

dente Nereu Ramos assinou pórém, o que importa saber I
muito qt�e, os res�on,save�s

bncha "Marli" de propl'le- d�Cl'eto na pasta ela Ael'onátl- dasSean�'etelhs'antemente ao qu� é se o feliz evento terá al- pela polltlca �co;nomlCoh-frnl-dade do .comerciante Manoel 1 •

t 'ra do paIS empen e
tica, nomeando o COI'one -

acontece no mundo do cine- guma repeI:cus3ão realn:len e

I
nancel

,

Joaquim Lopes, aviador Dario Cavalcanti de
ma, esse es�l'elato nunca dei-. favorável ao povo brasileiro, seus esforç03 _no sent�do q�e

Em estado grave, encon-
Azanlbllj'a diretor geral da

t l' daclas u's difíceis. contingen-' o cruz.eira nao de-:;!lIa,
,
t�odo Hos' xa de ser' arduamen'e c lSpU-

d ttr','m-se interna. os n -_ l\el'ona'tI tI'.ca Çl'Vl'l (DAC), em. "

1 no' Inl'co I ncílo p�lo menos, e pres 1-,,.
"_,' taclci, embora se trate, às !DaIs cias (le sua VIC a eco .

-

I
c ,

�
.

'

.

Pita! Miguel Couto o banca
t' t

.
-

a bl'I'O"'àeiro t' fI'n,n. nc,el'!,;o. ,

.'

.\.
gio alcançado no correr do

, d subs 1 'U\çao .. o
. ou. elas vezes, de atriblltos ou a 1- ". H.

.

nno' .que acaba ele se despe-rio Carlos InaclO Coelho, ,e o"I'ln"lnc!o V.,osconcelos Abo- -

lo ...

f f tura

Irv,,"" viclacles cuja consagl'açao -

03 anos, que so, reu ra lO� im,. que vinha exercem�
go se apaga, na memória vo- Se o crnzeiro foi, como se elir",,,. " dde ambas as pernas e des

o. e_;sas funções há várias anos: lúvel dos homens, informa, a "melhoi' moeda 010 (Do corre;o do Povo, e

camento do tornozelo, e, I 6 coi:onel Dario CavalcantI N-esse cortejo ele celebrida- ano" é ele se esperar que al- \ Porto. Alegre
. marinh.eiro Anibal ,MessIas, I A'z'anobllj' a entI'e" "'s varias e

(,
_ _ .� _ -../'V"""'- - ............. li ...._-_-.r�-.............t"......-.N

! 31 no com queImaduras " ,
_

U

,cles mundanas, quandO tam- ./"o.fV"-"'-'"-�� - J'-"-- '- -

.c e a, s,

II destacad:Ls missoes que exe,r.
-

bem se aponta qual a melhor .

ue
-

o�enerallzadas, _ ceU destacam-se as de aCtl-
estrela do cinema, do radio REV'OGADA· A INSIR :, A

, .

Atribue-se a explosao. ao ,
,

'tico no Peru Pa- A
,

de gasolina I do ael'onau 'ou da ribalta qual o melhor -

d T
" 'elnrtIaeumulo ele gas

" I, I'I'S ..Londr2s e Madrid, chefe 1 RIO, 3 (V. A.) _ A Supe- "Letras o e�OUl'?, .

,

-

-

A r llgado o , profis3ional do futebo , o es-

I t p cao de I eno porao, o se ," :, do gabinete do mini�tro Ne- .

rl'ntendel.lcia da Moeda e. do da,s para an eCI a. ,

-

arranque teria prodUZIdo cen- I t' ele car'nter critor oU'o cientista que maIs
't< .

" 'm ro Moura e ou las ,u-

d' t ranl e assim por Crédito níl forma da delibe- cei a;
ttc,nas que pl'Cclprta,ram o 1 -

I " t 11'litar se es acn. , ,< , '
-

b) _ 4% - no re,descon o
. I dll'e"amen e n,

diante, numa relação que. radio do Conselho, em sessao
� d h' agrí-pacto, e ante-ontem l:ealizada, resol- de contrato� .

e pen 01
,

.

tanto tem de extensa e con-

en':1 conformidade com o cola e pecual'lo do CREAI,

EISENHO'WER SERA' CANDIDATO fs���o�o���a:ep::!C�i��n!�ta; ��:posto nos arti·gos 30, alínea ç) - 6% - no r�de�c,onto
.' -

-
-

"d" e 60, cIo D'e'creto Lei n,' oe dUP,licat.as, P, r01111SS0l'1a5 e
,

e �urpreendente consagraçao. -

ue s mente em meados
7293 _ cle 2 de fevereiro de letraS tle camb_lo,

_WASHINGTON; 2 (U,P,) - zem q o
. _, Por incrivel que pareça, o

.', Instrucao to-'
.

d '-o do I de fevereiro poderao dIzer "e
di' a 1945 fixar as segumtes taxas Essa noV!1 ,

S m esperar pela eClsa
t d cruzeiro, de cuja �sva 01'1Z -

, -

mau o n, 125,e
,

t E' 'nhower os re- é total o restabelecimen o e

ç-ao tanto nos queixamos ta- para aR operações da Car:<
preslden e Ise ,

. '

, taque •

, 6 E tadoR to- Eisenhower, apos o a .

has são as dificnldades teira ele Reelescontos elo Ban-
, _publlcanos de Spreli�ina- cardiaco de setembro último. map .

"

.. 'I S A as quaiS
maram os passos LONDRES 2 (U, p, _ Q que daí �lOS advêm, acaba �e I co

elo �rasl oc,

'.'
"

" :d '!
ra apresentarem o seu ,

ser apontado, por um órgao vigorarao a parta de 1 e

��n!ana lista de candidatos "Pravd,a" se queixa ,de qt�e sa publicitário de'Nova Iorque, janeiro ele 1956:
, ,

, ,- idenéial O can- mu"ICl\ coptemporanea ru. -

Q a "melhor moeda do a) - 3% - nos e�11prestJ-a.elelçao presbl'cano �erá es- sa é demasiado pesada e mo- com '

mos a bancos, garantidQ3 pordldato repu 1·
-

't ano., ,"
colhido em março vindouro, no 'ona,

� O fato, por todos os moti- ...._ ..........�..................,_._..-�--...

Os Estados são: New Hamps- (�
••_..-�_.._..'- ,- -�..

vos lisonjeiro e cuja impor- RECONHECEUhire, Pensilvânia, Indiar:a, TRIBUNAL DE tância não se poderá ne�n se. .

Oregon, Dakota do Sul e WlS,- pretenderá eScurecer, fOI co- WASHINGTON_!./3 (U, P,)

consin Em dois outros Es- CONTAS municado ao ministro da

Fa-I-
O Departamento de Esta-

tados, 'onde se exige � con-

i RIO '3 (V, A.) _ Eleito na zenda, em carta firmada pelo do anunciou que Os Estad�s'
sentimento dos c�ndldato� na última sessão do ano re- editor do "Picks W�rld" e do

I
Unidos re:onhecem o �udao

da Califôrnia e OhIO _. fOI
f' d pelos seus r�ores o "Currency Report", na qual como naçao soberana e mde-

,
.

\
cem ln o """ ,

,t U 't d re-anunciada a preferencla a
.'

tro Henrique Coutinho se afirma qué nenhuma ou- 1 penden e, ma cal a e
A

t t masse mlIUS

\
t t I h 'mento foi enviada do�Eisenhower, se es e o, _ foi empossadO e assumiu hoje tra moeda melh?rou an o, I co_n eCI, ,_ ,

.
'

a decisão de concorrer no

I
" lt f ncões de presiden- nos mercados livres do mun- . mmgo a COITIlSSaO de lideres

't ' um a:; a as u .
' I d ' ni ta m Yar-vamente aO pIeI o p�ra, te do Tribnnal de Contfls da, do inteiro, éomo a do nosso, su aneses leu « e H

,'segundo têrmo presldencla,l. União I p3.í.s. \ tum,
Os médicos do presidente dl- '

,

�

Acelerando

TODOS TÊM DIREITO
RIO, 3 (Pelo Correio) Existem, atualmente, cetca

Todos os ap8sentados e pen" de 30 mil trabalhadores que
.

"

d foram aposentados ou pas-3ionistas das in3titUlçoes . (;O

previdência social têm dirêi- saram a perceber pensõe3 a

to ao abono de emergencia pós a promulgação da lei "

ele 400 cruzeiros, �egunclo p;t - 2250 e portanto, sem receber

recer dado pelo Co�\selho Sn- o abono a que têm direito,

perior ele Pl'evidfmcia soeial. i
os ,SI�DICi\TOS t d

d'
-

d IAPS e A Comlssao Permanen e o
As ll'eçoes os

. ,

CAPS, no ent::mto, SÓ e3tão I Congresso Bl'asrlelro de

Previdericia Social, da qual é
concedendo o abono aos as-

sociados que Se aposentaram presidente o deputa elo Elias

ou fizeram jús à P()r!s:'io em Adaime, está enviando ins-

dat,a' anterior a 30 de junho truções aos sindtcatos de t�-< '

't'd d 01'1
de 1954../ aleganJo que n lei, do o paIS, no ser; I, o c

,

-

,

entar seus asSOClarlOS na In-
2250 previu, aperte'';, o caso.

, _ ,: � i t
doS que já estavam gozandO terpoSlçao ele lecu�so:; Jl1n o
.

b f"" : 8,0 Conselho Supenor ela Pre-
os ene ICIO", I', I to

EM RESPOSTA \ videnci� SO,ela, para que, r' =
O direito de todo, cc, aPO": das as mstltUlçoes de pte, �

sentados e pensionist.as rece-l dencia paguem o abo�o jdeVl
beram o abono je errlergên- I

do a, to�os os aposen ac os e

cia foi reconhecido ])810 Con- , penSlOl1lstas,
'selho Superior d� Pl'c:.viden- .--�---------

cia Social em Te'ofié)"ta ii,
A MAIORconsulta formulada pelo clc-

_

putado Elias Adaime, para, IMPRESSORA
satisfazer às indaga,çóes de ESTOCOLMO, 3 (U, P')

:liversos sindicatos do inte-: _ A maior impressora da Eu

rior, uma vez que existem rapa está sendo montada nas

�êrca de 30 mil ap02cntados e oficinas da empresa sueca

pensionhtas, que vêem 'seus Karlstads Mekaniska Ver

pedidOs ele abono l'ecnsilelos kstad a pedidO da fábrica ele

pelas instituições a que per- papel' sueca Kvarnsveden,
tencem, pertencente ao consórcio sto-

RECURSOS fa Kopparberg,
O Conselho Superior el� A gigantesca máqúlna cn-

Previelencia Social julgando trará em funcionamento 110

os recursos que lhe foram en- mês de abril de 1956, Mede

caminhados pelos associadoF 110 metros de comprimento e

que não receberam o abono tem uma capacidade de 600

deu-lhes ganho de causa, de- metros de impressão por mi

terminando às instituições ele nuto, r.orresponelente n 300

previdencia o pagamP.1lto, ln,· toneladas em 24 horas.

clusive, nos abonos atrazél.

elos.

RIO, 3 (V, A,) - Os verea-

IVAS dores de Fortaleza aumenta-
LOCOMOT

ram os próprios subsidios na
RIO, 3 (V, A,) - O .prêmio O 3 (V A) Em sua

1 ,r:-I, ,,_.
-

I" 'sessão noturna de sexta-fei-
.

de viagem concedido pe o
ultIma reumao ele 1905,

a'l ra última de nove para qua-
Salão de--Belas �rtes 1954, ao

Assembléia Legislativa, de<
torze mil.' A proposição, q�ICpintor Sansão Castelo Bran-

São Paulo aprovou o pr,oJe:o encontrou pequena reaçao
co, que se acha interndados eu:ll que autoriza desapropnaçao da p"rte de alguns .vel'eado-

• do grave na Casa e a -

, '
.. '

esua
_ '. ' ,t ans- do imovel em Junchm, nu-

res está causando espanto no
de Sao Jose, vaI ser r

,
. tI' .' d.

, d' b" sl'l ira quele Estado, pala. a ms a a- meio do funCIOnalismo a
fo"maClo em moe il ta e

- ...

d I t' , ,...

. 1 1 t mina- çao da fabnca e ocomo 1- capital cearense, pOIS lmpor-
corrente seounc o c e er

\
.

l'
_

� " .0 _ • vas Krupp, Trata-se de em- ta numa sangria de mUlS c e
cao do mInIstro da Educaçao. <

, •
"

<
,-

"

,"
'

:, preendimento baSlco aplQ-lU- Ulll'lTIllhao ele Cl'Uzenos nas
que atende, aSSIm, ao leque- .

-

"

f' 'J pre-
" t d

",' artista do peln· Combsao de Des('n- comballclas 1l1él.nçrt:; � a.
, ,llmen o o propIIO ,

I
.' ", 'funClOnanos

que necessita daquela im- volvlmento Industrml, cUJa feitura, cUJos
eneimen-

portancia pa.r:, o seu truta- execução Vem se arrastando nào recübem seus,

mento', I ha longos anÓs, t03 há s2is meses,

-------------
NÃO RECEBEM

ENFERMO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
Florianópolis, Quarta- fei ra, 4 de 'Janeiro de 1956

IN'OICAOOR PROFisSIONAL Colegio Coração . de Jesus
M É D I Cos'

•
O ESTADO' I AVISOS PAP-A v ANU LETIVO DE 1956

DR. WALMOR :lOMEn DR. YLMAR CORRíllA Exames de admissão ao Curso Normal '

GARCIA CLíNICA MÉDICA ADMINISTRAÇÃO Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
CONSULTAS das 10 _ 13 ho- Redação e Oficinas. à rua Con-

Diplomado ,pela Faculdade .Na. raso selheiro Mafra. n. 160 Tel. 3022 Inscrição para os mesmus

cional de, Medicina d!l unlver., Rua Tiradentes 9 _ Fone 3415 - Cx, Postal 139. Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
sidade do Brastl

__
. Diretor: RUBENS A. RAMOS ,

Ex-interno por concurso da Ma·

I
DR. JOSÉ TAVARES' '''Gerente: DOMINGOS F. DE Exames 'de 2a. epoca

ternidade-Escol� . IRACEMA AQUINO Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

(Servico do Prof, OctavlO Ro-
. Representantes: Inscrição•

dI-igues Lima) DOENÇA:S NERVOSAS E MEN· Representações A. S, Lara.
Dia 1ti de fevereiro, das 9 às 12 hOLI:I.

Ex-interno do Serviço de CiTU':; TAlS - CLINICA GERAL Ltda 0'-
gia do Hospital I. A. J? E. T. C. Angustia _ Complexos = Rua Senador Dantas, 40 - 6 MATRíCULA MÊS DE FEVEt1EIRO

do Rio de Janen'o In son ia _.- Ataques _ Mamas andar.
.

Curao Primário ,

Médico do H:ospital de Caridade f'l'úlol"I"ática afét!va e sexual Te!.: 22-5924 - Rio de JaneirO� .

e da Maternidade Dr. Carlos 1)0 Serv iço Nael,onal.?e Doen· Rua 15 de Novembro 228 e Dia 20 - los e 20s anos e Jnrdim da InfâncIa.
Corrêa ças Men ta is. 1 slCjl11atra do andar sala 512 _ São Paulo.

Dia 21 _ 30s e 408 anos e Pré-ginasial.
DOENÇAS DE SE:'-!H()�AS _- Hospital-Colôni.:1 Sant-Ana. . ASSINATURAS

Das 7,30 _ 11 horas e 15 - 18 horas.
PARTOS _- OPER'içõES CONSULTÓRIO .-: Rua 'r,ra. Na Capital

NormalCons: Rua João Pinto n:. 16, jano, 41 -- nas Ir. as 17 h?las. Anc Cr$ 170,00 Cursos: Ginasial, Cient.ifico, Clássico e

das 16,00 às 18,00 hora.s. f:ESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, Seme�tre., ·· Cr$ 90,00
Dia 22 _ das 8-11 horas - las. séries gin as iaís.

Pela manhã atende d ià- 1.:l9 'I'e l. 2901 No Interior ' . ..

.

I d --' C $ 20000 Dia 2-2_;- das 15-18 horas - 211S séries gmasJals.
���I��'J:. no HospJta e

-iiR:-ARMANDO VALÉ- �;�es't��":::::::::: C�:$ 110:00 Dia 2S _ das 8-11 horas _ 3as séries ginasi-ais.
Residência: RIO DE ASSIS Anúncio Inediante contrato.

Dia �3 _ das 15�18 horas - 4as séries ginasiais..Rua: 'General Bittencourt .n, Clí I f 1'1' Os originais, mesmo não pu-
Cl'Dos Serviços de mica n an I

blicados, não serão 'devolvid�s: Dia 24 _ das 8-11 horas -t-r Cursos Científico, .tass r-
101: da Assistência Municipal e 1I0s,

A di reçâo não se responsabIliza'l'elefone: 2,692. pita I de Caridade d co e Normal.
CLíNICA MÉOlCA DE CRIAN· pelos conceitos emiti os nos ar-

DR. ROMEU BASTOS
ÇAS F. ADULTOS tigos assinados.

PIRES - Alergia -

MÉDICO
.

Consultório: Rua Nunes M�- INFORMAçõES U1'EIS

(um prática no Hospital São chado, 7 _ Consultas das 15 as

O leitor encontrará, nesta .co-
I, ancisco de Assis e -na. Santa 18 horas. .

luna l'nfo�'mações que neceSSIta,
Casa do Rio de Janeiro Residência: Rua Marechal GUI-,

dl t
CLINICA MÉDICA Iherme, 5 "/ Fone: 3783 diàriamente e de ime la o:

CARDIOLOGIA .JORNAIS Telefone
.

R V·t r Mei· DOENÇAS DO APARELHO DI- O Estado 3,022
Consultório: ua IODO ES 2656

75 GESTIVO _ ULCERAS •

A Gazeta :

reles, 22 Te!. 26 .

TO"'AGO E DUODENO, ALER- Diário da 'Tarde
.

3.579
HOI'a'l'l'oS: Se!?:undas, Quartas e IH

CLI 26"8� GIA_DERMATOLOGIA E -

Imprensa Oficial .uo

Sexta feiras: - NICA GERAL HOSPITAIS
Das 16 às 18 horas.

. PAUPITZ' d
Residência: Rua Fehpe Sch- DR • .JÚLIO . Carída e:

° d t 1 -

FILHO \Pl'ovedor) .-............. 2.314
midt, 23 _ 2 an ar, ap .

(Portarie ) 2.036 ,

Tel. 3.002.
•__.- EJ':-interno da 20a enfermaria I Nerêu Ramos ·· .. ··

3.831 FARMA'f'IA DE PLANTA0DR-e.-HENRI"\UE PRISC.O e Serviço' de gastro-enterolo�la i Militar... 3.157 L"( da Santa Casa do Rio de Janerro São Sebastião (Casa de /
D

PARAISO (hof. W. Berardinelli�. .
I <Saúde) '3.153 'I domingo - Farmácia Nelson ._ rtua

MÉDICO
Se-

Curso de neurolog1a (Prof.. Maternidade Doutor Car- Schmidt
Operacões - Doenças de Anstregesilo). , . -I los Oorrêa 3.121

F
,. MODEltNA - Rua

nhoras ::_ Clínica d� Adul�os. Ex-interno do Hospital mater- 'CHAMADOS UR. 7 sáhado (tarde) - i armacia

Curso de Especlallzaçao no nidade V. Amaral. GR1�TES
3.313 João Pinto

HO�l)ital dos Sel'viciores do Es- DOENÇAS lNTER�AS. Corpo de B�mbeiros ....

8 domingo _ Farmácia MODERNA - Rua Joâo
Coração, Estômago, I�Jtestmo, Serviço Luz (Raclama-

ta��'el'viço do Prof. Mariano de fígado e vias, bilial'es. Rins, ova-
çôes ) .•...........•..•• : 2.404 Pinto .

\

d rios e útero
.. Polícia (Sala Comissário.. 2.038

11 sábado (tarde) _:::_ Farmácia '3to ANTôNIO -

Andra e).
'f' I manhã no ConsultÓl'io: Vitor MeneIes 22, Poll'cia' Gab. Delegado) .. 2.594 '

Consultas _ e a \
"tlil Felipe Schmidt, 43

II it.a l de Caridade. Das 16 às 18 horas.. • COMPANHIAS DE n

óNIO R1Ptarde das 15,30 hs. em -..dian- Residência: Rua BocalUva 20. TRANSPORTES 15 domingo - Farmácia Sto ANT - cua

te no consultório á Rua N'runes Fone: 3458. TAC .................•. 12·7500� lo clipe Schmidt, 43
.

47 E Cjuina de na-
O Cruzeiro do Sul .......• .

CATARINENSEMachado' s
.

•

DR. MARIO DE LARM e 553 21 sábado (tarde) - Fr>rmácia .-

dentes. Tel. 2766.
.• t

Panai r 2:325. ....., .

Residência - :Rua Presl"en e CANTIÇAO 'Varig 2.402 Rua Trajano .

Coutinho 44. M É D I CO. Lóide Aéreo ,...

1l.377 22 domingo _:::. -Farmácia CATARINENSE
CLTNICA

-

CLíNICO DE CRIANÇAS Real , ..

2.300 '" .

ADULTOS Scandinavas 1 raj an o
de I t HOTÉIS

2.021 '�8 sá bado (tarde) � Farmácia NOTURNA
OUVIDOS -- NARIZ Doenças n ernas c:

OLHOS E GARGANTA CORAÇAO n:r:iiT���S- RINS ���esti;':: .; ::::::::::: 2.276
DO

Tratamento moderno da Metropol..... .. .. �:��{
DR. GUERREIRO DA

SIFILII I •

La Porta -
.

FONSECA' Consultório - Rua VItor Mei· Cacique . .. . . .. . . . . .. �:�::
Chefe do Sel·vi.ço de, O'rOR.I- reles, 22. Centl'lal .. ,

3.371
. I FIORÁRIO: Estl'e a

-

N'" do Hosp1'tal de Flonanopo IS.
ld I 3.659

v

CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. ea ..

;
, .

PLHosOsuSeMaAIS MO-f}ER�O� PA.RA, Telefone: Consultório _ 3.415 E�T�EIrO
ENÇAS Re-s'l'(le-ncia: Rl)a J�sé. d(l �Vale .' .I?lslJUe .

TRA'l'AM_ENTO das DO' •

1 1 -,

no CONSULTÓRIÔ _ Rua dos
. '�;ÉD:��r::Ntlpf:Ô' A

-

ILHEOS nO. 2 . Consultório: Felipe Schmidt,.
RESIDÊNCIA _ Felipe Sl!h·

:8 (das 14 às 17 horas). DR: JOSÉ MEDEIROS
midt na. 113 Te!. 2365.:-_.__ Residêllcin: Tenente .Silveira, VIEIRA
DR. ANTo-NIO MONIZ 130 (}<'onll 3165).

•
- A:DVOGADO,"';"

DE ARAGÃO DR. "CONSTANTINO Caixa Postal 150 _ Itajai
CIRURGIA 'l'REUMATOLOGIA DIMATOS � Catari�::._ -<-.

Ortopedia -
-

DR C A NO GConsultório: Joiio' Pinto, 18. MÉDICO CIRURGIAO '. L R •

_Dnenças de Senhoras - Partos GALT li'TTIDas 15 às 17 diàriumenLe.
_ Operaçlies _ Vias Urinárias h,.t.:.<

Menos aos Sáblldos
Curso de aperfeiçoamento e - ÁDVOGADO -

Res: Bocaiuva 135.
longa pl'ática nos Hospitais de Rua Vitor Meireles�60.

Fone: _ 2.714. Buenos Aires. FONE:: 2.468'
.DRA. WLADYSLAVA CONSULTóRIO: .Rua Felipe Florianópolis _

W. MUSSI �i�2�idt, nr. 18 (sobrado). FONE DR. ANTONIO GO'MESi'5E
e

HORÁRIO: dás 15 ás 18 ho- ALMEIDA
DR. ANTONIO DIB ras

_ ADVOGADO ___

, MUSSI Residência: Avenida Rio Bran· ES-Úl'itório e Residência:
MÉDICOS co, n, 42. Av .. Hel'cili9 Luz, 15 2a Feira'- Itajaí _. Curitiba _ São Paulo - Rio.

CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Telefone: 3346. Idem -: Laje$ - Pôr to Alegre.-
GERAC·PARTOS DR. LAURO DAURA 3a Feira - Itajaí - Joinvile _ Curitiba - Paraml-

Serviço completo e especiali- ••••••••••••••••••••••
zado das DOENÇAS DE- SENHO- CLíNICA GERAL guá - Santos - Rio.
RA.S com modernos métódus de Especialista em moléstias de

D E N TI. S TAS Idem - Lajes - Jôaçaba _ Xapecõ.d'i-ag'�ósticos I> tratamento. • Senhoras e vias urinárias.
41), Feira ,_ Curitiba.' __ São Pa.ulo _ ·Rio.SULPOSCOPIA _ HISTERO - Cura radical das infecções

SALPINGOGRAFIA _ METABO- agudas e cronicas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA Idem _ Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
LISMO ilASAL genito-ul'inál'io em ambos os 5R Feini ,- ltajai - Mafra - C.uritiba - São Paulo ...

R'\dioterapia por ondas curtas- sexos. CIRURGJ..\O�DEN'I'ISTA

Eletrocoagula�ão - Haios Ultra Doenças do aparelho Digestivo. Clínica .- Cirurgia Idem - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Pal'anaguú
Violeta e Infra Vermelho. e do sistema nervoso. I'HOTI1RE: - Pontes Moveis e

- Santos - Rio;
R T' 1) Horál'io: '10'� ás 12 e 2% ás 5. DentadJHas em

CO)1sultórin: ua l'aJano, I
..
.,,,

N I Idem - LaJ·'.'·s\- Joaçab'a _ Xapecó.la andar _ Edificio do Monteplu. Consultório: R. Tiradentes, 12,. _y on. ,..

Horário: Das 9 às 12 horas -
- 1° Andar _ Fone: 8246. .DIATlmi,\'IIJ_: _ Tratamento de Ca Feira - Curitiba - -São Paulo _ Rio.

Dr. MUSSI. Hesidênciu: R. :Lacerda' 'Cou-' CAnais pela al- .fd·e.nt _ L""'una - Tubarão - Pôrto Alell'r�.
5' 18 horas _ Ora. '.inho, 13 (Chácara do Espall,ha) ta frequencia,',..... '"

�lB��I 1, as

Fone: 3248. Raios X e Infra·Vermelbo SábadO - Itajaí - Joinvile _: Cul'Ítiba _ ParanagulÍ
Residência: Avenida Tl·om· ConsultÓl'io e Residêncqa: R.

_ San tos -,- Ri·o.: -�

DR ALVARO DE Fernando Machado nO 5
powsky, 84. _.._' Fone 2225

.

Idem - La�es - Joaçaba _:__ Xapecó.
--Im JúLIO DOIN CARVALHO Domingo __2_' Cm itiba _ SãQ Paulo' _-Rio .•• •

. MÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: da. 8,00 às 11 ho- - .

VIEIRA·

I
PUERICULTURA _ PEDIATRIA, ras e das 14,00 às 18 horas. Idem � L��g'upa ':-:; Tub.arão'- PÔl'to Alegre.

. MÉDICO _ ALERGIA INFANTIL,",' Exclusivamente com hora mar-I.' Reserva de! lugares,. compra de p:lssagens, despachos
ESPECIALISTA EM OLHOS Consultório: _ Rua

Tiradet·-l-Cllda.
'

. -.' 'de encomeiidas fê informações:
.

nUVIDOS, NARIZ E GARGAN'l:A tes n: ?'. ,'. '. .
Sábado _ das 9 às 1·2-. I..: SUCURS-AL' _ Rua Fell'pe Schm' l;dt, 40 _ Fone 2"00.TRATAMENTO E OPERAçõES Resldencla: _ Av. Herclho .

-. U

Infra.Vermelho - Nebulização - Luz n. 155 _ Tel. 2.530.· DR. LAURO CALDEIRA.

I LOJA LU:$: -'- LUX.HOTEL _ Fo.n,e•. 2021..Ultra·Som HOl'ário: _ Das 14 às 18 ho- DE ANDRADA
"

(Tratamento de sinusIte .sem ras diál'iamente .
- LOJA, TAC_:- ,Rua F�lipe Sch�idt,' �4 - Fone 3700.

operaça-o) CmURGIÃO·DEN'l'IS'l'A I - :'. .' . .

.�CONSULTóRIO _ Edificio
- ,. . >

'

Anglo-retinoscopia - Receita de DR. NEWTON
Partenon _ 20 atidar _. saia;1 Senhores Advogados eOcnlos - Moderno equipamento D'AVILA

de Oto-Rinolllringologia (único 203 _ Rua Tenente Silveira, 15. I'
,

no Estado) CIRURGIA .G�RAL 11Ahtoernadse. diáriamente das 8 às � F,-r'm'as. do Inter.-orI Doencas de Senhoras - Procto·
_Horário das 9 às 12 loras elogia _ Eletricfdade Médica 3 5 d 8 h I

das 16 às 18 horas. as e as as 14 as 1 oras. I
O ESCRI-T -

R lO "S
- O JOSÉ"

.

t I d
,.

.

Consultório: _ Rua Vitor :Mei- 'Consultório: Rua Vitor Mei- - 19 as 22 horas.
,

i O • A' " ms a a o nesta capl-
reles 22 _ Fone 2675. reles n. 28 _ 'felefone: 330'1. Con�ec�iona Dentadu_ras e Pon- tal, propõe-se a .resolver com ze,lo e pontualidade todo e

R S- 1 20 Consultas: Da.s 15 'h"oras elll' tes MoveIS de Nylon.- l' t FA I
-

R t'-Res. -'- ua ao, Ol'ge
diante. '\ qua quer assun o no oro em gera, em epar lçoes ou

Fone 24 21.
Residência: Fone, 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO ii Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou :cetirada

DR. MARIO WEN- Rua: Blumenau n. 71. CIRURGIÃO DENTISTA "1 de documenfus legalizaçao de firmas livros contratos
. Clinica de Adultos' _ Cirurgia 1

'd-
.

'

t t
" ,

DHAUSEN DR. ANTONIO .BArrISTA e Pro tese Raios X cert! oes, l�eglstros, e c •.e c.

CLINICA MÉDICA DE AIlULTOS JUNIOR Rua Felipe Schmidt, 39 A _ ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" _ �ua Alvaro de çal\jE CRIANÇAS CLíNICA ESPECIALIZADA nE saAlats 5d e 6
h d' alho, 34. (altos da Fariuácia Nelson) - FLORIANó-ConsulLól'io _ Hl1u .João Pino

Cr lANÇAS ,en e com ora marca a .. -

.{
Da." 9 a'· 1" e das 14 às 16 POLIS.to, 10 _ Tel. M. 769.

Consultas das 9 ás 11 horas. � ..

Consulta�: Das 4 às 6 horas,. Res. e COI1S Padre Migueliuho,Residência: Rua Esteves Jú-
12.

.

niol', 45. Te!. 2.812.

-0-

Reabertura das aulas
Dia, IOde março de ] 956.

'. �

Chegada ao Internato - Dia 29 de feveren'o de 19ü6

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

Turno da tarde às 12,50 horas.

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se. de
uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sa pa t o '!olegiaJ.

Trajano .

29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Tr3;.1�no
O serviço ríoturno será efetuad? pelas F�rmaclas

Santo Antônio e Noturna, situadas as ruas Fehpe Sch

midt, 43 e Trajar. O.
A presente tabela não poderá ser a.lterada sem pré-

0(1
.vi� &utorizaçfro deste DEPARTAMENTO.

..

D. S. 'P., ;dezerobr d -19.55

Rua

Rua

O ESTADO

C.' RAMOS S/A

Comercio Transportll
Run Joio Pinto, � �polli

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCIm"
ITINERÁRIO.

SAíD_\.S DE
I D A V

Fpolis. Itajaí Rio

27-12 29-12 0-1

8-1 10-1 13-1

20-1 22-1 27-1

1-2 3-2 8-2

1.3-2 15-2 20-2

25-2 27-2 3-3

OLTA
Santos

4-1

16-1
28-1
9-2
21-2
4-3

16-38-3 10-3 15-3

O horário de saída de Florianópolis será às 24,00
horas e elo Rio de Janeiro [t \ 16,00 horas.

�

'I'an to na 'Iela C01110 na \'olta o navio fará escala nos

portos de São Sebast.ião, JlL,�eb e .u�?tuba. ,

'.
,

Para melhores ínforrnacões. clltl.lam-se a sede da

E
A , Conselheiro �,1:1fl':l, 30 - Telefone 22-12.< mpresa, a rua ,o

, Resta rãnte Napoli i
I.. RUA ltürech.J Deodoro M. I
•

Em Lages, no, aul do Brull. o m.ihor r :
• n��nnT'U1 ""T._·I'" O>J<P'Oi (}Ir 8"lnhorN ""s.l ..ntflul I· '

........................a••••••••••••••••••c
'---"-.

Serviços Aéreos f,luzeiro
do S.ul-T.A.C.

tlAHTlDAS llJi.j FLORIAN01'OL1S

,Procura-se Casa''Dentis'a para Crianças
DR. ,JUAREZ PIULIPPI

-

Para alugar, procuro, com
urgência, casa com quatro
quartos e demais dependên
cias.

DR. NEY PERRONE
MUND

t�ormado pe�'Uí'dade Nacio
nal a� Medicina Universiclade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Palllino
Interno 1'01' 3 anos âô Serviço

de Cirurgia
Prof. Peciro de Moura

OP_ERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Cal'idade, ' diáriamellte pela ma
nhã
RESIDI'!:NCIA:

Schutel, 129 _

TfüfláiíÓl'olis.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do apál'elho l,.,spiratório
'1'UBt:RCULOSE

RADIÓGRAFIA E RAUIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax'
Formado pela l?aeuldade Nacio
nal· de' Medicina. Tisiologi'sta"
'l'isiocirurgião do \Hospital Ne.

réu ltan\os
CUI'SO de especialização pellt
'8. N. '1'. Ex·interno e Ex-assis
tente de Cirurg'ia do Prof. U�'()

.. Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe 8chmidt, 38 _.

Fone 3801
Atende em hora marcada.

___ "...,Res,: -:- Rua Esteves Juníot·,. _:-. t'one: ��p,�s..

Edifício João Alfredo _ 10 andu.
Salas 1 e 2 - Rua ,Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcacia._

Dou preferênéia. a casa

com pequeno quintal e dito
no centro ou em rua servida
por ônibus.-

DR. CESAR BATALHA DA . SilVEIRA
�

Cirurgião Dentista (

CI1n1ca de Adultos e·cr�ançíie
Ralo X

Ofertas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel
Majestic, até oito de dezem
bro.

,']�]) l _L��
Atende com Hora Marcada

.. Felipe Sclmlld.t 39 A Salas .s e 4 :.
I

�--.,
.

_ Rua Duarte

Teluf.:_ 3.2_�8,� I=....-.,......"._�

Viagem com segurança
e

I

rapidez
so NOS CONFORTAVETS rdlCRO-·OSIBUS DO

RAPIOO, {(SUt�BRjSH$EIRO)� _

FI{)rianópoli� - !ta Íi:J.' - ...Jnim'ílJe -- Curitiba

AgênCia: Jiuti. Oeooo1'o esquina da
Rua Tenente Silveirs

--------------�----�-----.-----------.------=-----�.-

Sito à vila Lopes Vieil':J
nho). Preço: Cr::Ji 250.000,00.
Câmara.1I

(transvers:ll Preso Couti
Tratar à Rua D. Jáime

Senhores ComerciaoJes
e Industriais

o Impôsto de Ren<!_a pago sôbre o lucro real, apura.
do pela escrita comercial, é .mais justo do que o' calcula
ria pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encanegando o nosso
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atraRadas.
ESCRITóRIO CONTADlL-IJ\lOBTLIARIO PERRONE

R un Deodoro, nO 11 - Caixa PostilJ nO 355-
i'one nO 3222 - Florianópolis.

CASA, NA PRAIA
Venue-se Qtima casa construjeb de roletes com 73

mts.2,
.

bem jUll to a praia, preço Cr$ GO.OOO,oo. Tratar
com o propi'ietario no Jeca!. Ponte de B::tixo - São José
- bem em frente a Capela.

.

Aulomovel Hudson
Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pÍnturá

e acolchoamento' novos.
Parte mecânica 100% - Vê� e tratar na Oficina Che�

wcl� J
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4 DE JANbi;RO
Dentro da roupa masculina nenhuma é de uso mais

A DATA DE HOJE RECüE,DA-NôS QL'E:

mpresclndivel do que o srnoocking. ,_ .: Ne.m 1558, �en d� Sá, nomeado 3�. Govcrrinrlor �eral
Lrizemos Imprescindível, aludindo, naturalmente, às I (,J_BlfI"ll chegou a Ba�la. Governou durante 14 anos, vlnrlo

.;.:;:�",oas frequentes reuniões sociais, festas e solenidades. i a EtleCH na mesma clcl�d� em 2. de Março de 1572; ,

Também nada mais caro e mais difícil de acertar
I -em 1817, na RepublIca Orinntal, travou-se a Batalha

com a forma correta e elegante do vestir, etc. do que o

' ele Catalán, entre o Exército Brasíleíro comandado pelo Te

smoockíng. ne.nte- �:.nel'�l Curado e ��'opas compostas de 3.400
....
orien,-

Daí o louvável acerto da Ducal, lançando à venda a �alS" �olllen�l.nos e en.tre.nanos c��and.a.do� pelo coronel

lm ha de smoockings, dentro' do alto padrão de perfeição
ndrés Latorre, do Exército de José Artigas:

.

no acabamento e in escadíval elegância que, aliás, caractc-
- el11 1�37, pela madrugada, em Pedras-Altas, os m-

rísam Os seus artigos. surgontes riograndenses comandados. pelo General Nct?,
Como todos sabem A MODELAR é em nossa praça a �o�am atacados e vencidos pelo Coronel Bento Manuel Rt-

distribuidora exclusiva das confecções 'Ducal, e como não.
elro;

.

_ _ .

podia, deixar de ser, recebeu, igualmente, para a venda .

- em 1�39, nas.ce�I em S�o Joao ela Bana (RIO de Ja-

nos seus clientes, uma cota dos citados "smoockings".
nelro) , o poeta Casimira Jose Marques de Abreu, vindo a

.

Releva destacar ainda 'que a compra dos smooclcings
falecer em 18 de Outubro de 18.60;. .

pode ser feita pelo sistema crediário.
- e111 1846, nasceu na capital paulista o dr. Clementi-

,. q......-- ....-.JV"_m.......................... -no de Souza e Castro, falecido a 13 de outubro de 1929. For-

��NO .eodculo
mado pela Faculdade de Direito de São Paulo, iniciou sua

'�'-I) carreira em Taubaté e Caçapava. Em 1884, foi nomeado

( B.bl" MN
Juiz 'substitutn em São Paulo, quando lhe coube pôr em

om a I Ia na ao execução a celebre lei elei.toral �onhecida por Lei Sa.raiva.
.

' Proclamada a Republíca, foi nomeado pelo Governo

QUARTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO I Provísórío para proceder ao arrolamento dos li)ll'oS e bro-
POl� que estais dormindo? Levantai-vos, e orai, para churas, mobilias e demais utensilios existentes no Paço

que não entreis em tentação. (Lucas 22:46). Ler Mateus

I
Provincial.

Em.
12 de janeiro de 1890, recebeu a ardua in-

26: 36-41.
. cumbencia ele reorganizar todo o serviço municipal da ca

UMA .S�NHORA de minha igreja perdeu seu mar í- pltal �o Estado, na qualidade de seu primeiro �Rtendente,
do e um filho em um ano. Ela me disse: "Agora eu sei I cargo equivalente ao de prefeito nos nossos dias. 'Exerceu
que nosso �enhor. é bondoso. Êle nunca nos deixa ser' esse cargo até 12 de outubro de 1891. Deixando a intenden

ten.!ad�s alem das nossas fôrças. Em �ada tentação Êle I cía, foi nomeado juiz m;t�ic.ipal e, �.o�o depois, juiz de direi
esta pi osent., para mostrar-nos o caminho da fuga ou I to cl:1 comarca de Avaré, J111Z de direito da 20. Vara de 01'-

I
para que possamos suportar a tentação, a provação, a. nos, "ex-vi" elo decreto de 15 de setembro de 1892 exerceu

tristeza." do o 'cargo durante 18 anos, sendo ainda juiz da 4.a Crimi

'. .

Jesus ensin_ou a seus discípulos não somente como nal da comarca da capital. Finalmente por 4ecreto de 17 de
rugrr da tentaçao, mas como enfrentá-Ia e 'vencê-Ia. Êle março de 1910, foi promovido a ministro do Tribunal de

I mostrou-lhes um exemplo inigualável no Gotsêmnno. Pe� Justiça. Solicitou aposentadoria, que. lhe foi conferida por
la ornção Êle conseguiu a vitória sôbre a -tentação de decreto ele 6 ele junho de 1915, após 36 anos na magistratu-

DAL1VIIRO LIVRAMENrrO ARNALDO ARNOLDO DA escapar da cruz, e também sôbre a moi-te, . ta. Os ultimas anos de sua vida, dedicou-os exercendo r

MORITZ
.

L)?Z .

Qual é o nosso caminho para escapar à tentação ? sua proríssão, aos necessitados que a ele recorriam.
- e - - e - � a oração. Raramente podemos �gir no m?mento de cri- I .

- em 1849, a .Povoação ele Bezerros, em Pernamb�.1c?SENHORA SENHORA �e, nem podemos pe:1Snl' na manerra de agl.r. No entanto, I fôl to.m:1c1a pelos insurgentes comancl�clQs por Anto�l(Participam aos parentes e pessôas de suas relações podemos a qualquer momento orar ao Pai em nome de Correm Pessoa de Melo. Aquela povoacao estava dsfendidt
o contrato de casamento de seus filhos Jesus. Êste é o nosso privilégio. por daízanos armados comandados p�lo Capitão Cândido

Ogartta e José O R A ç Ã. O José ela Silveira;
Estreito, 31 de Dezembro de 1955. I . ��s.so Pai, ajud�-nos a ter consciência do grande - em 1380, no Rio de Janeiro, terminaram as desor

I m-ívílégío de orar. Ajuda-nos a buscar teu conselho na den� que se verificavam desde o dia 10. O então Coroné.

Par·tI·.01·oacao I
hora tla� ten�açã�. C�ncede-nos fôrças para venc�r to�o o i En�ias Galvão (ma.is tarde General e Barão d.o Rio Apa),

__ _

poder das trevas. Oramos em nome de teu Bendito FIlho, surocou os desordeiros, tomando uma barrícada na rua

JOSÉ COELHO JUNIOR

I
nosso Senhor Jesus. Amém. Uruguaíana, onde houve quatro mortos e muitos feridos:

e PENSAMENTO PARA O DIA - em 1939, iniciou-se na capital paulista a construção
VERONICA PINHO COELHO Através da oração temos acesso ao trono de Deus I elo Hospital das Clinicas; hoje modelar nosocômio que tan-

nos céus. I to eleva São Paulo.

PALACETE CENTRAL 1_·_. .. _

ANDRÉ NILO TADASCO

ALUGA-SE PARA
- S· A- N G U E· N O 1.-

DEPARTAMEN"TO OFICIAL - CONSULADO ...
OU IMPORTANTE COMPANHIA

- Dr. Silvio Alano, cirurgião dentista 1" '>

- Vereador Antonio Apostolo
- Cia. T. Janér, ComerCio e Industria
- Hospital Evangélico de Florianópolis
- serviços Técnicos Orgamec S. A. - Organização

Mecanizada - EngenhaJ'ifl;
.

- Jornal·ista Bento Agllido Vieira e Família

dr. Othon d'Eça e Senhora
- Orlando Machado e Família M.onseuhor Paschoal Gomes Librelüf lo, SN'j'eüírio da LtlllcnÇ:'in, e Saúde; .Jayme Mendes Franco, Delegado Su-

.

- Federação dos Trabalhadores nas Industrias de

I
f)(,l'visor da Produção li? Setor Sul; (IL Wilson Abl'âham, Cel>\i�t.e I.la SllCl�l'sal; Raf�el S. Lal'ragoiti, Superinten-

Santa Catarina; dente Geral da Produçao; dr. Celso Ramos Branco, Se ·:rc(:\1.·1O do Interlúr e .JustH;;a e dr. Osmar Cunha, Pre-
- sr.· Plácido Alves e Família feito Municipal.

-

- Centro Catarinen�e no Paraná - --" --------------------�.-----�---------------

- Professor Mâncio da CQsta I AVENTURAS DO
-

ZE MUTRE·T·A- Cia. Carioca Industrial - Lasso & Cia., Repre- .. -

-

-

sentacões - R. Cons. Mafra, 21 Sob
_:__ Fábrica de Camisas Thel'i Ltda, de Mafra
- Jornalista Helio Milton Pereira, de Joinvile

\

Sociais
LUZ ETERNA

Em nõite ele Silo Silvestre

"Um ano vai findar, outro começa,
e a vida cont.inúa som parar.
Se esmorece na luz crepuscular,
cada alvorada é sempre uma promessa.

--.
.

E o tempo vai passanclo bem depressa.
Dias de sol e noites sem IU,Il',
uma hora a sorrir, outra a chorar,
triste o que parte, alegre quem regressa.

M:13 quem, o Céu distante olhando além,
. nele avistar a estrela de Bethlem,
e rôr seguindo a. misteriosa luz,

há-de encontrar, ao termo ela jornada,
num resplendor ele mística alvorada,
o berço humilde em que nasceu Jesús".

Cardoso dos Santos

(Do Almanaque Beltrand para 1956).

-0-

���
..��'$,�",,�'��:<'

..

.'\NIVERSÁRIOS
.•

esposa do sr. Dário Rosa
-' sr. José Paulo Váz
- sr, Raul. Bastos
- sr. Paulo Trominon

FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Dalmira da Rosa,

SMOOCKINGS ...

I HOJ E NO PA·SSADO

. --_. ----_.

Partacípacao

JOSÉ LINO KRETZER

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

casamento de seu filho AL-

TôNICO DOS CONVALESCENTES.
. TQNICO DOS,D.ESN.UTRIPOS

contém excdentes element,,� tônic:os:

Fósforõ, Cálcio, Arseni:.to e YlIfll1diltO·
""
,_ ,_ d.e sódi.o. � or"

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E S G O T A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUiTICAS, receberão ii toni- .

ficac;õo geral do organismo. com o

e

IÚJFIUDA LEHMKUlIL

KRETZER
têm o prazer de participar

aos parentes e pessôas de
suas relações o contrato de

casamento de sua filha NOR-

MA com o �'. A1CÍllf'.', Jose CIDES com a sta Norma Mn-

Coelho ria Kretzer.
NDl!M:\ e ALCll)ES

nOi\'03
Santa Filomena, 2'1 de Dezembro ele 1055

Cnntrato máximo de 2 ano.q

Inforrll"iú"i-(jes na
�

"A MODELAR'? .

,

'.i � �,

-_n���VENbt:�! -��.����.,-:._
I Vende-se por motivo de mudança os seguintes ob-I
; jetos de· uso domestico: um fo..gareiro a querosene .de uma

: boca; um fogareiro eletrico com duas bocas e forno -

220 volts; um tr:l1lsfol'mndov de 1.500 watts sairla. 110

I volt,,; um t�'nns101;mador automático de 600 watts saida
] 00 volts.

-

Tratar à rua Pedro Demoro, 1612 - Estreito.

\

PARTICIPAÇÃO
VIúVA GELSUMINA

ANGREZANI
VIúVA MAmA SILVA

l'articillam 'aos seu;:; 'rmrentes e 11t;SSÔas
de 'suas relações, o eonü'ato de casa

mento {le seus filhos Vinicius e Dilce.

VINICIUS c DILCE

confirm:ulI

Pôrto Alegre, 25-12-55 Florianópolis, 25-12-55
Ecos datinauguração da Sul América

e

Senhora
Participam aos parentes e

pessôas de suas relações o

noivadq de seu filh_o 'Valter

cüm a srta. Maria de Lourdes
Melei.

I
I

Participam aos parentes e

pessôas de suas relações o

noi'vado de sua filha Maria de
.

Lourdes com o Sr. Valter Va-

Participação
Ranulfo ValenUn (la Silva ERNESTO SCIIROFDER

e
-

Senhora

lentin da Silva.

Valter e Maria de ,Lourdes
noivos

Estreito, 31 de Dezembro Lre 1955: \

.-

Felicitações pelo Nalal
e·lno Novo

Lotes à Venda
Na Praia ela Saudade, em Coqueiros, ao lado do

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 metros

de frente, área de 400m2., servidos de água encanada'

e luz.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

CONCURSO DE

REPORTAGEM
E' com satisfação que se

observa que a idéia lançada
por Resenha J -7, através elo

C"011CUrSO de reportagem, tem

encontrado a devida recepti
vidade entre 03 nossos ou ,in

tos e leitores.
Todos Os dias cnegnm-nos

indagações, escritas OtI ver

bais, sôbre os detalhes do

singular certame, cuj as ba
ses já foram divulgadas pe

la Rádio Guarujá 8 pelo ma

tutino "O Estado".
O concurso de reportagens

visa estimular o aparecimen
to de novos valores na ím

prensa eseri L:l. e falada, qual
lU11 sistem:t natural de reno

v.reão que j á tlev�ria ter sido.
adotado há muito tempo. Os
prêmios serão oferecidos a

título de estimulo.
A maior novidade foi apre

sentada pelo matutino "O Es

tado": ao vencedor das re

portagens seleciona'dos no

primeiro semestre será ofe
recido um contrato mensal
de Cr$ 1.500,00 (mil e qui
nhentos cruzeiros).
Tal fato significa que os

nossos periódicos precisam
também de elementos moços
que, alimentado" por princí
pios sãos, possam expor, a

través da pala-vra escrita,
seus sentimentos ele cidadãos
que participam ativamente
da vída e do progresso nacio
nais.

Preceito do Dia
TÃO NECESSÁRIO QUAN
TO O CAFÉ DA MANHÃ
O banho frio, de chuvei

ro, representa excelente
exercício pai-a a pele. Ativa
.\. circulação do sangue e

"o])Ol'cionn agTn-dnvel sen"

:lção de bem-esÍ<w, princi
:!lmente se fÔl' precedido
:e gi.násf ica e seguido de
,·jtçúo com f'oalha grossa e

t'eJpuda.
Diàt;ia�uen!;{!", ao levan
Lar-se faça um 'póu�o de
ginástica vigorosa. Em
seguida, tome um ba
nho de chuveiro e, ao

enxug',ar-se, friccione tl

corpo com a toalha. -

SNES.

Vende-se
Por motivo de viagem, mó

veis diversos livUQS e iItensí
lias domé3ticos, délis lotes no

Bairro Butiá e uma chácara
em Saco Grande. Negócio
.H'gente. Trntar com Manuel
t·'eneÜ'rr de Melo, à rua Deo
Iara nO. 13.

4 - O Cadastro Imobiliá
rio estabelecerá um critério
,2ientífico de avaliação e eli
ninará as injustiças fiscais.
Colabore coni. os recensea-

lares da Prefeitura pl'estan-
. :lo-lhes as informações ne
�essál"ias e .estn,l'á contribuin-.
do para o engrandecimento
era cidade.

ServiCO de Expan
são do Trigo
Recebemos e agl'adece-

mos:
- "Tenho a honra de co

municar :1 V. S: que, nomea-\
tio por PorLRl'ia. nO 47/55,
elo 8n1'. DiretOl' elo SET, as
sumi, nestn data, o cargo de
Chefe da Inspetoria Regio
lal do Serviço de Expansão
10 Trigo em Santa Catarina,
mde espero c011tar com o

;eu va lioso n pôio.
Atei1ciosas Saudações,
Germano G. de A. Faria,

Crefe ela IH de GET em

S. C."

Vende-se
Vende-se a casa da Avel!i

da Hercilio Luz 183, infor
mac:õe" no mesmo local.
Dias

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quarta-

Qua_.aaí X 800aiuva
o CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS TERÁ SEQUENCIA NA NOITE DE A'MANHÃ, QUANDO ESTARÃO EM lU T AI

(

FRENTE A FRENTE, OS ESQUADRÕES DO BOCAlUVA E GUARANI
, .".,..........� ,.a,. .,._._�._� � _.�fIj�D.�,. -_ ·.- • ·�·-"" -ii �.._� < ,. ....,...M"...W_.�..·_...• �.._�, �..�.�..iJil.�J"ll".·.._·J'; ...,.. �a .uJil'..��..�iMe_.•••*\.N.I'" .

Estado Esp,ortivo"
............................................................., •••••••••••• '

'�-.: _,._.... _.._•••••_ __••••�CIl""

I
.

Aníbal convidado -para realizar um teste no O TURFE EM-REVim 1
....

[�I--A,�
......

��---,4
Palmeiras de São Paulo PROGRAMA PARA DOMINGO, DIA 8 ;Si;:��t�iTERn"ym,��

10. Páreo - 600 metros - 14,30 horas. A GARDENIA AZUL

"O

o Figueirense, porém, não deu-lhe licença para rumar para oParque Anfarfica
um convite da direção téc- do Figueirense, esta negou
nica do Palmeiras, de São lhe, pois o Campeonato está
Paulo, para que o jogador àí e, dada a excelente posí
vá ao Parque Antartica rea- ção do alvi-negro; vice-Iider,
[Izar um período de experi- não está propensa a ceder
én cias no clube esmera ldi- nenhum de seus- valores.
no que está necessitado de Portanto, deve Aníbal
urn mcdío direito. Porém, ao 'aguardar outra -oportuni
solicitar licença à diretoria dade.

Anibal, sem dúvida um I
'

dos mais completos médios! um baluarte na retaguarda
marcadores de ponta que co.- J cio Figueirense, recebeu com

nhecemos, constituindo-se J ma ior satisfação, é claro,

Atlético 1 x Figueirense 1
Atlético 3 x Tamandaré O
Atlético 1 x Avai 4
Atlético 4 x Paula Ramos 3
Atlético 3 x Ttradentcs (Tijncfls) 1
Atlético 3 x Guarani 2
Atlético 2 x Avaí 2
Atlético O x Cuarani O
Atlético 1 -x Figueirense 1
Atlético 1 x Imbituba 2
Atlético 1 x Bocaiuva 2
Atlético 2 x Tamandaré 2
A tlético O x Paula Ramos '2
Atlético O x Paula Ramos 2
Atlético' O x Guarani 4
Atlético l_ x ,Avaí 6 j.
Atlético O' x Figueirense 1
Resump : 1�� jogos; � vítór ías ; 5 derrotas': 7 empa

tes ; �5 tentos-á fa\ibr e '33 _�nntra. Deficit;J8. tentos.
_ ....

ELEITO PRESIDENTE DA A.A. BARRIGA
VERDE O DESPORTISTA MAJOR MAU

RICIO SPALDING DE SOUSA
Dirce Noemi na lideranca do concurso

,

para eleição da Ralnha do clube
o Conselho Deliberativo DIRCE NOEMY DB SOU-

"PERFORMANCES" DOS PRINCIPAIS
CLUBES DA CAPITAL EM 1955

v - ATLÉTICO

ZA, estão dispostos a sagrá
Ia vencedora. Eis o resulta
r:!) geral até o presente mo-

-nerito :
,

Em 10. lugar � DIRCE
\fOEMY DE SO,UZA, com

ela "A. A., BARRIGA VER

DE", em sua sessão de 27
de dezembro p. p. elegeu pa
ra Presiden te da mesma o

con hec ido desportista Major
::vrauricio Spa lding de Sou-
za. '1.720 votos ;
Velho batalhador pelo en- Em 20. lugar - ESTELA

grandecimento da agremiá- �íAR[A DA SILVA, com

cão da qual é Sócio Ben emé- J.003 votos;
{oito, foi a sua eleição mui- Em 30. lugar - MARIZl!�
to bem recebida, tendo me- ALBA VILA IN, com 2.310

recido elogios a resolução votos ;

do Conselho Deliberativo, Em' 4°. lugar - NAIME

que veio premiar um legiti- MARIA DA SILVA, com

11".0 valor da "velha guarda" 2.010 votos;
"b�ITiga verde", Em [}o. lugar J lVIAnILE�'
Está pois, de parabéns a �l� VILAJN, .com 600 votos.

querida agremiação da Ave- -0-

n ida Herc ilio Luz, ter á tes- Na próxima Ga, feira, dia-

ta de seus destinos um de- de janeiro, será encer-

clicado d-esportista que, es- I'�do i�,\te certamem, com R

tamos certos, continuará (. apuração f'inal, que aponta
trabalho desenvolvido pelas rá a nova Soberana desta

figuras marcantes de João agremiação, reinando encr

Cândido Alves Marinho, An- me espectativa, não só en

tôn io cle La ra Ribas, João .r'e [IS candidata 3 como eu

Elói Mendes e nos dois úl- ire os fãs dl1s candidatas,
timos biêno'l, o Major Rui estando os "cnbqs eleit;)
Stockler de Souza, que, pe- ('ais'" em grande atividade,
Ia dedicação aos interêsses notando-se,' todavia, que eS

sociais e pelo dinamismo de fi'to "escondendo o jogo",
suas atividades eleviuam () . pal'a surpreenderf'm na ap:,l
conceito de que goza a agre-!t'Jjção final.

'miação entre suas co-irmi'ís, -0-

dotando-a de um invejavel UM ANEL DE PLATIN1\

patrimônio moral e mate- COM BRILHANTES, oferta

ria!. do c o n s ó c i o Francisco

Ao Major Spalding, nos- Dias da Costa, proprietário
sos votos de uma próspera e da Relojoaria JHont Blan-

fecunda gestão. ehe;
Concurso para eleição du UlVIA' VIAJEM AO RlO,

A t
/

"".
Rainha oferta do ilustre :iócio bene-

" ,..'., ença,o,Na penúltima apuração, Dir- mérito desta agremiação,
cc Noeml)' firma-se na sr. Dr. Ar1eJ'b:t� Ramos"_.d��,

li-derança (Silva'

E
'-r

I
I

Realizou-se Ga. feir3 últi- DESPÊSAS �(t(:)M A -ES�' dila para o, a no'� de 1956 I

ma, dia 30, o Coql1etél-Dan- TADiA NA c}ri;\DE MA-

çante promovido pelas Gan- ,P.AVILHOSA, ór'áta da C;;,- iNSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL
clidatas NAIME MARIA DA sa Maga.lhães Sucupira. -- DIAS VELHO
SILVA e MARIZE ALBA Tecidos em GernJ;
VILAIN, que contou com 'UMA PEli,J.íANENTE
uma presença numerosa de PARA OS CINEMAS LO,

assisten té�, prestigiando as- CAIS, oferta do sr. J on�e

sim o certame promovido pe- Daux, Diretor dos F-stabelt:

la "A. A. BARRIGA VER- cimentos José Daux S. A.;
DE". Na mesma reunião, sr�o o� premias qne aguar

procedeu-se á 'apuração nO (Lim!l fctiz vencf'!dora; alem
7 (penúltima), a qual veio ele varlOS outros preUllOS

pôr em .evid�nci'a que os. "cu- I qu� s�I"ão distril:.uidos
.

às

hos eleItoraIS" da cl\tndldata Pnncesas.

DR. HELIO MILTON PEREIRA
Transferido, a pedido, da

Delegacia Fiscal do Impôs
to de Renda de Joinville pa
ra ,H de Blumenau, o 110SS0

prezado colega de imprensa
e colaboraqor dr. Hélio Mil
ton Pereira, acaba de nos

informar que em consequên
cia deixa de servir como

correspondente de "O Esta
do" na "Manchester",Catari
nense, tarefa que cumpriu
com zêlo e inteligência, a

p'lnto de receber dos nor

tistas as mais calorosas ma-

nífcsta ções de simpatia
aprêço. ,

De-le recebemos uma aten
ciosa Mensagem de Boas
Festas e Fel iz Ano Novo, o

que retribuimos ,20m imenso
pruZff. ,
Agradecendo-lhe a colabo

ração sincera e desinteres
sada como nosso correspon
dente em Joinvillc, fazemos
ao estimado colega e amigo
votos crescentes de- felicida
de e prosperidades aonde
quer- que esteja.

.....
_

�.....•..•.

Exame de II chamada e de II é!IOCa - Colégio - Giná-
.:lÍo e Normal.

.

Inscrição: Dias 1 a 4 de févereiro.
Exame ele II chamada: Dias 6 a'9.

. Exame de II época; Dias 10 e 11.·
EXAME Dl!� ADMISSÃO: Ginasio e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4.

Exame: Dias 6 a 11.
Docunlentos: Certidão de idade, de vacina, de ,saúde.

(do Departamento de Saúde) e dB conclusão .Çle curso,
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TERMINOU O CONTRATO DE JUlINHO, -

COM O FIGUEIRENSE
Inscrição: Dias 6 a 11.
Exames; Dias 16 a 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: DiaS"'16 e 17

3as séries: Dias 16' e 17Dia 31 último, terminou o

contrato de' 'Julinho com o

Figueirense. O ótimo cen

tro-médio que ficou ina.tivo

por vários' meses �m conse

quencia de uma intervenção
cirúrgic'a, extraindo o me

nisco; recupero,u-se em pou
co tempo, vindo a firmar-se
no "teamJ1 como nos seus

grandes cliaR. Julinho é ele
mento imprescíndivel ao

illwdro dirig'ido por Nelson
Garcia e sempre que joga
n.ão deixa de pôr em evi
dência a sua classe e com-

batividade..
Seu compromisso com o

"Decano" expirou e 'agora,
resta saber se o jovem e ca

tegorizàdo "player" irá as

sjn�r novo cOntrato com o

campeão de 54. Até ôntem,
quando encerramos nosso

exp-ediente, nada, havia sô
bre a decisão do jogador
com referência � renovação
do seu contrato. EmbÓra se

saiba do interêsse do clube
abri-preto em conservá-lo em

su!'ts fileiras.
Esperemos.

CURSO BOSCO
Habilite-se aos exames de Madureza, de que trata o

Decl�eto-Lei n. 4.244; fazendo cursos I?rCl)aratórios _!:lm, "Mi_"IMi�.iíI�5i��

,I ou em 3' apos.
lnfonuacões e. matrícula na Livraria LideI', telefones

23i6' e 3661:

e

1 - 1 Diamante, 48 ks. - Noé
'2 '..:_ 2 V. ele Ouro - 42 ks. - Milton
3 - 3 Ventania, 42 ks. - Gessí

4 D. de Ouro � 47 ks, - Figueira
4

5 Monnz ita - 40 ks. - Capitão

2°. Páreo - 700 metros - 15,19 horas

1 - 1 Princesa - 48 ks. - Noé
Excelsa - tj3 ks. - Gessí
Cruzada - 48 ks, - X X X

4 Saltão - 48 ks. - X X X

2 - 2
-a - 3

4 I
5 Asa; Negra � 40 ks. - Milton

3°. Páreo - 700 metros - 15,50
1 - 1 Urubicí - 40 ks. - Gessi
2 - 2 Ort.ília - 45 ks. - Figueira
;j - 3 Paraná - 45 ks. - Milton

4. Mustaf'á - 47 ks. - Capitão

horas

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Ricardo MONTALBAN -

,�heley WINTERS em;

SEM PUDOR
No Programa;
Cirie Noticiario. Nac.

Preços: 11,00 � 5,50.
Censura até 10 anos .

No Programa;
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Mel FERRER - Rita GAl\'!
Cornel WILDE em;

SAADIA
technicolor

1\ o Programa;
Reportcr Na Tela. Nac.
Pi-eços : 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

,1 I
5 Sereno - 45 ks. - Noé

4°. Páreo - 1.000 metros, - 16,30 horas

Min uano - 49 ks. Capitão
Lurdínha - 45 les. - Milton

:3 - 3 Telefone, - 45 ks. - Figueira
4 Bugrc - 43 ks, � Noé

1 -- 1
2 - 2

4 I
5 F. Cassandra - 45 ks. - Gessí

5°. Páreo :._ 800 metros - 17,10 horas
- 1 �trevida ..:_ ,15 ks, - Noé

.

:!, - 2 Esterlina - 45 ks, - Arí
LI Loluana - 35 ks. - Capitão
5 Kalolah - 45 ks. - X X X

Haverá -ênibus especiais para o Hipódromo, a partir
das 13 horas, saindo do Miramar.

._--------

.il,.
As - 8hs.

mNSAéIONAL SERIADO
;OlHPLETO EM 15 E}ls. 31

PAUTES
CAVALEIROS DO REI

ARTHUR
No Programa;
Atual. At lan tida. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censur-a até 11 anos.

As -- Rhs.
"Sessão Popular"

Mu ureen O IlARA
,"\lp'C NTCOL em;

A HAJ,NHA DOS RENE
GADOS

technicolor
N o Programa;
'Variedades na Tela. Nac.
Preços; 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

As - 8,30hs.
"Sessão Popular"

Maureen O HARA
Alex NICOL em:

A RAINJlA DOS RENE
GADOS

techn icolor '

No Programa;
Variedades na Tela. Nac.
Preços;, 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

J.

VENCEDOR O ATLETA DA INGLpJERRA
Com invulgar hrilhansís-" sistiram o desenrolar da im

mo, o jornal "A Gazeta Es- 1 polgante prova -de funelo.
portívrr", de São Paulo, fez: --

,.

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

realizar à meia noite de 31 I
de dezembro, a: exemplo do TENIS"NO 140 B Cque acontece todos os anos, � . .,

!1 Corrida de São Silvestre,! P.ealizal'-se-á, hoje, no

que póde ser considerada Quartel, do nosso tradicio
uma das maiores do mundo, nal 14° Batalhão de Caça
dela participando os mais :�ores, a soleni-dade da inau

categorizados fundistas do guração da Quadra de Tenis
mundo. Desta vez a vitória ··Ten. Cals de Abreu".
coube a 'um inglês, o famo- j Para esta solenidacje, que
so recordista Ken

I

Norris, terá lugar às 20 horas, pois
que foj, ao romper a fita de que a quadra de tenis é ilu

chegada, eslrondosamente, minada, recebemos atencio
ovacionado por mill:Jares e so convite, que muito no

milhares de pessôas que as- desvar.eceu.

ARTIGO 91
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MELHORAMENTOS
NO ESTÁDIO
DA F. C. F.

A FAMILIA CARIONI convida aos parentes
SÔhS de suas 'relações e amizade, para a missa de
lha que, em sufrágio ela alma de sua progenitora

MARIA DAS DóRES CARIONI

Alem do_ vestiário a que
e pes- foi da do o n'ome do saudoso
sétimo

.�

CONVITE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i.Jl:,(,J 1m DWEl'l'ü DA IjLl.tl dcverao ser ouvidas JUIZO DE DIREITO DA d igo Civil. E para o dito tE�NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO $' (S�lfRI�nn'COlVIAr,c\\ DE TIJ UCAS

,,:s tesiernullh�ls.José Fel'l'ei- 'COMARCA DE TIJUCAS fi.m requer a designação do t
'

_ ,.. . J
1'<1 e Bento Silvlno, lavrado- dia, lugar e hora, para a E D 1fT A L

Edital de citação, com ores, casa'dos;. residentes e Edital de citação, com o justificação exigida pelo ar- REALIZA'ÇÃO DE CONCURSOS NO IPASE

lH'l1Z0 de u-ínta �jas, de inte- domiciliados �o local do prazo de trinta dias, de in- tigo 455 do Código de Pro- Rnço público, para conhecimento dos can.lidatos ins-

ressados nnseutcs, incertos e . imóvel, os qun is comparece- teressados ausentes, íncer- cesso Civil, na qual deverão critos nos diversos Concursos do IPASE, que o horár-io

des�r.nhecjtlos râo em juizo independente- t�s e desconhecidos. ser ouvidas as testemunhas da reaiização das provas é o seguinte:
mente Je citação, Itcquerem O Doutor Reynaldo Ro- Manoel Anastácio e Heitor CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCRITURARIO

. O Doutor Reynnl do Ro- ma is que, depois. da just.ifi-' dr igues Alves, Juiz Substi- Antonio Erniliano, pescado- Dia Hora Prova

.drtgues Alves, Juiz Substi- ca çào, !Owja feita a citação. tuto, no exercício do cargo res, residentes no local dos 5/1 19 hs. Português e Aritmética

tut.o, no exercício do cargo dos atua is coní'rou tantes de Juiz de Direito da Co- imóveis, as quais compare- 6/1 19 hs. Conhecimentos Gerais

de Juiz ele Dheito da Co- Bellto Si lvino e Justino Pru- marca de Tijucas, do Esta- cerão em Juizo independen- 8/1 7 hs. Dactilografia

marca de 'I'Ijucn s, do Esta- dêncio, residente no local do de Santa Catarina, na temente de citação. Requer , CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO

do ele S�ntn Catatiná, na' do imóvel, _ bem como dos forma "da lei, etc... mais que, depois da justifi- Dia
.

Hora Prova'

torma rla lei, etc... inlel'e:-;::;udos incertos e_des" FAZ SABER, a todos cação, seja feita a citação '7/1 19 hs. Português

FAZ SABER a todos conhecidos por editais de quantos interessar possa o dos conf'rontantes do imó- .11/1 19 hs. Conhecimentos Gerais

qnnntos in tercssar possa o t. inta dias, do Sr. Diretor presente edital de citação, vel, Manoel Sebastião 'Gon-< 12/1 19 hs. Direito

presende edital ele citação, do Serviço do Patrimônio da 'com o prazo de trinta dias, çn lves, Pêço- Severiano e 15/1 7 hs, Dactilografla

com o pr.rzo ele trinta dias, União por precatória em. de interessados ausentes; Marçal Maaoel 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, prasentante do Ministério. que por parte de Lodovico bem como os interessados 9/1 19 hs. Português

que por parte de José Nico- Público nesta Cidade; to- Zeferino Stein, lhe foi d iri- incertos e.desconhecidos por 13/1 19 hs. Direito Constitucional, Civil e Penal

lau de 80UZíl e s/ mulher dos para falarem aos ter- gida a. pêtlção do teor se- editais de trinta dias, _ do 14/1 19 hs. Direito Adrninistratívo e Legislação

lhe foi dirigida. a petição do mos da presente ação em guin1.e: - "Exmo. Sr. Dr. Sr. Diretor do Serviço do de Pessoal

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

Sr. Dr. Juiz de Direito da do o dornm io dos suplican- _ Diz LODOVICO ZEFERI- precatória, em Florianópo- CONCURSO PARA GUARDA-LIVROS

C,QJl1arca - JOSÉ NICO- tes sobre o referido imóvel, NO STEIN, solteiro, la- lis, _ e do Sr. representan- Dia Hora Prova

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

lhe]' Maria Tionatila de sou-I de título hábil pua a com- tado, residente e dornic ilia- nesta Cidade; todos para Hi/l 19 hs. Matemática e Estatística

zn, [nvrador rs, naturais dês- petente inscríção no Regis- do no lugar "Perequê" mu- falarem aos termos da pre- 19/1 19 hs. Contabilidade Mercantil e Noções dr
--------------

te Estado, residentes e do- ',tro de Imóveis. Protesta-se nicípio de Porto Belo, desta sente ação no prazo de dez Contabilidade das Instituições Sociat. I melhor· repor';'
miciliados no lugar "Ser- provar o alegado com teste- Comarca, p,or seu assistente dias, nos termos do artigo CONCURSO PARA CONTADOn 1:1

tão de Snnta Luzia", desta
I
rnun ha s _

e vistoria, se adeante assinado, qUe pre- 455 citado, sendo, af inal, re- Dia Hora Prova t8u�m do ano
. Comarca, querem expor.e necessário. O solicitador cisando mover urna ação de conhecido o domínio do re- 8/1 J9 hs. Conhecimentos Gerais

'O
.

i'equerer & V. Excia. o. �e-I q.ue es.ta assina �e.m sua re- usocapião, vem expor e l'e- querente sobre os referidos 10/1 19 hs. Matemática Comercial e Financeira e
OS HEl'ónTERES UBIRA-

I O 1 I" t Cid d V E
. ,.' t Ih

TAN DE LEMOS E MÁRIO

. guinte: - - s.sup

lcan-I
SIC enc ra nes a i a e, on- querer a . xcia. o se- 'imóveis, cuja aen ença e Noções de Estatística

tes são posseiros, há mais de recebe citação. Dá-se á guinte: - I - O suplicante servirá de título hábfl pára 16/1 19 hs. Contabilidade
DE MORAES VIAJARAM

de trinta anos, por sí e seus I present., causa 6 valor de é posseiro, há mais de trin- a inscrição no Registro de IR/1 19 hs. Contabilidade das Instituições Socia.in
5 MIL QUILOMErnOS DE

antecessores de 11m terreno I Cr$ 3.000,00 para os efeitos ta anos, por sí e seus ante- I Imóveis. Dá-se á presente 2. As provas dos .concursos serão realizadas no od i.
"PAU DE ARARA" PARA

� situado no lugar "Sertão de legais, E nestes termos P. cessores, de dois lotes, de
I
causa o valor de Cr$ ..... ficio do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO,'1]

REALIZAR O IMPRESSIO-

S!l.nta Luzia", desta Comar- Llefel'ime.nto. 'I'ijuca s, 16 de I terras, situados no lugar 3.000,00. Protesta-se por rua Vital' Meireles _ NESTA.
NANTE TRABALHO JOR-

ca, tendo parte 110 metros dezembro de 1955. (a). Clau- "Perequê", mumcrpio de provas testemunhais - e 3. Os candidatos deverão comparecer no local in
NALíSTICO

de frentes e 450 ditos de dio Caramurú de Campos - Porto Belo, desta Comarca,. vistoria, se necessário. O dlcado para a realiznção das provas 15 minutos antes de:
Numa autêntica festa da

fundos, c da i estreita para Assistente Judiciário." Em com as seguintes descrimi-: solicitador que esta assina 'hora marcada para o início das mesmas, munidos de lá imprensa brasileira, os jor-

5r:: t d Iit ti
-

f' d
- 10 LOTE 15 I C

nn listas Ubiratan ele Lemos

os fundos D .me ros e (1 a pe IÇ�O oi+exara o o naçoes : _ '-. tem sua residência nesta i- pis-tinta ou caneta-tinteiro e cartão de iderrtificacão.

frentes e 400 ditos de fun- seguinte despacho: _ "A., metros de frentes e 20 di- I
dade, onde recebe citação. Florranópolis, 26 de dezembro de_1955.

•

e Mário de Moraes, da re-

dos _ ou sejam 69.500 me- como pede. 'I'ljucas, 21/12/ tos de fundos _ ou sejam I Nestes termos P. deferimen- Mário Marques Gar�ia vista dO Cruzeiro", l'ecebe-

iros qUíldr:lflos, - fazendo. 55. (a) Reynaldo Rodrigues 300 metros quadrados, - , to. Tijucas, 16 de dezembro Delegado.
ram o "Prêmio Esso de Re-

frentps' no 'l'l'ave�são Ge- Alves _ Juiz Substituto, fãzendo frente ao Norte no'l de 1955. (a) Claudio Cara-
• .........,..!Y..........................�·.....w.r.......................• ............�.a.....�_.' .,ortagem", como autOl;es do

tal com proprietál'ios Iles- em exercício," Feita a justi- caminho da vargem com ml1rú de Campos." Em dita Parlt-Cl-paça-O
melhor trabalhó' jorna.lísti-

conhecidos e fundos em ter- ficação foi exarado o se- quem de direito e fundos ao I petição foi _exarado o se-
20 dentre as 250 reporta-

ras de Be.rito Silvino; extre- guinte despacho: - "Fa- Sul no Rio Perequesinho; I guinte despacho: - "A., JOSÉ TROINN DE ALCEBíADES VIDAL DE gens npresentadas ao COll-

mando dO Norte em 'terras çam-se as citações requeri- exti'emando a Leste em ter- como pede. Designo o dia OLIVEIRA SOUZA
cnrso. A. entrega do prêmio

de Justino Prudêncio e_�o das na inicial. Tijucas, 32- ras de Pêç� Severiano e a 123 do corrente, ás 10 horas, e e
rle Cr$ 50.000,00 foi feita

Sul em elitíls de Bento. Sll- 12:1955. (:1) Reynal?o Ro-; Oeste �_m dItas de Manoel
I' no l��a,l e�o costu�e, para a ÁGA.TA L. DE OLIVEIRA LEONTINA SOARES DE pelo"'diretor da Esso Stan-

vino e Pedro MenzonI. _ dngues Alves _ JUIZ Subs- Sebashao Gonçalves, no ]listJflcaçao. L Tl]UCaS, 21- SOUZA
dard do Brasil, sr. Carlos

>

II _ O referido imóvel per- tituto, em exercício.�' E pa- ribeirão. 20 LOTE _ 105,5112-1955. (a) Reynaldo Ro- participam aos seus paren'tes e pessôas amigas, o
Eugênio Nabuco de Araújo

'-)fencia ao .pai çlo requereJl'te,� ra que chegue ao conheci- metros de frente e 125 di- dl'igues Alves _ Juiz Subs- contrato de c§samento de seus filhos, Heresvita M. de
.Ir .. enquanto que o sr. Her-

Joaquim Florindo de Souza, mento de todos e ninguem tos de fundos _ ou sejam I tituto, em exercício." Feita Oliveira e Edno Souza.
bert Moses, . presidente da

,que :j;í o 110ssliia hú,,mais,de ,:!!()S�!\. J1legar ig'norâncja, 113.125 metros. quadrado:;, a justificação foi exarado o HERESVITA e EDNO ABI, e o l'epresentante do

vinle e cinco �llOS, ê"ülc6-: m{,tidó'n expedir o presente _ faz�ndo"frentes ao Norte seguinte rlespacha: _ "Fa- Noiyos Ministro da Educação fize-

do êste, há dez anos, os su- edital que será afixado na
'

em terras de. Marçnl' ,M",- I
çam-s", tiS t,'lblçõe.s l'equeri- Estrei,to, 24 de 'dezemb-ro de 1955.

ram entrega d�s diplomas

plicantcR continuaram. no_ sede dêste Juizo, no lugar no�l Felipe e fundos ao Sul das 11a inicia}; Tijucas, 23-
aos jornalistas laureados.

"

cI 'd f' I t
' .

1 t -d h d' d 19 191':/:: (' R ld R Pa','rll-elepaça-O J.
A rel)Ol'tag'ern' premia.da,

eXel'CICIO a posse o re 'erl- c ocos ume, e, por COpIa, em erras e e1" ei1'OS e :.-. <J�. Cl)' eyna. o 0- .

do imóvel; mesmo por que, publicado UMA V1l:Z no Zeferino Stein extremando drignes Alves _ Juiz Subs-
"Uma tragédia brasileira _

antes de falecer, o pai do Diário da Justiç� e TR1l:S
.

a Leste em terras de herdei- 'tituto, eIP exercício.". E pa-I JOSÉ HERMES GIL MIGUEL CÂNDIDO Os Páus de Arara", apre-

requerente já havia 'trans- VEZES no jornal "O Esta- 'ros de Mí11lOel F€ljpe e a. 1'a que chegue ao conheci- e DOMINGUES senta um relato impressio-

.ferido a posse do imóvel aos do" de Florianópolis. Dado Oeste em ditas de herdeiros mento de todos e ninguem CORINA AMARAL GIL ;11',;"...
nante e real do êxodo das

requel'entes, e tanto êstes e passado nesta cidade de de Zeferino Stein. _ II - po'ssa alegar ignorânCia, .BENTA DA SILVA. populações nordestinas. Os

como aquele sempre a exer- Tijucas, aos vinte e quatro O 1° lote 'foi -comprado por .mandou expedir o presente J �!�' DOMINGUES jornalistas Uril'atan de Le- \

ceram pacificamente e sem dias do mês de dezembro .do Manoel Anastácio,. há 8 editar que será afixado na participam aos parentes -e. p�rticipam aos parentes e �os e �ário de Mor.aes �i�-
interrupçfto com animus do- ano de mil novecentos e anos, de Ana Becker,

CUja}:'
sede dêste Juizo, no .lugar pessôas de suas relações, o pessôas de Sllas relações, o

Jaram cerca de 5 II_Jil qUllo

mini. _ III - Em vistft do cinquenta e cinco. Eu, (a) posse datava .de majs de 20 do costume, e, por cópia, contl'ato de casamento de contrato de casamentu de I metl:os :la COrl'oçarw de um

exposto quer,em os suplican-I Gercy dos Anjos, Escrivão, anos, _,€ Manoel Anastá-. publicado UMA· V1l:Z no seu filho DEODATO, com a sua filha ,MARIA CÉLIA, ca�mhao, entre 100 outros

tes regularizar a sua pos- o datilografei, conferí e su- cio o vendeu, há 3. anos, ao 1 Diário da Justiça e TR1l:S senhorita Maria Célia Do- com o senhor Deodato Jos6 retirantes, para realizar a

se sobre o réferido imóvel, bscreví. (a) Reynaldo Ro- requerente; e o segundo 10-1 VEZES no jornal "O Esta- . mingues. Gil.. reportagem que mereceu o

de conformidade com o dis- dri'gues Alves _ Juiz Strbs-- te pertencia . á Maria Fio_; do" de Florianópolis. Dado DEODATO e MARIA CÉLIA' r ' aplauso unânime da comis-

posto nos artigos 550 e 552 tituto, em exerclClO. Estú rentina Flôr, há mais de 40 e passado nesta cidade de noivos
são julg'adora do concurso.

do Código Civil. E para o conforme o original afixado anos, e o vendeu, há 8 anos. Tijueas, aos vinte e quaÚo Florianópolis, 24-12-1955.
Tal comissão foi composta

diLo fim 'requerern a desig- na sede dêste Jtiizo, no lu- 'ao requerente. Assim, as di;ls do mês de dezembro do --.------------- ....---c____
de cinco expoentes cio j01'l1a-

mw;- . do dia; lugar e hora gar do costume, sobre o posses do requerente' e de ano de mil novecentos fi Par�icipaça-O
Jismo brasileiro, que são os

para a jURtificílçfto exigida qual me reporto e dou fé. seus antecessores somadas cinquenta e cinco .. Eu, (a)
_.

.

'

ses. Herbert Moses, pre�i-

r'elo artigo 455 do Código Data supra. O EsCrivão: totalizam mais de trinta Gerey dos Anjos, Escrivão,
-

SR. E SRA. WALDEMAR DEMARIA
,
clentc díl Associação Brasi-

de Processo Civil, - na' Gerey dos Anjos. i anos,
e sempre foram exer- o datilog-raJei; conferí e su-

SR. E SR�. JOÃO EGYDIO DA SILVEIRA Ileil':l de Imprensa, Antônio

__ ..._._____ _ __._ ciqas, pelos mesmos., inin- hscreví. (a) Reynaldo. Ro-
Participam aos parentes e às pessoas de suas rela- C:l11ado, redntor-chefe' do

.

t t t 'f'
ções .0 contrato--de casamento de sellS f'I'lhos Loul'des Te- "Co '1'�1'0 1� J\If� 1 a-II AI\les

I el'l1.1p amen e e paCi lca- dl'Íglles Alves _ Juiz Subs-
l.e . (". '�nn 1< ,

..

d
..

l'ezin-ha Demaria e Hélcio João Moreira da Si'lvei'I'a_ U' '1' 1 f d t

i mente,
com anlllil!s .0mUll. tituto, em exercício. Está

• -- I .[ 1Il1ClrO, c lc:e . e repor a-

I,
- lU � Em .vista do ex- conforme o original afixa-

Lourdes Terezinha e Rélcio João ; gem de '''0 Globo", Danton

posto qller o suplicante re- do nr. sede 'clêsle Juizo, no
noivos I Jobim, diretol' do "Diário

gularizar a sua posse sobre lugar do costume, sobre o FlQl'iar:ópolis, 24 de Dezembro de 195'5 I Carioca" e professor de j01'-

DELEGACIA DE.,��?RIANO'POLIS. os referidos imóveis, de con- qual me repodo e dou fé.
.

P'
llalismo ela :Faculdade Na- /

INSCRIÇiiO PARA CONC>!.�SAO DE FINANCIAMENTOS formidade com o disposto Data supra. O Escrivão: .. ar'. l-el·paça-O
'

I' cional de 1<'ilosofia, e ainda

IMOBILIÁRIOS PELO PLANO "B" I
. I O' t L R I I' t

. nos artigos 550 e 552 do CÓ- Cc. l"cy dos Anjos. I' '[ o ara ezene e, (Ire 01'

, Acham-'se abertas, até 31 de janeiro de 1956, na De.-I'
AUGUSTO BRANDO JOÃO MONGUILHOTT da revista "Mfl,l1Chet�'.

legacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos'Ban-
(

NETTO I A entrega do prêmio foi

c:1rios, situada � Avenida Hel'cílio Luz nO 66, as inscrições I
- e -

- e - feira 110 decorl'er de um al-

Para a c_oncessão de financiamento imobiliário pelo Plano, i LUCY D_� SILVA BR.�NDO ! JUMDOINDGHUSILILIIVOETITRA j môço oferecldo à Imprensa,
.. "B", de que trata o Dee:reto nO 34.828, de 17-12-53, cujo T4:"M"'·�, .... ,

i no dia 21, no Rio de Janei-

valor máximo é ele CR$ 500.000,60' (Quinhentos mil Cl'U- participain aos parentes e às pessoas de suas re- I 1'0. Cêrca ele 70 jornalistas

zeiro_l.
,, __

o '. •
•
• lações o contrato de casamento de seus filhos Miguel' I aplaudiram os vencedores

As inscrições poelerão ser feitas das 12 às 14 horas,
Carlos Brando e Vilma Monguilhott. do concu!'so e as r'::t.lavras

cliáriarNente, exceto aos sábados, em que será observado o Com is�e va.lor V.S. Miguel .Carlos e Vilma dos :3l'S. Herhert Moses e

horario c1a',3 !l às 10 horas. No:; citados horários serão pres-
lib ...i"A·um4 conta. que noivos C. E. N fibuco de Arn újo

belos todos os esclarecimentos Rolicitaelos.
lhe ..enderÃ jul"O com· Florianópolis, 24 de dezem,bI'O de 1.955 J

- .

I t
pensilodo...

,01'., os ql1fllS ces aC!1ram o

As inscrições ora abertas destinan).-:;e, exclU3ivame-nte, e ele\"aclo obJdivo do "Prêmio

a finunciamentos imobiliários que se refiram a casoS,'es- E�WlSs§ê����IlIl� lev<l. ....;.p<l.rol.5U61'esidên- Pa rlieipa"a-o I f�s�o de neport.agen:":'es�i-
pecíficos oe 'compra ele imóvel residencial-tdevidarnente to- .

6"
ciG um lindo e útil pl"�5ente: . Y m l1l;1]' o;;�tr:l bóll hos ,] orn',a hs-

I· 1 1 t
-

I 'd' I um BELlS$/MO (!OFREde Ano eROMí4DO. VIRGULINO RICAR
C[t lzado e caractel'izaco ,cons ruçao ce cusa l'esl enCla em \>" DO

I
CECíLIO BERNARDINO tico,; rle r �J interêsse para

t"'l'l'eno ele propriedade do segurado, (cuja a'quisição não te-

NeO'��.,:.�.':�.. OIl�I�Ch.OJO·e.�'LN.. OV.AO
GOULART NETO! cnlf'1 i\:ir1f\rlc brasileira.

nh!l sielo financiada pelo Instituto) e ellcampação ele débi-
"-A�

.

- e -

'
- e -

""�

to hipotecário, contráido, exclusivamente, para compra de
.

.

� v,,!!/a-no-, 16
. CECILIA SILVEIRA' ELIZA SALVADOR NETO

imóvel em que resida o seguradO. .....---- FLORtANOPOllS - SANTA CATARINA
••

GOULART
" Participam aos seus pa-

Ficam canceladas as inscrições- anteriores. PartiCipam aos parentes e rentes e pessoas de suas re-

REINALDO WENDHAUSEN pessoas' de suas relações, o Ilações o contrato de casa-

DELEGADO C8�cl das Esquadria,s contr�to de :�samento de
f
menta de seu' iilho Laurival,

-------
,ma fllha Namr, com o sr.. com a srta. Nadir Goulart

A' I· ga' se
DE ALBERTO RIÇH'fER

Laurival Bernardino Neto. '. •

.

.

U. - .

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito _ F'lorianópol1s
Nadir e Laurival

P t
.

I
noivos

01' as, Jane as, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entréga imediata. �_lo_r_ia_n_óp�_lis, 24 de Dezembro ,de 1955.

O sobl'ado ela casa a rua Tiradentes nO. 20, amJ;lo Execução aprimora'da em Cunela da melhoi' qU!llidad('

f,' "ião lJ'>l'a (,scl'i létio, (' e sem defeitos.

VENDE-SE Pdeços baixos - Examine e compre o CJue _está pron-

um ó'tima.- lote de terreno inclustve planta para eonsb'u- to para �.ntréga imediata

ção na rua J'uca do Lloide em COQUEIROS, Férro - Tubos - Sanitários e AzulejOS para, importa

um loLe 110 LotemÍiento Portela, MOlTO do Gel'aldo CA- ção ,do Rio de Janeiro da Cia. Americana ele Intercambio

POEIRAS.
.

_

(Brasil) CADIB.

Tl'a tal' na rU!1 Visconde Ouro. Preto, nO. 81 Se vai construir ahóte o nosso endereço.

Fone 3'/26.
Sua visita nos dará prazêr..

I. A. P. B.

VENDE-SE----,
Vende-t,e uma loja no centro comercial de Florlanó

poIL'i.
Negocio ui'gente, entrega imediata.
Informaçõe$ nésta redação nos seguintes enderê

ços:
Rua Oswaldo Cruz, 406 Estreito ou Avenida Hercilio

Luz, 132 Apt. 3 Florianópolis:
,

/'

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

gundas feiras, 35 20,30 à rua

Conselheiro Mafra; 33 - 2°
andar.' .' I

ENTRADA FRANCA
'<,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



e grandioso
congraçamento

Desde semanas, que a an- mente iluminado e ·engalana- mília, centenas de associados, Maria Eugênia Silveira, mente, vi'ia impre -são em to-

siedade dominava as' associa- do. O grande salão de festas autoridades civís e militares, Wilma Neide da Silveira, De- dos os presentes, pela magní
dos e suas famílias, no que já. se achava Iíteralmante figuras as mais rspresenata- níse Medeiros Mendes, An!1 ficência da 'noite ínesquecí
diz respeito ao' tradicional cheio, animado e cintilante, tívas do nosso' mundo social, Júlia Dutra Fontes, Maria do vel.

Baile, nos salões do Clube Do- Com a presença do dr. Adsr- teve início o BAILE. A's 23' Ro.�árfo Dutra Fontes, Maria A Diretoria do Clube Doze

ze. E foi naturalmente com bal Ramais da Silva, Presíden- horas, o. enorme salão-de- de Lourdes Tancredo, Ligia tudo fez para dar maior re

desusada alegria que na nOi-1 te de Honra do Clube e,..ex- festas apresentava Um . as- Wendhausen, Sulmira Ra- alce à festa, tendo sido re

te 510 dia 31, a reportagem de ma. família; general Paulo pacto brilhante. Teve lugar, mos Schaeffer, Maria Letícia compensada pelo êxito al

Resenha compareceu à sua I Weber Vieira da Rosa, Pre- então, a coroação da Rainha Faria, e Aparecida Dutra, to- cançado.·
séds, àquela hora profusa- sidente do Clube e exma. fa=- do' Clube para 1956, senhorí-

I
ram recebidas carinhosa- A reportagem social da Ri

-.--.--.,------- .... - ... -.- ...--�-.-��.,-.--.-.��--- nha Tereza Bpoganlcz, a qual' mente, granjeando a símpa- dia Guarujá esteve atenta em

foi coroada, sob vibrantes a- tia de todos pela maneira todos OS momentos para ta

plausos. elegante com que souberam zer este comentário, o qual,
A seguir, houve o momento se apresentar. aliás, é uma pálida impressão

solene da entrada das Dabu- O cintilante "reveillon" do que foi o maravilhoso

tantes, para apresentação à terminou altas horas da ma- Baile de Gala do Clube Doze

sociedade ali presente. [drugada, deixando, natural-' de Agosto.

Si está3 inscrito na Beneficência dos Professores de

Santa Catarina, procura estar em_ dia com o pa·gamento
i ••_g.!"' IM_ •

..
Ifj
..� fija·___..'Q..�..��i& k�iII..* .-ílAra.,..w_·.·..-,.._.wl"l,..,_·IJíj,a....- iIiI..� 8�.._ � -

da contribuição. E' uma contl'ibuição mínima, irrisória ate,

:;O�:���:�:��;::�:d�:�:�:;'::'{t�t�����t,�,i�;;··1COnCU rs'o de Reporta"emSi descontas em fÔlha, vai ao Tesouro e lembra o des- , •
conto, mas SI es Professor particula: ou ex-P�ofe3sor, .di- Real'oa 8Dlma�a-'o' . Um do"rige-te ao Departamento de Educaçao para fIcares qUIte, ,,'" I
com tão benéfica e benemérita instituição. É'com satisfação que se obsel'- quinhentos cruzeiros, Tal fa-

Pódes também procurar 'o Tesoureiro que está ao teu va que.a idéia !ançada por Re- -to, significa que os nossos

dispôr!
.

senha J -7 at'ravé;; do concurso periódicos precisam tambem
de reportagens, tem encon- de elementos nOV03 que, ali

trado a devida receptividade mentnclos por princípios sãos, progresso nacionais.

.entre os nossos ouvintes. To- I
dos Os dias chegam-nos inda- .

gacões e.3critas ou verbais, I 2 - O progresso da cidade dep�mde de um perfeito
sôbre �s detalhes' do singular. Cadnstl'o Fiscal e Imobiliário, Colabore para o desenvol

concurso, cujas bases já fo- 'vimento de sua cidade, prestando as informações solici

ram divulgadas peln Rádio' tadas pelos recenseadores. O censo Imobiliário elimiÍ1a

Guarujá e pelo matutino "O as injustiças fiscais e não visa o acréRcimo de impostos,
Estaelo". Para que todos pORsam ser beneficiados, façam a inscri-

O concur30 ele reportagens ção de suas propriedades na Prefeitura Municipal, até

visa estimular o aparecimen- ,ao fim do corrente mês,

to, de novo� '(al-ore� �a im�; --A-l,l-x-i-j-ia-I-'-a-c-o-n-s-t-r-u-ç-ã-o-d-a-C-a-s-a--d-o--E-s-t-u-d-a-.n-t-e-e-d-o
plen�a escuta e :al � a" qua Restaurante Universitário, é zelar pelo bem estar do vos

um _sIstem,� ,natUla. te Ier:Oj- 80 filho, Enviai vosso donativo à Caixa Postal 441
vacao que Ja deveria er SIC o

F'
' ,

1,',

,.

'

iOl'l[lnOpo IS.
adotado ha mUlto .tempo. I

--,_---------------

Os prêmio;; serão, ofereci-oi
dos a título de estímulo. A

BOITE DA COLIN n
maior novidade foi apresen-

.

.

.

.' M
tada pelo "O Estado": ao <.

,vencedor das reportagens se- LIRA TENIS CLUBE domingo dia _8 elegante soirée

lecionadas no primeiro �e- Icom
a presença do f��OS? a�ti�t� nacionf!.l C�L FARNEY

meEtre será oferecido' um para a escolha de MlüS CINELANDIA,

contrato 'mensal de mil e
- ,

INo Clube
o cínhlaate

admiravele

Florianópolis, Quarta- feira, 4 de Janeiro de 1956

Joaquim Cabral da Silva
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 O ESTADO, para a missa
que manda celebrar no próximo dia '1 (quarta
reíra), às 7 horas, na Igreja N. S. do Rosário.

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

Mais um ano!
Afinal o ano novo chegou! Um ano que promete ao

mundo, ser pior que 1955, porque a calamidade russa está
novamente crescendo, cheia ds ameaças de destruícão ela
humanidade.

�

A guerra já terminou vários anos atrás.
Os papeis que estiveram sob o jugo feróz' dos nazistas,

caíram nas mãos 'dos comunistas que são ainda piores.
Estes mesmos papeis anscíam pelo desejo de se govsr .

narem a si próprios, de se libertarem do 'mando ateista e

desnaturado elos vermelhos.
.Mas os dominadores não querem largar as presas, ape

sar da insistência do ocielente. E o mundo assiste alarmado
a batalha fria e a corrida arma.mentista que se desenvol'Je
assustadoramente. . .

.

Agora a ciência russa anuncia o terrivel projetil tran.:;
continental, que poderá arrazar cicl!ldes,' mesmo a úandc's
distâncias ...

_,.

Enquanto estas ameaças eternas d:ls inimigos da hu
manidade pairam �ôbre o munelo: a vida está angustiante,
os preços das utilidades sobem a vontade, não há o mini
mo controle em coisa alguma. Qualquer plantaelor de bata-

I
-

tas, se entenele de vende-las por um preço assustador, ven-
de mesJ1o, porque não há ninguem que apareça para. cor�
tal' SuaS pretenções... Cada um faz o que' bem' entende 'e

o povo que se dane ... COAP? Para que serve? Para enfei
te. E' uma re,partição cuj as finalidades são 'estai': reunir

se para aumentar os preços ... E dêsta maneira, si na po
litica internacional, os horizontes se mostram-carregados,
no nacional desde anos passados que a máqUina adminis

.

tI'ativa não corresponde aos anseios dos brasileiro.>. .. Ma:
esperamos que uma nova éra surja para desafogar a vida

oacional, quando novos governantes manobrarão náu go

'vernamental que -já, vem sendo cond)lzida com de2assom
tro e segurança pelo grande estadista c�tarinense. dr. Ne

réu Ramos ...

Que 1956 alivie o Brasil das agruras que o assoberbam,
são 03 nossos votos.

JONES
- ... ,.,�,,_• ...:w.,"�,\nn=,','"'"""".:.,.��� II

, J

PROFESSOR CATARINENSE!

PREFEITURA MUNICI�Al DE
FLORIANÓPOLIS

DIRETORIA DE FAZENDA

IMPOSTO DE LICENCA SOBRE COMÉRCIO AMBULANTE

E TRANSITO DE VEICULOS PARA CONDUÇAO DE

PASSAGEIROS E DE CARGA

Exercício de 1956

De ordem do Sr. Diretor de Fazenda, torno público que

durante o corrente mês de Janeiro, se procederá nesta Di

retoria, a cobrança dos impostos acima mencionados, re

ferente ao corrente exercício.
.

Findo o prazo acima, QS impostos serão cobrados acres-

cidos da multa de '20%.
.

Diretoria de Fazenda, em 2 de janeiro de 1956.

W. D'AI,ASCIO
.

Oficial,-Administrativo
5.000,00 - Joaçaba6.205 _ Cr$

-���r""�''''�,li;'� ! .�

.

BAIXOU NO MAR
Um aparelho da Panair

RIO, 3 -(v. AJ _ Mais 'um como os dema ís, foram tam

avião desta vez da Panair bem salvos ilesos.

atravscsou a pista do aero-: O avião acidentado foi um

porto Santos Dumont, derru- DC-3 da Panair, ele prefixos
bou pequena cerca, cortou a "PP-PCK""procedente de Be

estrada da ligação com a Es- lém. Sua última escala foi

cola Naval e projetou-se ao Vitória. Tinha como trípu

'Não se quer, evidentemente mar. O fato ocorreu Cerca das lante o com�ndante Altíno, o

que Os partidos da Op,ls!ção 21 horns e 30 minutos de an- co-piloto Fernando Rego o

te-ontem.
' :. radio-telegrafista Gonçalves

adiram com armas e baga-
gem ao novo GovÊ'rl1l1, ncm Marinheiros, fuzileiros e e o cOl��ssar!� Melo.

. RIO, 3 (V. AJ - O presí- mandante Guzman, quando

que se ajoelhem diante L10 H. aluno" da Escola, em escale-' O aviao entrara na Pl�ta, dente Nsreu Ramos visitou I deceu o oficial superior a

Juscelino pedindo mísertcór- res e a nado, salvaram os' elo Santos Dumont muito
em companhia do general

I honra excepcional da vísíta..
dia. Isso seria um evtltamen- tripulantes e os l?:lssageiros: curto, isto é, quase no meio, Floriano de Lima Braynor, I enalteceu o �entido da' via

to. O que Se deseja é que os do aparelho. A maiorín daste., ; ele m<,>do que, estand� a me�- Chefe do Gabinete Militar da' gem de cordiaiidade ':.! apre

homens públicos da Brasil últimos portou-se com cal- ma molhada, Os rreíos nao Presidência da República f'
I

xímação que raztam ao Bra

coloquem os interesses da ma. Apenas urna Rel1110ta e foram, suficientes para s:- dos oficiais, comandante SiJ ..
I síl e levantou a sua taça pe

Pátria :]'cima das paixões e um homem idoso foram aco- gurar o aparelho, que deslí- via Mota, major Luis F"apI' lIa prosperidade do nosso

dos ódios, esqueçnm os excos- metidos <li! Cl'lse nel'vos:t, mas zou até a água. Augusto Borges, .:;aPitt·tci-a-1 país e pela felíctdade pessoal
cOS da última campanha po- viador Lélio Castro Alve;�

I
do presidente Nereu Ramos.

Iítíca, procurem, com boa- Anísio e capitão Ismael da Respondendo à saudação,

vontade, ajudar a reconstru- OS ELEITOS SERÃO DIPLOMJADOS Rocha 'I'oíxelra, o ::rLlzfldol'-, disse o Presidente da Repú-

cão do que aqueles ódios e a-
' escola "Almirante Bro'N11", I blica que o nosso país Se

quelas paixces destruíram. Possivejnente ate; dle 15 do tonente belonave capitânea da F6rç:11 desvanecia com a visita ela-.

Isso não se fará sem urna Tarefa. da Marinha ele G1.<e1'-
I quelas

unidades da Marinha

exata compreensão dos n02- RIO, 3 (V. AJ - O

presi-I
Paraíba. ra Argentina que se encontra . de-Guerra Argentina elogt - -

SOs problemas'e da hora gra- de�te do Tribunal .SuPerior _Quanto ao do pa:'á, ai�da no Rio, em visitll. Ofieial; a�elo à correção da Guarni-

ve que nos cerca. Eleitoral, deu, esta Informa- I nao n03 chegou as maos., completando urna vrag em de çao do Corpo de Cadetes e

, <'
ção �obre a pro�lam�ção d�s j Uma v.ez apro�a.dos :?dO�. os instrução. I do luzido. grupo. de otíctaís

Foram muito oportunas es-I candidatos eleItos a

prE,!sI-,
relatoríos parciais sela desíg- O Chefe do Governo che- que as tripulavam. A Al'g'-;ll�:<"

tas palavras do presidente' dencia e à víca-presidencía nado um relator geral para gou ao "pier" da 'P1'aç'i Ma U:'1.I' tina e o Brasil são duas

Nerêu Ramos: "E' com pezar da República no pleito d: 3! um PI'onunCiame�to sobre :0- _ jun-to ao qual se .enrcntram grandes nações do mundo la-
.

que vemos, neste instante, ele outubro do an? PI:OXll110, do o trabalho C?nJlmto. A?IO- a.ncorados. os nav'n.,: tendo I
tmo _ acrescentou o �hefe

uma parte da oposição re- findo: "Ainda, nap ha uma va.do o respectivo relatorto, o SIdo recsbído no cais, pelo I elo Governo _ e a amIzade

char-se ao espírito de con- .data prevista .para a procla- : STE proclamará os eleitos e, En1baixador argentino n0.?'(,;0
"
entre os dois povos. além ele I

graçamento e cje concórdia,'mação dos candielatos elei-' então, marcará. a data para de Janeiro, sr. FeliD2 A Espil, constituir uma tradição, é

que já ganhou a parte mais t03. Por enquanto o STE está' a solenidade de diplomação. e, pelo capitão-de-mflr-e- I uma força de �quilíbrio, com

nobre das suas fileiras e lan- apreciando oS rela.torios par- Esperamos que a eliplomação guerra Guzman, coman�?n-I repercussões prof.undas no

car-Se num trabalho subteT- ciais sobre o pleito em cada se verifique ainda no df'cor- te-geral ela Fôrça Tarda.

I
futuro' da Latinidade.

râneo de conspiração, que o um dos Estados. Amanhã dE!- reI' desta quinzena, embora Antes de subir a hordo. ou- Por fim' o presidénte t'l.'

Govêrno vem seguindo 'aten- verão ser examinados os re- não possa afirma-lo catego- viu-se o HÍlW Naciom:.l brr,- gueu tambem a sua taça d.i ..

tamente e que não logrará lativos. fi. Pel:t'lambuco e a ricamente." si!eiro executaelo pela banela zendo: belo pela prosPerida-

alcançar uma finalidade sub-· do navio e salvas de call1ún de de vossa grande pátri::t l'

versiva".
'

em honra ao Chefe da Est'l- pela felicidade péssoal ele (!a-
, UMA' N'ETA· DO GEN,ERAL OSÓRIO do. Logo a seguir, o sr. Ne- da um de vós e das VOq,;;,.s

reu Ramos foi int.rociuzid'J· famílias, formu I a n cl o
.

Os

Esteve em Florianópolis visifando ��m��;:�n��� :u��lCh���:!� ���:::n��'0!:�t���:r:1�i��
d f

(52 ao todo) passando em feliz.

amigos ·e in ância revista no Corpo ele .Cadetes, Minutos depois, despedia--
constituido de quinhentos a- se o sr. Nereu Ramos, 1'9(;13-
Iunos da Escola Naval Ar- bendo ao retirar-se novas

gentina. I
honras militares de, estilo e

Na Sala de comando elo uma saudacão em "hur:'a"

navio, o pre3idente se r't�an- I partlda de toda a guarniçil),
teve em corelial pa!ei;tra com cadetes e oficiais formados
o 'embaixador Espi! e o co- em todas as dependencias ex

foi por este sauda,to." Agi'f,,- tern'as elo "Almirante Brown.

Doze de Agosto
baile de gala - O mais requintado
da alta sociedade

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

" ,,_ o que deve predomí
,', '" nar, neste momento his
tórico nacional, é a delibera
ção comum de realizar um

movimento de congraçamen
to geral de tôdas as tôrcus
políticas em torno da s J1Ui;,;;'IS

instituições, no sentido de

assegurar o aquíltbrlo social P

a recuperação moral e espiri
tual do regime.

E' visível que uma parte da
UDN se mantenha no propó
sito de provocar e manter

êsse ambiente de intranqui
lidade no país. Perdida para
ela a parada ela présidência.,
desarticulado o movimento

ela Silva.
Esteve, durante sua estada,

em nossa capital, hospedada
no Lux Hotel e encontra-se,
1'1'e. ente1l1ente, na Praia de

Cabeçudas, 'veraneando.
O ESTADO ;formula a ilus-

Depois ele longos anos de

ausência esteve n'Í. dias nes

-ta Capital a exma. sra. d.

Célia Osórfo Pereira, VJUo ',Ia

do elr. Octacilio Pereira, e

néta do General Manoel Luiz

tl'e patrícia os melhores vo

to" de feliz estada em no;;"o

��tado.
••••••••••••••••••••

subversivo que estavam pre
parando SeUs arautos mais
autorizados, é evidente o de
sespêro dos udenistas. Não
de todos, é certo. Há <Os que
se conformaram com a derro- Osório.

ta das urnas. Há também os A ilustre matrona aqui es
que não iriam na canoa fura- � teve especialmente para vi

ela da subversão. Mas, eXis-ll.Jitar o sr. FranciRco Mec1eiro,s
tem os inconfoi'mados, os e sua amiga de infância e

quais desejam a todo cU3to coléga de estudos a exma.

perturbar a ordem. Isso não

I
sra d. santa Ramos da Sil

� fa.zeI: oposição. Isso é trair va, viú,:a do Des. Pedro Silva
a PatrIa". e genitora do dr. Aderbal R.

Convém que deixemos sem

pre passar-uma noite sôbre

qualquer injúria da véspel'a.
Napoleão

prêmios'
possam expor, através da pa
lavra escrita, seus sentimen

tos de cidadãos que partici
pam ativamente da vida e do

CONCURSO MISS CINElANDIA

.avauy maura - 1VJ.1�S oineiândia 1954 _ em VIsita à

Escola Militar no Rio.
Santa Catarina terá sua representante no certame fi

nal, para a escolha de Miss Cinelândia 1955. Sábado, no

Lira Tênis Clube, será escolhiela a representante elo nosso

Estado,

8.538 _ Cr$
3.137 - Cr$.
10.413 _ Cr$
5.338 _ Cr$
6.205 -- Cl'$

300.000,Oq _ Joinville

40.0ail,oo _ Porto União

20.000,00 _ Videira
15.000,00 - Flcrtanópolls
5.000,00 - JAOÇABA

----------.�---------

FRATERNIDADE
ARGENTINO-BRASILEIRA

,.

\

Vi, Olltem, uma pobre mái de fa.mília exunerada elo
emprego, depois de !) anos, por mera politic[lg€.l11.

O ato desumano €. cruel, ao invés de trazer a aSfi
natura ele Pascoal Gomes Librelot'tõ, trazia a (le Mon·,

senhor Pascoal Gom�s Librelotto.

Lembrei-me do verso tremendo de Augusto elos

Anjos:
"A mão que afaga é a mesma que apedrej a!"

Ainela, no caso, pi.or: a mão que abençô::t, que con

sagra, que ministra santos sacramentos ...

A pobre mãi é católica e educa na Igreja seus fi�

lhinhos ...
Por que o sr. SÇlcretário não assina apenas Pasconl

Gomes Librelotto?
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