
�djção de hoje - 6 pãgínas Cr$ 1,00
------------------�----------------�

Eisenho�er rec_eberá h"Ôjã--õ
Presidente eleito do Brasil

I ,

. KEY WEST, 4 (U. P.) - o Kubitschek. O ilustre vísítan- James C. Dunn, pelo chefe do guírá imediatamente para o executivo' norte-americano.
presidente Eisenhower rece-I te será recebielo no aeroporto protocolo do Departamento gabinete t!le Eisenhower, na Ambos deverão almoçar
berá hoje aqui o presidente

I
pelo embaixador dos Estados. de Estado e outras personalí- 'base de Key West, para uma discutir problemas de ínte

eleito do Brasil, Si'. Juseelino Unidos no Rio de Janeiro, sr. : dades, O sr. Kubitschek se- conferencia com o chefe do rssse COmU111.

RIO, 3 (V. A.) - Todos os dsral, ele Recursos, I'ribunal : pessoas tambsm auguraram As provas do concurso de

Chefes de Missões Diplomá- Militar, Tribunal Su�erior tIJ um f.eliz 1956 ao Chefe do admissão ao I. T. A. serão

tícas estrangeiras no Rio de Trabalho, Tribunal ��uf.'eJ'iOl' Governo, entre '110; quais os realizadas simultâneamente

Janeiro, acompanhados dos Eleitoral, 'rrtbunal de Just.i- representantes no Brasil do nas cidades de Belém, For

respectivos membros das Em- ça do Distrito F ederal, 'fr·i-, Fundo In'ten!wjnr:rJ ele So- taleza, Recife, Maceió, Salva- Os candidatos que preten

baixadas e Legações, estive" bunal de C�nt�L:;, i uíze , 'Jr. � corr.o à _Infância (�rSI), Or- dor, Niterói, Distrito Federal, dem prestar o concurso nesta

rarn, fromingo, às 11 horas da Fazenda_ Pública e

Tl'!bUnal,.gamZaçao
das Naçóas Unidas Belo Horizonte, Itajubá, São cidade deverão apresentar-se

manhã, no Palácio do Cate- Regional do 'I'rnbalno. (ONU), Organ'L��1c:à0 ele A!i- Paulo, Campinas, Ribeirão no local citado 30 minutos

te, a fim ch� apresentar cum- Por fim cumprrmentaram o : msntação e Agrícu 1.tUl'A, ".. Preto, Santos Botucatú, Curí- antes do início' de cada pro

primentos ao Presidente da presidente Nerell Ramos ss' (FAO) e o Prefeito ete Itfl- tiba, Florianópolis e Porto A- va, munidos de documento de

República, pela entrada do diretores e che ies te rCP:11Ii-,1 baiana, na Pn raitia, legre, no corrente mês de Ia- identidade, caneta-tinte i r o

Ano Novo, cões, presidunte s cie Ir;sL1Ül- A recepção no Palácio do nei!'o, às 8.00 horas da ma- (com tinta azul), lapis e

Os embaixadores, e seus tos e Autarquias, sociedades I Catete estêve a cargo do Cs- nha }los dias - 7 (Matemáti- material de desenho (dois,
auxiliares -Toram recebidos de economia mista, (J3 quais: rímonial da Presidência da I ca) , 9 (Físic�), lO. (Testes de

!

esquadros, um duplo decí

em palúcío pelo Chefe do Ce- foram a_presentado� ao �:i:efe ,República, com _o a�EülO de Tendência vocac�on.al), 11j' metro, um compasso, borra-

rnnoníal, conselheiro Aluísio do Governo pelos nuruscros , elementos da Divlsào ae Ce- (Desenho), 12 CQUlmlCa). cha). -

Napoleão de Freitas Rêgo e a que estão subordinados. Irimonial do Mlnístér!o das :--:·""'_����......w�-----..."""

por êle levado ao Salão Ama- Na oportunidade, outrn.. Relações Exteriores.

relo, onde permaneceram em

palestra com altos runcíoná-

'rios do Itamaratí.
OS CUMPRIMENTOS

Nesta cidade, as provas se

rão feitas na Academia do
Comércio.

'

,"'-
'_";�"- ""ª",*,",,, ' �

WASHINGTON, D. C. _:__- O povo de Washington uá

as boas vindas ao Presidente e a Sra. Eisenhow-er na sua

volt:a ii. capital da Nação depois da sa idn do Presidente

elo Hospital Militn r Fftzzirnmons em Dcnvcr. Após uma

"curta estadia na Casa Branca, o Presidente foi at'é sua

fazenda perto de Gettysburg na Pennsvlvania para con

tinuar sua convalescença, Ele já havia estado no Estado

de Colorado 13 semanas, 7 das quais passou no hospital
quando teve seu ataque cardíaco a 24 de setembro.

As multidões se a linharnrn nas estrn das e ruas desde

o Aéroporto Nacional de W;q,hington até a C:1S:1 Branca

para aclamar o Presidente Quando êst.e passava num con

versível com capota de matéria plásticn. Na fotografia
vê-se o carro passando em frente da Casa Branca. CUSIS),

Chefes de missões
saúdam Nereu no

estrangeira
ano novo

INSTITUTO TEÇNOlÚGICO DE
AERONÁUTICA

Concurso de Admissão

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

PUNIDOS 5 ESCRITORES HUNGAROS
POR NÃO SE DAREM COM O PARTIDO
VIENA, 4 (U. P.) - Reve

lou-se ontem, que 5 escrito
res húngaros de nomeada
foram punidos peja Liga de

Escritores comunistas ela

Hungria por terem externa

elo, ao que parece, "atitude:

Minutos dspols foi aberto c

Salão Nobre onde se encon

trava o presidente Nereu Rn

mos, tendo ao lado o Ministro

elas Relações Exteriores, em
baixador José Carlos de Ma-

FALTA GRAVE

cedo SoareS" e acompanhado
dos Min istros de E,;tadô, dos

chefes e' membros do Gabine
te Militar e Ciyil da Presi
d(',l1cia da República.
Coube ao conselhelro oar-

los Eiras, chefe ela Divisão
do Cerimonial do Ministério
elas Relações Exteriores, a

nuncíar ao Chefe de Estado

Os discursos do Presidente ela República e do Chefe' do

A R
�

b 18
' mais de mês e -meío dos graves aeouteeímantos, já as lla-

Exercito na troca ele saudações. enngratulatôrtas pela en-· epu' ICa Il�vr:s .'pecifi�adO.l'a,s do, �hefe da Nação poderi;llll ser dlr i-
trada do novo ano mostram um singular traço, do tempo-

gidas as categnrras pelirícas, como ,le paz e de reconcilia-

ramentn -110líiico elos brasileiros, sempre propenso a jllS-
l ção pa.trtóttca.

.

tírtcar as realidades com fórmulas jmídicas, Essa tendên- 'd 0.5 ca u'sl�d I-CDS I., �ilO há dúvid� de que .hoje devemos consignar essa

cia inalterável mostra, um certo grau de cultura cívica e -

vitúria da sabedoria e prudêncía, graças em grande parte, SAT'E'LIJE RUSSO
um santído de legalida,de flue sampre exclulram das Ilig'i-

à ,ir.Cuição política do sr; .Nereu Ramos, que, devendo -orga- , • '

'

nas de nossa história os crimes de, violência, próprios' da J. E. DE MACEDO SOARES ntzar 'um governo com os r�stos de um mandato mutilado,

idade infantil das demncraeias Iatino-amarteanas. pesava e (leu apoio inequívoco às Fôrças Armadas, que, soube se rodear (le homens desinteressados, movldos pelo

O império foi sem dúvida, uma escola proveitosa de 'I evitando a armadilha política, sustentaram a. ordem leg'al. sentimento da responsabilidade, o que, desde logo, anga

disciplina política, M,a� deve,m�s pri�?ipalmente às im-I No dia 21, sofremos_ a rec�diva d� crise, de Go��no, (l�e" rio� a CO'l1fiai1ç� den�r� e fora do país. ,Tal g'�vêrno viu-�e
Ilrovisações da primena Republica a formula da democra- 'tendo moralmente renunCl!l(lo, nao podIa ter {Ol'ça mOlal lJOIteado pela lmposlçao llopular de uma rigorosa �robl-

, cia com o voto fraudauo e os m:tnt',atos' ileg'iLimos, (Iue foi Inem palítica para se reinstalar no poder.
.

tlade, Ilue tem sido o seu escudo COnll'a a inevitável oien-

a incubado-ra de uma �etamol'fose,' que' nos levou final-I Verificou-se então a el�sticida.de de. �� regimel tido,!�. 1 �,' _ � �. .

mente ao sistema do voto livre, do qual nunca mais rc- pelos teoristas, como o modelo da mflexlbdulaele. dentro de "na do:> Clll1iC" e, abu:,os,

.

cuaremos,
I seus dispositivos constitucionais articulados, suas defini-I O fato é �ue a República a.travessou um llerigoso passo

Os acontecimentos do mês (le novembro, comprovam ações ríg'idas, seu sistema de prazos 'fixos e de restrições lIO seu destino. A velha classe dos causídicos soube legiti

tese que sustentamos.· A reação do dia 11 terá sido um eleitorais. Enco-utrada a fórmula do "impedimento" dec,re- mar a realidade marginal. Na verdade o fenômeno juorídico

problema militar 'como se tem dito repetidamente; mas tado pela maioria absoluta das duas Ca,;;'as Legislativas, é semlu'c. uma fórmula de adapta.ção, que prova a illteli

tambenl foi lll�a' en�rgica pl'emUlliçã? contra a usurpação I
sancionada pelo Po(leI' Executivo e alloia�a .pela� Class�s gência e_ o jeito dos homens que respondem 1)elo govêl't1G

iminente de agitadores e dema�'ogos, A grande maioria da Armadas - viu-se que o Govêrno do pais JamaIs )lodena da� naçoes.

Nação cilinpreendell a ameaça da, deen�'dem que sõhl'c ela' Sei' at:il'adn' à rua, COITlO mil abjeto imlH'c,§tivel. E pouco I (Di:il'io Cariaca, de 3 do concnte-)

LONDRES, 4 (U. P.) - C,

jornal "Daily Worker" infor
mou ont.em ele Moscou que a

'RusBia estará apta a Jançar
este ano um satelite ao espa

ço, isto é, 6 meses antes que
os Estados Unidos.
O correspor1clente do citado

jornal e'm Moscou diz Cjue os

.cientistas soviéticos já lan

çal'am vúi'ios foguetes ao es

paço.
Esses foguetes penetraram

centcnRs de quilômetros no

e,p�1Ço in1.el'planetirto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-se completamente reforrnado.
Ofertas e condições por

- Motor retificado 030 - Pneus banda blanca, pintura
carta a Paulo Preis, Hotel e acolchoamento noVQs.

Majestic, até oito de dezem- Parte mecânica 100% - Vê!.. e tratar na Oficina Che- '1"
bro,

�
?rolet.

2 Flo-rianópolis, Quinta-feira, 5 de Janeiro de 1956

INDlq�PIÇ�s PROFISSolg�AL Coleuio Coração de Jesus
DR. WALMOH ZOMER DR. YLMAR CORRl!.:A .

Av 180S PA�A _

\J ANU LETIVO DE 1956

GARCIA CLíNICA MÉDICA ADMINISTRAÇÃO E�ames de adml�sllo a.o C�rso Normal

Diplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Con- DIa:> .1� e 17 de fevereiro, as 8,00 horas,
cional de Medicina da Uníver- raso

.

selheiro Mafra, n. 160 'l'el. 3022 Inscrição para os mesm'33
sidade do Brasil ,Rua 'I'Iradcntes 9 - Fone 3415 - Cx. Postal 139.

D'. 1" d f ,,', d 191':6 do 15' '17 horas.. d M
1 ---._- Di re tor: RUBENS A RAMOS la o e evelelIo e iJ l, <,s as

Ex-mterno por concurso a a- ])R JOS'É TAVARES
. .

, ,

ternídade-Eseola I . Ge rente : DOMINGOS F. DE Exames de 2a. época
(Serviço do Prof. Octávio Ro-' IRACEMA AQUINO Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

d
.

L') Representantes:rrgues I.ma . DOENÇAS NERVOSAS E MEN· Representações A. S. I ara InscrícãoEx-interno do Serviço de Círur- TAIS - CLINICA GERAL � ,.. � . ,

gia do Hosp�tal I. A. �. R T. C. Angustia Complexos Lt��'a Senador Dantas, 40
. D18. 16 de fe,verelI'o, das 9 as 12, hor.,».

do RIO de Janeiro Insonía - Ataques - Manias -

andar.
- 5°

··MATRICULA MÊS DE FEVEl1EIRO
M�dico do Ho�pital de Caridade Problemática afetiva e sexual Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeiro. Curso Primárioe da Mater�,da�e Dr. Carlos

I Do Sel'vJç� NaclO�al·.?e Doen- Rua Í5 de Novembro 228 50Correa
; ças Menta is, Pslqui âtra do S- P Dia 20 -'-- los e 20s anos e Jardim da Infância.

DOENÇAS DE SENHORAS -' Hospital-Colônia Sant-Ana. I �ndar sala 512 - ao aulo,
DI'a 21 _ 30s e 40s a110S e PI'e'-gínaaial.PARTO'" - OPERAçõES I CONSULT' RIO R T

ASSINATURAS
•

o
_. .

.

o ,
- ua·· ra- Na Capital D 7 "0 11 h 15 18 hCons: Rua J oao Pinto n. 16, jan o, 41 - Das 16 às 17 horas. ,

as ,u
- oras e - oras.

das 16,00 às 18,00 horas.· RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva.
An0 Cr$ 170,00 Cursos: Ginasial, Cíenutico, Clássico e Normal

Pela manhã atende' d ià- ! 139 Tel. 2901
" Semestre

.' Cr$ 90,00
riamente no Hospital de

I
No Interlor Dia 22 - das 8·] 1 horas - las. séries ginasiais.

Caridade. DR. ARMANDO VALÉ- �no �r� 200,00 Dia 22 - das IS-18 horas - 2as séries ginasiais.
Residência: :;&me�tl'� ' Cr$ .110,00
Rua: General Bittencourt 11 RIO DE .ASSIS Anune.lO. m.edwnte contr�to. Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.

lll1.
.

Dos Serviços de Clínica Infantil .Os ongll_lals, �leS1110 n�o pu- Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Telefone: 2.692. 'da Assistência Municipal e Hos- bhcad.os, !lao .serao devolvld�s: Dia 24 _ das 8-11 horas - Cursos Cien tífico, Clássi-
______________ I pital de Caridade A direção nao se responsabf ltzu
DR. ROMEU BASTOS CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emitidos uos lI"· co e Normal.

PIRES ., ÇAS E ADULTOS tigos assinados. --0--
- Alei"gia -

Reabertura das aulasMÉDICO
.

Co n su Itó ri o : Rua Nunes M&- INFORMAÇÕES UTEIS
Com prática no Hospital São chado, 7 - Consultas das 15 às Dia IOde março de 1956.
F,'anciseo de Assis e na Santa 18 horas. O leitor encontrará, nesta co- Chegada ao Internato _. Dia 29 de fevereiro de 1956.Casa do Rio .de Janeiro I ltesidência: Rua Marechal Gui- Jimn, informações que necess i t a, Dia 1-3 __ Turno da manhã às 7,45 hOI'I1S.CLINICA Mt;:'OICA ;, II_Ienue, fi -_li'

..

'llle: 378
__3�, .__

d iàriamen te e de imediato:
CARDIOLOGiA -- - - JORNAIS' Telefone.

re���s�it��r 267��la yitor Mei- g���I��S ��tl:RR:t�� �t � �!���� ::::::::::::::: �:�i�
Horários.: Segundas, Quartas e TOMAGO E .DUODENO, ALER- Diário da Tarde 3.579

Sexta feiras: CLA-DERMATOLOGIA E CU- I Ofí
.

I 2 ('88
NTCA' GP,RAL

mprensa ICla. . . . . . . . . I

Das 16 às 18 Hó ras u, HOSPITAIS
Rcs idência t. Rua Felipe Sch- DR. JÚLIO PAUPITZ Caridade :

midt, 23 - 2° andar, apto ) --

FILHO . (Provedor) .. 2.314
Te!. 3.002.

J. Ex-interno da 20a enfermaria (Portaria)............... 2.036

DR. HENRIQUE PRISCO
t
e Serviço de gastl:o-enterolo�ia �����r R.�l��.S. ..'. .. .. .. :::: Ugi

PARAISO
da Santa, Casa do .RlO .de Jeneiro Sâ o Sebastião (Casa de
(Prof. �. Bel'ardJnellI�. I Saúde) 3.153 1 domingo _ Farmácia Nelson - Rua F'elineCurso de neurologia (Prof. M t ' id d D ut C' F

Aus tregesi lo ). I
a e rn i a _e o OI' ar-

3.11)1_ Schmidt
E

.

t d H it I t
los Correa "'

.

.X-In ern o o ospi a ma er- CHAMADOS UR- 7 sábado (tarde) _ Farmácia MODEHNA _ Rua
n idade V. Amaral. GFNTES Jo""a:-o PintoDOENÇAS INTERNAS C

-

d B b e
í 3.313

Coração, Estômago, intestino, orpo e crn eIl'OS ....'
.

O R Ade fígado e vias biliares. Rins, ova-' Serviço
Luz (Raclama- 8 domingo - Farmácia M DE I.N - Rua João

ri os e útero ções ) 2.404 Pinto
Consultório: Vítor Meireles 22 Polícia (Sala Comissário.. 2.038

14 sábado (tarde) _ Farmácia· 3to ANTôNIO _

Das 16 às 18 horas.
. Po lí cia-t Gab. Delegado) .. 2.5\)4

Residência: Rua Bocaiuva 20. COMPANHIAS DE Rua Felipe Schmidt, 43
Fone: 3458.

TRANSPORTES 15 domingo - Farmácia Sto ANTóNIO - RuaTAC .................• 3.700
.

DR MARIO DE LARMO Cruzeiro dõ' Sujo 2.500 I; elipe Schmidt, 43
•

.

Pa na i e :- �..... ::: 553 21 sábado (tarde) - Farmácia CATARINEN8E -

CANTIÇÃO Varig : .. � .....• '. 2:325
Rua 'I'rajano

� .:»

M É D I C O Ló ide Aéreo 2.402
CLfN·ICO DE CRIANÇAS Real i.: . . . . . . . . .. !.377 22 domingo - Farmácia CATARINENSE - Rua

ADULTOS Sca nd inavas 2.&00

I
Trajano -( --

Doenças Internas HOTÉIS

CORAÇÁO - FIGADO - RINS Lux .-....... 2.º21 28 sábado (tarde) - Furrnácia NOTURNA Rua
- INTESTINOS

.

Magestic. . . . . . . 2.::l76 Trajano -

Tratamento moderno da Metropo l :.. �:.�u,�71 I 29 domingo - Parmácia NOTURNA
-.

Rua TrajanoSIFILII La Porta 0)'_

Consultório - Rua Vitor Mei- Cacique '$.449 O serviço noturno será efetuado. pelas Farmácias
Chefe do Serviço de OTURI- reles, 22.

.

Central.................. 23... 63'9741 I Sa.nto Antônio. e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
NO do Hospital de F'lor-iunôpo'lis. HORÁRIO: Estrela : .

Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. Ideal ,
:. 3,659 midt, 43 e 'I'rajar o.

LHOS MAIS MODERNOS PARA Tele�oI2e:. Consultório. - 3.415 ESTREl'fO
, I A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

TRATAMENTO das DOENÇAS Resldencla: Rua Jose do Vale; DIsque '

!.. _

06
v'a _r t "

•

d t DEPARTAMENTO
da ESPECIALIDADE Pej'eira 158 _ Pl'aia da Saudade .

-' I a II ollzaçao es e •

Consultas - pela' manhã n<'

-.' Coq\�ei,...ro._s ..
_

\
•••, , I? S. r., dezembro de Hl55

HOSPITAL -
,

À TARDE - das 2 as 5 - DR. VIDAL DUTRA FILHO AD' V O G A DOS. !.••••••••••••••••••••••••• íi••a•••••••••••••�
no CONSULTó.RIO - Rua dos MÉDICO 'DE CRIA..�ÇAS

>

I- e<
ILHEOS nO. 2 ConslIltório:' Felipe Schmidt,

R t'
.

11 H
�

1-·m;�;������i�����I:h ::i::�f����r�::I::'i'". :::�"�:�;r;!:ís_ ti' RU��-_!�.. 'I rn!.!.,D(i,:,.alJ...�.... ·. : •�.p.p., J:-,ICiRURGIA TREUMAl'OLOefA DI�Ã.TOS Santa Catal'ina1'�
"'................. '""""'- _

Ortopedia
o MÉDICO CIRURGIÃO D�. CLARNO G.._,_... :Em La."ell, no luI dó B.tufi, o IllclhOrí ••Consultório: João P\nto, ln.

Doenças de Senhoras - Partos GAl LETTI
•

Das 15 às 17 diàriamente.
_ Operações _ Vias Urinárias -' • 1) ,,(10&(1 ..�riU O-.l.r� o..e "..,n})Oj'M fi.,..nt@.Ja .,Menos aos Sábados Curso de aperfeiçoamento e

- A.DVOGADO - !-- P••••••••••••IJI•••••
Res: Bocaiuva 1:15. longa pI'ática nos' Hospitais de Rua Vitór MeiTeles, 60.

__

F�RA.��iDYSLAVA B-�3�:stNó·RIO: Rua Felipe' E;ONE:;I:r·i�61�óPOlIs -

_ Serviços Aéreos Cruzeiro
w. MUSSI Sr'hmiilt, n1'. 18 (sobrado). FONE

I

I
-

3512. DR ANTONIO GOMES DE
do Sul'-T'A I'

.

e HORARI0: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA '

• • 'li.
DR. ANTONiO DIB Tas - ADVOGADO - yAltTlDAS DE FLORIAN,OPOLIS

MUSSI Residência: Avenida Rio Bran- Escritório e Residência:
co, n. 42. Av. HCI'cilio l.uz, 15 2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.

MÉDICOS d h d
CIRURGIA CLíNICA

Aten e e ama os Telefone: 3346. Idem - Lajef' - Pôrto Alegre.
GERAL-PARTQS DR. LAURO DAURA 3a Feira - Itajaí - Joinvi1e --Curitiba - Parana-

Serviço co"mpleto e especiali- ••••••••ee••.,.cs••e.c•• fruá _ Santos _ Rio. ,

zado das DOENÇAS DE. SENHO- CLíNICA GERAL " ,

RAS, com modernos metodos de Especialista em moléstias de
D E N TIS TAS Idem - La]es - Joaçaba - Xapecó.

diagnóstiCOS " tratamento.
• Senhoras e vias urinárias. 4a Feira _ CUl'itii:)a - São Paulo - Rio.

HISTERO Cura radical das infecçõesSULPOSCOPlA -,
-

Ih Idern - I.ao,.·llrla - Tubal'Ü-O ..:._ PO-j·to Alci2:l-e.
SALPINGOGRAFIA - METABO- "gudas e cronicas, do apere o DR. SAMUEL FONSECA -... •

_

LISMO ilASAL ;énito-urinário em ambos os
CIRURGIÃO-DENTlSTA 5fl Feira -Itajai -- Mafra __:. Curitiba - São Paulo.

R'\diot.erapia por olld�s curl.as- ,exos.
Clínica _ Cirur"ia Idem _

- ií.a.l·aí - Joinvilc - Curitiba - Pal'anaguá- R os Ultra Doenças do aparelho Digestivo �

E1etrocoagula�ao - ai ['ROTESE: - Pontes Moveis e R'
Violeta e Infra Vermelho. J do sistema nel'VOso.

Dentaduras em
- San to:> - 10.

Consultório: Rua Trajano, n.1, Horário: 10% ás 12 e 2% IÍs 5.
Nylon. Idem _ Laies - Joaçaba - Xapecó.

f
.

d M tC')IO COllsullól'ia: R. Tiradentes, 12
l° andar -' Edi iCIO o on ,

.

DIA'l'ERMIJ.: - Tratamento d.e Ca Fe I' I'" _ CUI'j'tl'ba _ Sa-o Paulo � RI·o..

12 horas - 1° Andar. - Fone: 3246. u

Horário: Das 9 as
-

canais pela al-
Dl'. MUSSJ. Residência: R. Lacerda Cou-

ta frequencia. rdem - Laguna - 'l'úbarão - Pôrto' Alegre.
Das 15 às 18 horas - Dra. dllho, 13 (Chácara do Espanha) Raios X e Infra-Vermelho Sábado _ ItaJ'aí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Fone: 3248.

�[USS� _ '.
.

I T 'om.
. Consultório e Resiclência: H.

_ Santos - lUo.
ResldencIR. AvcuH a r

DR. ALVARO DE' Fernando Machado nO. 5 --

.

, ,

powslty, 84. .

• Fone 2225 Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
-
- mN

-

. CARVALHO
.

I Domingo - Cul itiba - São P-aulo - Rio.
DR • .TÜLIO D l\IÉDICO OE CRIANÇAS Consultas: dft. 8,00 às 11 ho- Id I T b ,- p�·t AI'

.

VIEIRA·

Il'UERICULTURA
-.- PEDIATRIA ras e das 1.1,00 às 18 horas. I

. em - -,aguna -- li alao - 01 o egIe..
.

MÉDiCO.
.

',._ ALI�R?I,A IN.FL\N'�IL.... I. Exc-lusivamente com hora ,111aJ'- ". Reserva ele lu.gares, co:npra de passagens, despachos
ESPECIALISTA EM OLHOS (onsultorlo. - Rua Tlradel.-

I
cHd�. " de, encomendas e lnformaçoes:

OUVIDOS, NARIZ E GARGAN'l:A leR, n; ? .. _ , .

. .

Sabado - das 9 as 12.,
_ I "SUCURSAL _ Rua Feli e Schmidt 40 _ Fone 2500.

TRATAMENTO E OPERAçõbS .

f,esulcncla. A\. Herclho
.

I
p,

Infra-Vermelho - Nebulização - Luz n; �55 - Te!. 2.5�0. . DR. LAURO CALDEmA LOJA LU:� - LUX HOTEL - Fone 2.021.Ultra-Som HOl·�.rI?: - Das 14 as 18 110- DE ANDRADA LOJA TAC - Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.
(Tratamento de

_

sinusite sem r�rIalrI_':.�te ._ CIRURGIÃO-DENTISTA.
. operaçao). DR NEWTON CGNSULTóRJO Ed.ificiG

S h Ad dAnglo-retinoscopia - R�celtade. Partenon - 20 andar - 'sala en ores voga os eOculos - Moderno eq�llpall!e�to D'AVILA �03 - Rua Tenente Silveira, 15.
de Oto_RinolaringoJoglil (umeo CIRURGIA GERAL Atende rliáriamente das 8 às F.·rmas .do In4er.·orno Estado) Ooencas de Senhoras - Procto- 11 horas. _. IHorário das 9 às 12 horas e logÍa _ Eletricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas.

Idas 16 às 18 horas.
.

.' Consult.ório: Rua Vitor Mei- 7- 19 as 22 horas., O ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ"" instalado nesta capi-
Consultório: - Rua Vitor Mel-

reles n. 28 - Telefone: 3307. Con�ec�iQna Dentaduras e Pon. ' tal, propõe-se a resolver com zel6 e pontualidade todo e

.reIRe.ess.22_-RFuOan�i:7��rge ,20 Consultas: Das 15 horas ew tes MoveIS de Nylon. qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou
diante. ,

Fone 24 21. Residência: Fone, 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou :retirada
Rua: 'Blumenau n. 71. CIRURGIÃO DENTISTA i de documentos, legalização de firma's, livros, contratos,

Clinica de Adultos - Cirurgia certidões, registros, etc. etc. _DR. ANTONIO BATISTA e Protese Raios X f

JUNIOR Rua Felipe Schmidt, 39 A - ESCRITóRIO "SÃO .1OS11:" - Rua Alvaro de Cal\-
CLíNICA ESPECIALIZADA DE salas 5 e 6 valho, 34 (altos da Farmácia Nelson) - FLORIANó-Â

.CRIANÇAS
Atende com hora marcaaa.

PO IS
Consu ltas das 9. ás 11 hllras.·' Dar 9 às 12 .e das 14 às 16 L.

Res. e Cons Padre Miguclinho,
12.

. .

MÉDICO

Turno da tarde às ]2,50 hOI"r1H.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

un iforme de gala completo: bl LIsa de man ga comprida,
boina, luvas, sapato ,:olegial.

FARMÀCIA DE PLANTA0
Operações - Doenças de Se

nhoras - Clintca de Adultos.
Cu is o de Especialização no

Hospital dos Se rvtdo res do Es
tudo.
(Serviço do Prof. Mariano

Andrade).
.

Consultas - Pela manhã no

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

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

Coutinho 44.
-----------_.----o

CLTNICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
,1<:: GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to 10 - Tel. M. 769.
'Consultas: Das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812. I Procura�se CasaDentista para Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

Doú preferência a casa
com pequeno quintal e sita
no ceritro ou em rua servida
por ônibus.

DR. NEY PERRONE
DR. I. LOBATO MUND

FILHO [,'ormado peF.f '��üiaade ,Nacio-
. Doenças do aparelho respiratório nal aI' Medicina Universidade

TUBERCULOSE do Brasil
RADIOGHAFIA E RADIOSCOPIA RIO DE JANElHO

DOS PULMõES Aperfeiçoamento na "Cas!! de
Cirul'gia do Torax Saude São Miguel"

Formado pela Faculdade Nllcio- Prof. Fernando Paulino
nal de l\'[t>dicina, Tisiologista e . InLerno por 3 anos do !:sel'viço
'I'isiocirurgião do ROSIlital Ne- de Cirurgia

rêu Ramos Prof. Pedro de Moura
Curso de eSlleciaHzaçao pela OPERAÇõE'S .

S. N. '1'. Ex-interoo e EX-lIssis- CLINICA DE ADULTOS
tent.e de Cirurgia do Prof. Ug-o DOENÇAS DE. SENHORAS

Guima"âes (Rio). CONSULTAS: No Hospital de
Cons.: Felipe Schmidt; 38·- Caridade, djál'iamente pela llla-

Fone 3801 nhã
Atende em hora ll1arc�a. RESTDf:NCIA: - Rua Dual·te

Junior, I.SChu.tel, 1:!_9 - Teld. 3.28e
-,'

.. Flonanépi}II� "..

Edifíc-io João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 e 2 _:_ Rua Jerônimo Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusiv:amente com hora marcaria.

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

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Cirurgião DenUsta

. CUnlca de Adultos e Crlançu
Raio X
Atende CQm :Hora Marcada

,f�liP! Scbmld� 39 A Salas 3 e 4,,,,," .._,=""."�",,,

-

/ O ESTADO
-----.---------

_.

Distribuidor

c, RAMOS S/A

Comercio Transportei
aU?) João Pinto, 9 .&rpou.

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"
ITINERARIO

SAíDAS DE
I D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos
27-12 29-12 . 3-1 471 -

8-1 10-1 15-1 16-1
20-1 22-1 27·1 28-1
1-2 3-2 8-2 9-2

13-2 15-2 20-2 21-2
25-2 27-2 3 '" 4-3-,)

8-3 10-3 15-3 16-3
O horá rio de saída de' Florianópolis será às 24,00

!
horas e do Rio de Janeiro ôs 16,00 horas.

'I'an to na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
.

Para melhores informações, dirijam-se. à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mf<fra, 30 - Telefone 22c12.

___....._.... �.. '<�.c>,..._______. ........._ __ 'I" ...

..

--..(l'Viagem com. segurança
rapidez

. so NOS CONFORTAVEIS f\.lICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - !taia� - .Joinville -- Curitiba

AgênCIa:
. ll.U8 D80001'0 esquina da
Rua Tenente Silve -ra

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

.� ..

Jerreno":_Vende-se
Sito à vila Lopes Vieil;a - (transversal Preso Couti

nho). Preço: Cr$ 250.000,00. T,ratnr à Rua D. Jaime
Câmara,lI

·-r

Senhores ComercianJes
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.
do pela escrita ccmercial, é mais justo do que o calculà
do pelo luéro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
gu-em somente o impôsto devido, encnrregando o nosso
Escritól'io da feitura das suas esctitas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTABlL-1MOBTLIARIO PERRONl')

Rna Deo.cloro, na 11 - Caixa Postal nO 355-
ti'one nO 3222 - F.lorianópolis�

CftSA' Nft PRAlft
Venae-se otima casa construi da de roletes com 73·

mts.2, bem junto a pràia, preço Cr$ 60.000,00. Tratar
com o pl'opl'ietario no local. Ponte de BRixo -- São ,José
- bem em f1'ente a Capela,

ftulomovel Hudson

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----=�. :, 8 .J ,por cento de des ..
, Zury Machado, e...' I conto DOS vestidos, tallleurs, ele.

I Sob o titulo "Janeiro começa bem ... " noticiamos,

ACONT�CIMENTOS SOCIAIS i �����'alte�·e�'�a l�l�d:�;�� �:i�i;�i�l;:P:�: g:��:�s ed!\!�:�
.................._.... __.__

I A procura .que ôntem mesmo tiveram essas merca-
• -v _ . dadas são um., confirmação do enorme prestigio e da

confiança que inspiram os métodos de comerciar desse
estabelecimento. O nosso povo já sabe que quando "A
Modelar" an une.ia descontos são descontos de verdade e

não apenas "descontos de, propaganda".
.

As vitr-ines da. "A Modelar", repletas das mercado
das anunciadas e com os respectivos preços remarcados
são bem uma prova disso. Vale a pena, realmente, dar
Jma "vista de olhos" nos vestidos - tailleurs - blusas
- saias - maillots, etc. ali expostos

-

e cujos' preços
constítuem um desafio à carestia,

I,

NOITE DO REVEILLON . ANIVERSÁRIOS

sra, Candida Rovere

Lamarqus, esposa do sr.

Francisco Lama rque, antigo
funcionário deste 'Diário;
_

- sr. Ayrton Cidade
- menino Celso, filho di

léto elo nosso conterrâneo
dr. Celso Ramos Filho;

- sr. Oscar Nazareth Ca
pella
- sra. Jandira Estelita

Lopes Leal;
- sr. Reinaldo dos Reis

Lobo
I- Cél. Antonio Taulois

de Mesquita, brilhante figu
'ra da Reserva do Exército
Nacional e que já prestou
relevantes servicos ao Esta-
do

"-

A noite do Reveillon no Lira Tenis Clube, foi sem

dú vid.i uma n o ite alegj'e e movimentada. O sálão ai-tisti
cnrnen te decoru do, ag ra.d.rva ser visto. Um agradável
shu\,ç rom ai-tlstns da IUidto Nacional do Rio e uma. boni
ta apresentação das graciosas debutantes que são: Marta
Boabard uma das belezas ela nossa cidade, apresentou-se
com lindo vestido em í'ustão bordado branco todo traba
lhado fi contas nacaradas, acompanhou srta, Marta, o dr.
Savas Moanides.

FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Cotál ia Luz, viúva

do saudoso estadista conter
râneo dr. Herciiio Pedrõ da
Luz;
- Cél. Marcos Konder,

ind LlS Liia I residénte em Ita-
jaí;

Srta. V éia Bina Martins, n um belo porte de elegân
cia se fez acompanhar de seu genital' sr. Pedro Bino Mar
tins. Srta. Regina Augusta Bulcão Viana, menina-moça,
bonita e graciosa, destacava-se pelo bom gosto de seu

vestido em-sctírn-natural, pérola, todo trabalhado a ouro,

pe ró la s e crista is, Regina Augusta foi apresentada pelo
seu avô Dr. Henrique Rupp. Srta. IIelma Antunes muito
graciosa. em vestido de tecido f'ino côr rosa, acompanha
va srta. Helrna, 'o sr, Adson Cardoso. Foram as debutan
tes aplaudidas pelo gran d mond, social que se encontra
va naquele simpático recinto. Sr. e sra, Governador Bor
nhausen' e .os Secretários do Estado, Sr. e sra. Dr. Jorge
Lacerda. Sr. e sra. Fernando Faria. Sr. e sra. Paulo Bor

nhausen, Sr. e sra. Walter Mayer, sr. e sra. dr. Bulcão
Viana. Bastante comentada a elegância e bom gôsto da
srta, Lili Pette Lima, em companhia de se� noivo, sr.
Paulo Medeiros. Doris Bl'il!jt.'mannl-" Ar-linda Machado,
Yara Coelho de Souza a elegante do ano. W. Vasconcelos.
Sr. e. sra, dr. Orlando Goelelgrier, srtas. Bastllsa Rosa c

Hél ia Oldl'iques. Sr. e sra, dr. Abelardo Gomes. Sr e sra,

eh'. CUiuclio V. Ferreira.
xxx

Por outro lado,' informa
se que 20.000 foi o total de
exemplares do Novo Testa
mento com Salmos fornéci
dos em 1954 aos alunos ina
triculados e diplomados nos

cplégios cri.stãos e institui
ções educacionais da Índia.
A Sociedade Bíblica espera,
m"tis tarde, poder estender
êS5e traba.lho aos estudantes
das escolas do estado. Só na

Ín dia, existem 30 un iversi
dades � 800 instituições de
a,rte ou clencias, com um

total de meio milhão de es

tudantes.

Participação
Ranulfo Valentin da Silva ERNESTO SCHROFDER

e e

Senhora Senhora \

Participam aos parentes e Participam aos parentes. e
pessôas de suas- relações o pe2sõas de suas relações o

noivado de seu filho Valter noi,vado de sua filha Maria de
com a srta. Maria de Lourdes 1Lourcles com o Sr. Valter Va-
Melo,

-

ilentin ela Silva.
Valter e Maria de Lourdes

noivoS
Estreito, 31 de Dezembro de 1955.

MENSAGENS
KEY WEST, 3 (U. P.)

O presidente Eisenhower de
dicou ontem varias horas ao

exame ·da mensagem sobre o

orçamento, a ser enviada ao

Congresso, qu� amanhã rei
nicia suas atividades. Eise
nhower reser-vou tambem o

dia de amanhã para palestras
com seus conselheiros em

matel'ia economico-financei
ra e com o pessoal técnico do

orçamento. Ainda não rece

beu os elementos que. precisa
para a mensagem sobre o

eotado d'a União, a ser lida

- __ ..

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

. PARTICIPACAO
,

I
Participam aos seus parentes e pessôas
de suas relações, o contrato de casa

lllento de seus filhos-Vinicius e Dilce.

VIÚVA GELSUMINA
ANGREZANI

VIúVA MARIA SILVA

VINICIUS e DILCE
confirmam

Pôrto Alegre, 25-12-55 Florianópolis, 25-12-55
�---------------

VENDE-SE
.

Vende-se por motivo de mudança os seguintes ob
Jetos de uso domestico: um fogareiro a querosene de uma

boca; um fogareiro eletrico com duas bocas e forno -

220 volts; um transformador de 1.500. watts saida 110
b volts; um transformador �utomático de 600 watts saida

100 volls.
Tratar à 1612 - Estreito.

CREPUSCULO
Josué Montello

Tarde ... Sinos cantando ... O sol, no poente,
Num fogaréo vandálico, lutando.

_

..

Garças distantes... A terna voz dolente
Do vento o espaço de oração povoando ...

Névoas ... Brumas ... Quietude ... Agua corrente
Gemendo ao lon ge, n um gemido brandô ...
Sangrentas núvens pelo céu fulgente.
E as régias rosas de vergéis murchando .

Résteas de luz, nas vegetais alfombras .

Sôbrj, o cenário desfilando, calma,
A dolorosa procissão das sombras ...

Crcspúscu lo. .. Silêncio nas devezas ...
E eu, como a tarde, carregando u'alma
'I'rtstezas de tristezas e tristezas.,.

..al -..- .._� __-_-••.".._ .-..-..-._w_.._. .-.-_- .-.-� _ .-w.....

No Cluh Recreativo 6 de Janeiro, (lo Estreito, reali

za-se sábado próximo, um cintilante baile, comemorativo
ao transcurso do 24 aniversário, para, ° qual reina desu
sada anhuação.
'tJ"'-,.��_"'_"'�J"".........,...-... _ .-."",.._...��_-_......-..r�

��C6 dos' tirdtO 1es d� F'ori 8 (, Óp(tl is
A Diretoria comunica aos Sí'S. sacias que, no cor

rente mês de Janeiro, levará a efeito a seguinte pro-

gl'amac.�,o :

Dia 7 - Baile de Reis e Grito do Carnaval de
1956. Reserva de mesas na Alfaiataria

,
do Sr. Flol'isbelo Silva, à rua João Piú

to, 21 - Fone 3061

Bingo interno, exclusivamente para os

srs. sócios e suas digníssimas familias.
A DIRETORIA

Dia 20

LIRA TE·NIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MES DE JÁNEIRO

Dii:í G - Sexta Feira - Matinee Infantil oe Reis
das 17, as 21 horas. Farta distribuição
de Bombons.

Dia 7 S:t1Jac!o - Grandiosa Soirée.
Dia 14 - So'irée Pré-Cal'l1avalesca.

,

Dia 28 - Sábado - Soirée 'com desfile de Modas.

Você

- - - � -

AEROCílTBfÜÊITAJAT---�
Eleita e empossada a, nova Diretoria
Recebemos a seguinte co- F'íglarz

mun icação, que agradece- 20. Secertârio - Jair Mül-
mos: Ier

Orador - Gilberto Meiri
nho
Diretor do Material

Eduardo Conceição Pereira
Diretor Técnico - Hans

Klein e.

Conselho Fiscal - Lito
Seára - Mário Uriarte
Paulo Bauer _:__ Sa di Maga
lhães.

.

Aproveitamo-nos da opor
tunidade para reiterar os

nossos protestos de elevado
apreço e distinta considera
ção.

Bruno W. Henning
Presidente

Jacób Figlarz
Secretário

Temos a grata satisfação
de comunicar a V (v). E:
(s), que, em Assembléia Ex
trnordtnárin rea.lizn da en

14 .de Dezembro último, foi
eleita e empossada a nova

Diretori-a que .dirigirá o

Aéreo Clube de Itajaí duran-.
te o exercício de 1955 a 1957
� que ficou assim constitui
da:
Presidente Perpétuo

Senador Joaquim Pedr'o Sal
gano Filho
Presidente de Honra '-;

Engenheiro Eugenio Seiferi
Presidente - Bruno W,

Henning
10. Vice-Presidente

Bernardo Willert
2°. Vice-Presidente - Da-

nilo Tedéo .

1°. Secretário
-

- Jacól,

1°. 'I'esoureiro
Deschamps
2°. Tesoureiro

Tetto

- Aldo

- Hugo

---- -�-'------p_. _ .. �

CORCURSO M1SS CINElANDIA�'-'
Ó vespertlno "O Globo" Plorlanópelt», pelo conceito

do Rio dê Janeiro, está pro- que goza no plano nacional,
movendo o concurso "Míss vn

í

adquirindo rôros de Ca
Cinelândia", que contará com pítal de Estado, no sentido
a presença de representantes' mais amplo da palavra.
de todos os estados brastlei- ';'�_"""""".��.�._'•••�.g.DM�""M"V'.g""",�

ros. Em nossa Capital a tare- Pr'ecel'"to do Ol"'afa d� ,seleçã? foi c?ufiacla ao
.

cronista soctal Zurí Machado, I SINAL DE A '

de "O Estado".
LARME

O organismo aproveita' os
Segundo conseguimos co· alimentos ingeridos <file acôr

Ihsr, no próximo dia 8, nos do com as necessidades.
salões do Lira Tênis Clube se- ,Mas, se o indivíduo começa
rá realizada uma ínteressan•. a eng'ordar ou emagrecer
te reunião para escolha de exageI'ael:lmen te, isso signi
"Miss Cinelândia de Santa fica qUe tal aproveitamento
Catarina", que representará não está sendo feito ,de mo

nosso Estado no concurso a do regular. Em tais casos,
ser efetivado na Capital da a primeira medida deve ser

República. submeter-se a eXilme clínico
Como ,grande atrativo da para apurar a causa da

festa, estará presente o fa- anormalidade.
moso' arti3ta do inema na- Se estiver engordando
cionai, CYL FERNEY.

_

Não ou emagrecendo exces-

resta dúvida alg'uma de que sivamenie, antes de
o acôntecimento·clo dia 8 es- qualquer outra provi-
tá fadado a pleno êxito, sig- dência procure ° médi-
nificando, outrossim, que, co. - SNES.

. P�rtictpação
JOSÉ UNO RRETZER .

JOSÉ COELHO JUNIOR

têm o prazer de particilJar
aos parentes e pessôas de
suas relaçõe3 o contrato de

cRs:.mento de sua filha NOR
MA com o iM'. Alcides José
Coelho

e

VERONICA PINHO COELHO
e

ELFRIDA LEHl\UWIIL
I\:RE'l'ZER

tênlo prazer ele participar
aos parentes e pessôas de
suas relnçõe_; o contrato de
casnmento de seu filho AL
C1DES com fi sta. Norni.a Ma-
ria Kr'etzei'.

NOUMA e ALCIDI(S
noivos

Sa:nta Pilol11ena, 24 ·de Dezem)J.ro de 1955

BORDADOS A MAO
Ensina-se na, Rua Feliciano Nunes Pires lZ.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 " Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Janeiro de 1956
---------�-----------

"-O
, ...::._ Estado, Espo

.......................................� e•••••' ' '".J'�· ,.•••A _••••••f

Bo·caiuva ).(_ Guarani, esta' noite,
.tniclando a temporada

o Campeonato Citadino de Profissionais de 1935 1'OSO terceiro pôsto que divide com o Imbituba, estando esse motivo a peleja deverá - agradar como espetáculo
vai ter l<e'h1Ício, hoje à noite, "Com a pugna entre Boca iu- com quatro pontos de vantagem sôbre o Paula Ramos.

va e Guarani.
"', '

Sofreu o time da Marinha 110 l:eturno apenas um revés,
,

O jogo, embora não seja importante de vez que um' frente ao esquadrão "leader" do Avaí, enquanto que o

está práticarneute- class ificado -para o terceiro turno, er- esquadrão "bugriuo" empatou com o Figueirense por GUARANI - Domí; Fausto e Aníbal; Pavão, Nilson
quanto que o outro reduz.idas posslbilidades tem para, O x O, sendo, portanto, o clube que mais pontos roubou c Zezinho; Anton inho, Sadi, Dedéco, Vicente e Carlinhos.

conquista a quinta vaga na disputa do turno final, pro- do Campeão de 54, pois no turno inicial logrou sair vito- BOCAIUVA - Helio; Bonga e Guido; Waldir, Wal-
mete aguardar a quantos, comparecerem ao' estádio da ríoso por 2 x 1. derniro e Nenem; Carriço, Cobra, Rodrigues, Jair e'

Praia de,Fóra., _

A partida deverá ser travada com ardor e combati- Zacky.
Ambos, é ce-rto, neste certame tem convencido ple- vidade pelas duas equipes, preparadas que estão para! A partida preliminar terá iníc-io as 19 horas e o jo-

namente, sendo que o Bocaiuva acha-se situa do no hon-
,
lutar com bastante empenho nos noventa minutos. Púr' go principal às 21 horas.

rtivo"

QUADROS PROVÁVEIS

O ve:!cedor da Corrida ,lf:

São Silvestre C01l10 já divuJ,

�'amos, foi o inglês Ken N 01'·

ris, segUlGO 'do iugosla'lo
Stritoff Drago, (do brasilei- INTERESSAwSE 0'/ 'A'M't,lORICA PE'l-,A REN'O-1'0 Joãú Gonzaga Rodriguec;, -

do alemão Walter Komad e

VAC
-

O
"

do argentino Juan Miranda I ; A, DO CONTRATO J}E lEONI-DAS
que foram os primeiros col·)-

, ,O América, do Rio, acaba>' de eomunicar a F. ,M. F.eades. .

tI' / \que se 111 el'essa pe a renovação dos -eontratos de vários
dos seus profissionais, entre eles Leônidas, o astro ca

tarinense que vem progredindo de forma assustadora
sendo mesmo considerado l;m dos melhores comandante�
do país.

'

PROSSEGUE O BANGU' A SUA MAR�
CHA PARA A RECUPERAÇÃO

Escreveu: Wilson de Morais
Continua na ordem do d ia o movimento que visa o

soerguimento do Bangú, que terá em,1956 a sua grande
oportunidade de se projetar como a maior expressão do

esporte cata rinense. Assim é., que foi creado o Depar
tamento de Basquetebol � Voleibol com grandes possibi
lidades ele conquistai' o 'cai-npeonato, 'uma vez- que con

tam os banguenses COll1 os <melhcres "íbasquetebolistas
ela capital. O Sr.,' Ciro Oscar Son cin i, Diretor geral
,(\os esportes: fez-se rogado na divulgação referente aos

atletas já inscritos, até que seja confirmada a filia

cão do Clube à Federação .Atlêtica Catarfnense. Sabe

l�lOS entretanto qtH!- Os supra-citados possuem grandes

capacidades tecnicas. Segundo ·seus· mentores, ,não de

seja o Bangu, disputar os certames oficiais como sim

ples concorrentes e sim como um real candidato ao ti

tulo nessas modalidades esportivas. No futebol, ao que

parece o técnico W. Mafra, voltará ao clube e deverá

dirigir a equipe em 1956, que antecipa-se como uma

verdadeira seleção. Os elementos visados já começa
ram a' se inscrever. Porém, essas aquisições só serão

divulgadas posteriormente. Os "mjlionarios" suburba

nos, alem das grandes equipes que apresentarão em

todos os esportes,' irão revoluciona-los na apresenta
ção dos uniformes tipo Globetrotrs, no setor do bas

Quetebol e volciból., Já foi dese)1�ada uma sede eles�e; Iuniformes, devendo ser submetidos a estudos, Virá

tambem a natação e o atletismo, com Sifvio Ney Sono
'

cini à frente deste Departamento o que se antecipa um

provável campeonato no esporte base para as cores

banguenses. O movimento como se vê, é grande e tu do

leva a crer que Florianópo] is terá um verdadeiro clu-
_ be esportivo, capaz .de honra-la nas suas tradiciona.is
glorias esportivas.

BOA A COLOCACAO DO REPRESEN�
,

'

TANTE DE SANTA CATARINA,
_.1,31 i"'--·�." "k�!]I.I.L
O· representante de San a 90 Para

Catarina à Corrida de São
Silvestre Walmor Schroeder,
do Saldanha da Gama, de
Bar-reiros, fez �hoa corrida,
vindo a classificar-se em

1090 lugar. Na relação _

elos
vinte Estados e mais o Dis
trito Federal, o atleta bar
rigã-verde obteve a 7a, colo

cação.
Abaixo damos a classifi-

cação dos Estados:
'

10 São Paulo (Alf:redo de
Oliveira Júnior)
20 Distrito Federal'
30 Rio Grande do Sul
40 Minas Gerais
50 Amazonas
60 Maranhão
70 Santa Catarina

mor Schroeder)
80 Paraná

/

100 Balda
110 Pernambuco
120 Ceará
130 Paraíba
140 Estado do Rio
150 Alagoas
160 Mate Grosso
170 Espirita Santo
180 Sergipe
190 Rio Grande do Norte
200 Goiás
210 Piaui.

(Wal-

UPERFORMANCES" DOS PRINC!PAIS
CLUBES DA CAPITAL EM 1955

VI - GUARANI

Guarani 1

Guarai1í O
Guaraní 2
Guaraní 2

x Tiradentes (Tijucas) O
x ImbHuba (H. Lage) 3

}Ç Paula Ramos 5
x Atlético 5

Guarani 2 x Figueirense 1
Gua.raní O x Atlétic'o O
Guaraní 1 x Imbituba 3

Guaraní O x Bocaillva 3
Guarani 1 x Tamandaré O

Guaraní 1 x Avaí 2

Guaraní O :li P�tula Ramos 5
Guaraní 4 x Atlético O

Guaraní O x f[enrique Lage (Lauro Müller) 2

Guaraní 3 x Mineral (Santana) '7
Guaraní O x Figueirense O
Guaraní O x Imbituba 4
RésUU10 - 16 jOi\'bS; 4 vit� S' 10 derrotas;,2 em"

pates; '17 gols a favor e 40 co'
-

efícit: 23 tentos.

O "Diár-io Carioca" erga- mo dirigente. Chicão, como

nizan do a sua-Ilsta dos me- se sabe, obteve dois titules
lhores elo espor-te nacional no último nacional de remo,
em ,1955 aponta os catarl- integrando o "'dois" e o

nenses Prancisco Schmitt "quatro" de Santa Catarina
(Chicão ou Schmittão como e Heitor Ferrari é o presi
pl'e.fel'em os. cariocas) .e I dente da Federação Aquáti
Heitor FerPíH'I, como dois ca de Santa' Catarina que
dos melhores, o primeiro co-

I

por duas vezes alcançou (

10 mo remador e o segundo co- titulo de vice-campeã.'
13 ••••••••••••••••••r>•••••••••••••••••••••••••

�!' Porrícipoção '

'

22
'

VIRGULINO RIC:t\.RDO

I'
CECíLIO BERNARDINO

2� GOULART '" NETO
_

28 - e - - e -
'

20 CECIqA SILVEIRA

.\
ELIZA SALVADOR NETO

28 GOULART Participam- aos seus pa-
29 Participam aos parentes e rentes e pessoas de suas re-
31 pessoas de suas relações, o Iações .o contrato de casa-
31,

,
contrato de casamento de mento 'de seu filho Lautival,

33 sua filha Nad ir, com o sr. com a srta. Nadir Goulart.
34 Laurival Bernardino Neto.

'

. Nadir e Laurival
1.0 - Santos Fl1tebol Clube, 38 noivos,l'.0 - Cor in thia us Paulista \ .. e3Q '.. Plotianópol ia, 24 de Dezembro de 1955.
2.0 - São P<lulo Futebol Clube

-

': '35" , �. _

:3.0 - Sociedade Esportiva Palmeiras
; .341. 'L ' t ,',4.0 - Portuguesa de D-esportos ; .. �." 28 " O es a' 5.0 - GGuara'ní Funtebol Clube '. . .. . . . . . .. 24�· , .J�

6.0 - XV de Novembro de Jaú ,..... 2.1 '

7.0 - XV de Noxembro de Piracicaba 20
7.0 - Esporte Clube Taubaté 20
7.° - Associação Atlética Ponte Preta

-

20
8.0 - Clube Atlético Linense .. :............. 17
8.0 - Associação Atlética São Bento. . . . . . . . . . 17
9.0 - Esporte Clube Noroeste. .. .. .. .. . . . . 15

10.0 � Jabaquara Atlético Clube. . . .. .. . ... 14
ULTIMOS JOGOS DO CER1'AME

18.a RODADA DO RETURNO - DOMINGO
No Pacaernbu - Palmeiras x São Paulo.
Em São Caetano do Sul - São Bento x Ponte Preta.
Em Vila Belmiro - Santos x Corin thians. r

- e - - e -

Em Campinas _ Gua ran
í

x Jabaquara. I,'
SENHORA SENHORA.. As - 8hs.

Participam aos parentes e pessôas de suas relações Dean MARTIN - JerryEm Bauru - Noroesta x XV de Noverbio cTe,Pira-, "
.

L W
cicaba. Y CQn trato de casamento de seus filhos

• E IS em:

I Ogarita e José O BIRUTA E O FOLGADO'

j'__E_st_reito, 31 de Dezembro de 1955. No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

ART'IGO 9' I Preços: 8,00 - 4,00.

, .','
,. Censura àté 14 anos.

QUASI ENCERRADO O CERTAME
PAULI·STA DE FUTEBOL

FRANCISCO SCHMITT E HEITOR
FERRARI, ENTRE OS MELHORES
DO REMO NACIONAL DE 1955

EM TAUBATE' - Guaraní 3 x Taubaté 1.

SAO PAULO, 4 (V. A.) - Foram os seguintes os

resultados das partidas da 17 . .!l rodada do returno do
certame paulista de futebol:

EM SÃO CAETANO DO SUL - São Bento 2 x San
los O.

Apóa. esses zesultados, ficou sendo a seguinte a clas
sificação dos 14 concorrentes, por pontos perdidos e

ganhos:
POR PONTOS PERDIDOS

'LO - Santos Futebol Clube .

2.0 - Corírrthians Paulista : .

2.0, - Sã� Pat!loFulebol Clube -:.
,

3.0.� Sociedade Esportiva Palmeiras .

'4.0 -,-' Portüguesa de Desportos .

5.0 - Guaraní Futebol Clube .

6.0 -;-' Esporte Clube 'I'aubaté ' ..

7.0 � XV de Novembro ele Piracicaba .

6.0 - Associação Atlética Ponte Preta .

7.0 XV de Novembro de Jaú '.

8.0 - Associação Atlética São Bento .

8.0 - Clube Atlético Linense .

9.0 - Esporte Clube Noroeste ,

10,0-,::- Jabaquara Atlético Clube .

POR PONTOS GANHOS

Venda
Nã Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado elo

Grupo Escolar "Prasídente Roosevelt", com 15,metros
ele frente, área de 400m2., servidos de água encanada
e luz.

'

Informações, no local com o sr. Gilberto Gheur.

.Participação
DALMIRO LIVRAMENTO ARNALDO ARNOLDO DA

MORITZ LUZ

Em Lins - Linense x Taubiité.
19.a RODADA,DO HETURNO (Ultima do é��peonato)

DIA 14 DE JANEiRO DE 1956 - SABADO:
No Pacncmbu - Portuguesa de Desportos x xV

de Jau.
Em Santos - Jaba:quara x Noroeste.
DIA 15 DE JANEIRO DE 1956 - DOMINGO:
No Pacaembu - Cor.inthians x Palmeiras.
"EmVila Belmiro - Santos x Taubaté.
Em Campinas

-

- GUflraní x São Bento.
Em 'Piracicaba - XV de: Novembro x São Paufo.
Em Lins - LinenRe x 'Ponte Pret�.

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

Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatóTios em

1 'ou em 2 anos.

Informações e matrícula na Livraria LideI', telefones
2316 e 3661.

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

PALACETE CENTRAL
. ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

Infol,'macões na

"A MODELAR"

Participação
. Vva. Odete Silva dos Pas-; José Fernandes e·' Jorde
sos participa aos parentes e; lina Fernandes participam
pessoas ,de suas relações 'o! aos parentes' e pessoas de
contrato de' casamento de;suas relações, o contrato de
;;eu filho AGILBERTO com 'casamento de sua filha
a srta. Onaicle Cecilia Fer- ONAIDE com o sr. Agilber-
nandes . to Aurino ,dos Passos.
Estl'ei,to � 1-1-56 Fpolis - 1-1-55

..,_' -,--'�----

OS GASTOS DA C, B. D,COM OS
ESPORTES AMADORISTAS

Segundo revela o "Cor- J quantia de Cr$ 1.753.814,00:
reio da Manhã", do R�o, a O Campeonato Brasileü'o' de
Confederação Brasileira de Remo foi um dos mais caros

Despo�·t�s dispendeu
.

com
I c:rtames, dispendendo a en

as atJv1dades amadonstas tIdade com a sua realização
no ano de 1954 a apreciável quasi DOO mil cruzeiros:'

Agilberto e Onaide ..

Noivos
----- ..

() CICLISTA ARGENTÃO; O
,ATLETA DO ANO

,

Argentào, o destacado ci- Gazeta Esportiva", de São
clista paulista que l;esta Paulo, como o melhor atleta
Capital há dois al)OS levan- brasileiro de 19'55, face ao
tau <> Campeonato Brasileiro '

de Ciclismo no estilo perse- titulo que obteve em Cara-
,g'uição, a ca.b a... ·,de ,ser, cJtado ,Cª,S:� Camneão americano de
pelo m3.hltíúo esportivo "A 1 ciclismo:,

- "" ...

j?:,.

DESPEDIDA
,GENTIL FERRAZZI E FAMiLIA, tendo transfe

ddo sua residência desta capital para a cidade �lo Rio
Grande,' no Rio Grande do Sul, vem por intermédio dês
te jOl'nal apresentar suas despedidas às pessoas de
s'uas relações, oferééendo ao mesmo tempo a sua resi-'
dência .à Rua General Portinha, 316 �a cidade acima.

'

Out.rossim, apresentam escusas por não terem se

Ae�l?edi9,0 );!essoalníente, o que foi motivado pela ca

ef'üd,a de tempo.

•

In�ml�
CINE SÃO JOSE

As 3 - 8hs.
"Na Téla Panorâmica"
Rodolf MAYER - Lurdi

nha BITENCOURTT
Modesto de SOUZA em:

, OBRIGADO DOUTOR
No �rogl'ama:
Metro Jorrial. J 01'.
Preços: 11,óo - 5,50.
Ceneura até 5 anos.

[.1.•"
As 5 - 8hs.

John WAYNE - Susan
dAYWARD - Dennis O
KEEFE em:
• HOJ\oIANCE DOS SETE

MARES
No Programa:
Cine Noticiario. Nac,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

As - 8,30hs.
RodoU MAYER - Lurdí

nha BITENCOtJRTT
Modesto ele SOUZA em:

OBRIGADO DOUTOR
N o Programa:

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

As - 8hs.
Ricardo 1\10NTALBAN' -

Sherley WINTERS em:

SEM PUDOR
No Programa-

'

Noticias da Semana. Na c,
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até VI anos.

As � 8hs.
.Jorg'e MURPHY em:

CAMINHE PARA LESTE
No Programa:
Novidade na Tela., Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

SINDICATO DOS
TRABALHADORES
NAS INDUSTRIAS'

,GRAFICAS
A Diretoria dêste Sindi

cato tem a Iíonra de comu

nicar a V. S. que foi empos
sada em 8 do corrente, a sua

nova Ad.ministração seguin
te:

DIRETORIA:
Presidente � Celso

raldo -Vieira
Ge,

Secretário - Aciemar J 0<

sé Vieira
Tesoureiro - José Linl

de Almeida Bastos
CONSELHO FISCAL:
Paulo Silva
Limões Rateke
Altino Rodrigues
Delegados ao Conselho d

Representantes da Feder::
ção Nacional dos Trabalh.
dores nas Inàústrias Gráf,
caso - Rio de Janeiro:
Celso Geralclo Vieira
Aelemar José Viéira
Aproveitamos o ense

para apreseritar a V. S.
nossos protestos de Cçll1sir'
ração e estima.
(Assinado): Celso Gel'

do Vieirá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-------------------------.---,

,

«NO tendculo)) " INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS-
Com ii' Biblía na Mão! TENClA DOS SERVIDORES 00 ESTADO
QI)INTA.FÉIllA, 5 DE JANEIRO I

E D I T A L

Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos REALIZAÇÃO DE CONCURSOS NO IPASE

céu e 'rlisse: Pai..,. é por êles que eu rogo. (João .

l'1:tço pú�}ico, para conhecimento dos candidatos ins-

17:1,9). Ler João 17:1.8.. critos nos diversos Concursos do IPASE, que o horário

EM SUA autobiografia, Lincoln Steffens conta êste da realização das provas é o seguinte:
,

o

episódio: quan do êlp cru menino montou em seu petiço "CONCURSO PAUA AUXILIAR DE ESCRITURARIO
certa manhã muito cêdo c foi apressadamente à c.idade IJliI Hora Prova

r.hamn.r o médico para sua amiga, a Sra. Neely, que esta- G/l' 19 hs. Português e Aritmética
0,/-1 19 I C

'lia muito ma l. "Você é um menino valente", disse-lhe o
1S. onhecimentos Gerais /

médico. "Nós dois vamos ,salvá-la. Você já fez a sua 8/1 7 hs, Dactilografia

parte e PU vou Jazer a minha". Lincoln Steffens prctes-
CONCURSO PARA ESCRITURARIO

tau. SU:1 paite xln da não escava finda." "Que mais vai
Dia Hora Prova '

"'azeI'?" pergun teu-lhe o médico. "Vou oral'; ela pediu-se 7/1 19 hs. Portug�ês
{ue o fizesse.. "ótimo", roplicou o doutor. B acrescen- U/I 19 hs. Conhecimentos Gerais

'ou: "Talvez a melhor coisa que eu possa fazer é dizer 12/1 19 hs. Drreito

ue voe e está oran do por ela!"
15/1 7 hs. Dactilografia,

rrã dois mil anos o Mestre se ajoelhou em oração. .

CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO

A 19o aconteceu. A derrota se transformou em vitória.
DIa Hora Prova

Da fraqueza surgiu a fôrça. 9/1 19 hs. Português

Nesta pr irneira semana do Ano Novo, nós nos ajoe- 13/1 19 hs. D�re�to Co�s�i�ucion.al,
Ihamos em oração.': Talvez seja a melhor coisa que pos-

14/1 19 hs, DIreito Administrativo

sarnes fazer para nós mesmos, para nossas famílias, pa-
de Pes�oal

ra nossa igreja e para o mundo. 17/1 19 hs. Conhecimentos Gerais
CONCURSQ PARA GUARDA-LIVROS,
Hora

.

Prova
14 h s. Conhecimen tos Gerais
19 hs, Matemática e Estatística
19 hs, Contabilidade Mercantil e Nocões de

Contabilidade das lnstituicões 'Sociais
CONCURSO PARA CONTADOR'

Hora Prova
19 hs. Conhecimentos Gerais
19 hs. Matemática Comercial e Financeira e

Noções de Bstatística-
19 hs, Contabilidade
] 9 hs, Contabilidade das Instituições Sociais

2. As provas dos concursos serão realizadas no edi
fício do INSTITUTO DK BDUCAÇAO' DIAS VELHO à
rua Vitor Meireles - NBSTA.

'

3,. Os candidatos deverão comparecer n-o local in-I-rllcado para a realização das provas 15 minutos antes da '

h?ra.. marcada pará o início das mesmas, munidos de lá� !
pis-tinta ou caneta-tinteiro e cartão de identifica_cão.

Florianópolis, 26 de dezembro de 1955.
•

Mário Marques Garcia
Delegado

Civil e Penal
e Legislação

Dia

14/1
15/1
19/1

ORAÇÃO

Pat.Celeste, tu nos incitas a orar. Prometeste conce

der-nos aquilo que te pedimos com fé. Encoraja-nos com

a certeza de que desejas o nosso bem e sempre concede
nos o qUe é melhor para nós. Nada é impossível para ti.
Ajuda-nos a confiar. Por amor do Mestre. Amém.

-�----------'-----

Deleguelz �O IDase em B. VatarfD8
CONCURSOS DO IPASE

'

A V ISO

Dia
8/1
10/1PENSAMENTO PARA O DIA

16/1
18/1

"Pelos seus frutos as vossas preces serão reconheci
das por vós e pelos outros." - Teresa de Ávila.

ERNEST WALL (Nova York)

MAGROS ,E FRACOS-

VANADIOL
. J,

E' indicado nos casos de 'fraque�a.
palidez. magrez a e fastio, porque em
sua rórrnula entram substâncias tars
como Vanadato de 'sódio, Lícitrna, Gli
eHofo�r"IOS. pepsina, noz de col'a, etc"
de açau pronta e eficaz nos Casos de
!raque�a e neurastenias, Vanadiol é
indicado para homens, mulheres, crían
ças, sendo sua fórmula, conhecida pelo.
grandes médicos e está licenciàdo pela
,Saudt' Pública, )

As duas provas de Dactilografia, respectivamente
dos Concursos para Auxiliar de Escriturário e Escriturá
rio, mar-cadas para os dias 8 e 15 d-o corrente, às 7 h., se
rão realizadas na Delegacia do IPASB nesta Capital, 1 n

anilar do Edificio Séde.
\ '

Florianópolis,·3 de Janeiro! de 1956.
----------4--__,

'- .. ,--,-

A tenção _,,_\
' _--M-�-��-�L-�-����S :;_�_,�_ia _

E.dítâl- -jará"�D anô ,de 1956· PREfEITURA MUNICIPAl DE
INSTI'l'UTO DE EDUCAÇÃO E COUGIO ESTADUAL FLORIANÓPOLIS
, DIAS VEI,HO

.

Exame de II chamada e de II época - Colégio - Giná-
SIO e Normal.

"

Inscrição: Dias 1 a 4 de fevereiro.
,

Exame de'II chamada: Dias 6 a 9.
Exame de II época: Dias 10 e 11.

'EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1, a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, ele saúde

(do Departamento ele Snúde) e de conclusão de curso.
ARTIGO 91

DIRETOlUA 'DE' FAZENDA

IMPOSTO DE .LICENÇA SOBRE COMÉRCIO AMBULANTE
E TRANSITO DE VEICULOS PARA CONDUÇAO DE '

PASSAGEIROS E DE, CARGA

Exercício de 1956

De' ordem do Sr. Diretor de Fa?enda, torno público que
durante o corrente mês de Janeiro, se procederá nesta Di

retoria, a cobrança dos impostos acima mencíonados, re

ferente ao corrente exercício.
Findo o prazo acima, OS impostos serão cobrados acres

ciclos da multa de 20%.
Diretoria de Fazenda, em 2.de janeiro de 1956.

W. D'ALAScío'
Oficial Administrativo
5.000,00 - Joaçaba

Inscrlçân: Dias 6 a 1 i:
Exumes: Dias 16 a 29.

MA�RtcULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e '17
2'a.s séries: Dias 18 e 20
las séries: Dias 21 e 22

,Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas. •

Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação
da caderneta. .

1'., las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

6,205 - Cr$

Auxiliar- a construção da Casa do Estudante e do

Restaurante Universitário, é zelar pelo bem estar do' vos
so filho, Enviai vosso donativo à Caixa Postal 441

F'lor'ianópclis.
2.

Terão preferência na matrícula os não repetentes.
Os' sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

'

tificado de alistamento.
.

BO'ITE DA COLIN' IINo ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e', '-, n.
a caderneta, Total: Ginásio: Cr$ 65,00.'

Colégio: Cr$ 210,00.
]_i'lorianópolis, 1° de janeiro de 1956.

José Wal'ken Filho - Diretor. I
LIRA TENIS CLUBE domingo dia' 8 elegante soírée

com a presença do famoso artista nacional CYL FARNEY

para a escolha de MISS CINELANDIA, '

Expresso Florianópolis LIda.
l ransporte de cargas enl geral entre

FlORIANOPOllS,' CURITIBA E SAO PAULO

IIy !!!�!�m�!
I veis diversos livros e utensí

I lias domésticos, dois lotes no
I Bairro Butiá e urna chácara

'em Sfico Grande. Negócio
, ure;f·nte. Tl'R tal' com Manuel
Ferreira de Melo, à rua Deo-

,I :01ii���C.uNU 4JatD
.

lttJtA:.-a ... Ilük. B.C.À.

00. VIAGENS DIBBrl'AS I: PERl\>L'\ RENTES EM CARROS P&OPJUOI!I

���_:::_�",.
HATBIZ: I'LOBIANOPOLI8

EBcr1t6.!'10:
Rua Padre Roma 50 - Terreo Visconde do Rl0 Branc.o AvenIda 00 ..uao lldli'H'

DepoJJlto: (Dl/1.)
Rua Coruelhelro Mafra n. ln

rones: 2.534 - 2.53&
Caixa Postal, 435
End. Telegráf1co:

Bandrade e Tral1spoliJ!

I'ILLU: CuKI'lUJA
'

trlLLlL: SAO PAU}.;O

,4 - O Cadastro Imobiliá
rio estabelecerá um critério

científico de avaliação e eli
minará as injustiças fiscais .

Colabore com os recensea

dores da Prefeitura prestan
do-lhes as informações ne

ces}lárias e estará contribuin

do para o engrandecimento
(,la cidade.

Telefone: 17 -.lO-ii
"relerone 1211'

São Paulo - éãpital - St.

Knder�o Telegrãflco:
Sandrade e TranapoUa

.Ender�o Telegrát1c?
Bantldra e Transpollit

-e-

tA�6ncta n. &10 .e lanelre .... fielo 80n'OD'. eo.. trU.,•...t•• aU

_

'
.1. PiI;ulo e�J11 a ••-'1'_ •• nan.pol1c'<o llin.. Ger,au 8/A.)

..�
---'_' ---�---- -_._---_.-

isl. _ ,erdade
o Relógio da Central do

\

Brasil, no Rio de Janeiro,

com seus 10m. de

di8metro nos mos-

tradores, é o maior

telógió de 4 faces

ci9 mvndo.

1 em 'cada

5 fumantes

prefere

Cigarros

..:.. uma preferênda
nacional

onti ento
. C.áS.32' UM Pr.OD-UTO SOUZA CRUZ-
--'------- "-----�----��------ ----

NQ' \PASSADO� 'Novidade
Turistica

-/ HOJE
/' 5 DE JANEIRO

A __data de hoje recorda-nos que:
em 1.637, 'havia o General Bagnuolí despachado.

-,
o Capitão de Emboscadas Manuel Viegas, com

cinco homens, para descobrir os movimentos do

inimigo. Este Capitão foi ferido" aprisionado e

sentenciado pelo Chefe holandês Schkopp, ao fu-

z ilamento j-
�

em 1.711, na Bahia, anele nascera em 1636, fale
ceu o poéta Manoel Botelho de Oliveira;
em 1.779, deixou o Governo desta então Proviu

cia de Santa Catarina, o Coron él ,Francisco A n

tõnio da Veiga Cabral da Câmara, mais tarde

Visconde de Mirandela;
.

em 1.811, uma carta Régia autorizou a funda

ção de uma tipografia na Bahia, de conformida
de com a proposta do Governador, Conde dos
Arcos;

,
'

em 1.825, foi aprovado o estabelecimento de um

correio-terrestre, entre esta estão Desterro f'

Porto Alegre bem como daquela com Parana

guá;
em 1.826, o Coronél Pita, com a Cavalaria Bra

sileira, tendo saido do Serro, nas proximidades
de Montevidéu, atacou no Sala dera de Durém, a

cavalaria inimiga, que se pôs em fuga;
em 1.863, deram-se gr-andes agitações no Rio' de

Janeiro, com a notícia de hs.verem alguns na..

vias de nossa marinha mercante sido aprisiona
dos pela Esquadra Inglêsa ;
em 1.867, embarcaram nesta então Desterro,

,

com destino aos campos do Paraguai, 1.300 Sol

dados, muitos dos quais filhos desta. terra. e que
continuaram as tradições glor-iosas dos "bar

i-lga-verdes" ;
em 1.868, em Lisbôa, onde exercia o cargo de
Ministro, Plenipotenciário do Brasil, faleceu o

Barão de Itamaracá, Antonio Peregrino Maciél

Monteiro, nascido em Recife aos 80 de Abril de

1804;
em 1.869, o Marechal Luiz Alves de Lima e Sil
va, Duque de Caxias, à frente de suas gloriosas
tropas do Exército Brasileiro, entrou vitorioso
na cidade de Assunção.

'

A direção da CIT i-Com

panhia Italiana Turismo,
comunica que, a partir i.de
1 o de Março p. v. a sua fro
ta de ônibus será completa- ,

men te renovada.

Os novos 'ônibus assegu
rarão o máximo conforto
aos passageiros, pois serão
dotados de Bar-Geladeira,
Guarda-Roupa, "Toillet", Bi
blioteca e Rádio; 't! .dura.nte
as viagens/funcionarias po
liglotas darão infcrmacões
de caratsr historíco e a�tis
tico sobre as regiões tran
sitadas.

Os "ROADMASTER", as

sim se chamam os novos

ônibus da. ClT, receberão os

passageiros diretamente 110

Hotel onde se hospedam, e

os conduzirão aos pontos de
destino, a novos estabeleci
mentos hoteleiros, à sua es

côlha, -r-,

Os ônibus da ClT se des
tacam de seus congêneres
pelo máximo conforto e pe
las esplendídas caracter-is
ticas técnicas apresentadas
pela FIAT, após longos es

tudos facultando além disso
ampla visibilidade paI101;a
'mica em qualquer lugar on

de se encontra o passageiro.

Outro importante fator
que beneficia grandemente
.as pessoas que participam
do circuito turistico da CI/r
é que, elas poderão perma�
necer em qualquer cidade ou

vila, de sua preferência
prosseguindo a v i a g e m

quando julgar conveniente,
servindo-se de outro ônibus
da. ClT que cada dia pas
sarem pelo local.

.

,

PROFESSORtÃTA�RiNfNsI,���<�-
Si estás inscrito na Beneficência elos Profegsores de

Santa Catarina, procura estar em dia com o pagamento
da contri'buição. E' uma contribuição mínima, irrisória até,
e por isso mesmo não deves atrazar o pagamento. .

Janeiro é o mês de pagares a cóntribuição -
. .' .

Cr$ 36,00 anual - mas o pecúlio já é bastánte regular! ,

Si descontas em fôlha, vai ao Tesouro e lembra o des
conto, mas sí és Professor particular ou ex-P.-rofe"sor, (U

rigp-te ao Departamento de _Educação para ficares quite.
corri tão benéfica e benemérita instituição.

Pódes, também procurar o Tesoureiro que e.stá ao teu
dispôr!

Alugam-se quartos
'

BONS QUARTOS COM REFEIÇAO A RUA GENERAL

BITTENCOUHT NR. 43

Vende-se a cása da Aveni
ctn Hercilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.
Dias,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c o N C U R S'O MI S S C I N E ,L Â N D I A

Lançamento do concurso "Miss Cínelândía" no "G..lúria Hotel" Rio de Janeiro. Plorjanôpolb, escolhe sua repres entante em a noite de sábado, no salão do Lira Tênis Clube.
Cyl Farney estará presente a esta noíte de requtntada elegância

5 de .Janeiro de 1956Florianópolis, Quinta-feira,
----------------------------------�--------------

CONFEITARIA E BAR ELITE
Mais um estabelecimento em

nossa Capital
A ·n02Sll reportagem foi in- e Bar "ELITE", de propria

formada, com absoluta -segu- dade dos srs. Leopoldo Aicúfr,

rança, que, dentro em breve Wálter Nietsche, Willy Niets

a nossa Capital será dotada che e Werner Brüenger.
com um novo Estabelecímen- A nova Confeitaria e Bar

to Comercial. .
contará com técnicos especia··

Será instalado à Rua Tra- lízados no gênero e terá co

[ano n. 27·, uma moderna e mo diri'gente ó sr. Willy Nía
bem aparelhada Conf'O'it.<tria tsche.

GUILHERME STUDART
Primeiro Centenário de Nascimento

ANDRÉ NILO TADASCO

Em 5 de Janeiro de 1.856 nascia, no Ceará, Guilherme
Studart, filho primogenito de João Guilherme Studart, Vi
ce-Cônsul da Tnglatõrra, e sua esposa d. Leonísia de Cas
tro Studart, tendo por avós paternos Guilherme Chambly
Studart e d. Mary Martha Tusten Smith, e por avós ma:'

ternos o Major Joaquim José Barbosa e d. Maria Joana

de Castro Barbosa.
.

Guilherme studart nasceu em Fortaleza, na antiga Rua

da Palma 111'. 73 (mais tarde Rua Major Facunc!o), e a da.
ta do transcurso do primeiro centenário de seu nascimento
enseja-nos o privilégio ele apontá-lo á Mo'cidade de hoje,
porque exemplo de probidade, austeridade e dedicação aos

estudos.
Iniciando seus estudos de humanidade no Colégio

Ateneu Gem'etJse, veiu conclui-los no Ginásio Baiano de

Salvador, doutorando-se em Medicina pela Faculdade da

mesma cidade, em 15 de Dezembro de 1877. A partir de
então e como ficára orr'ão, com as responsabilidades -da
família, passou a pautar sua existência pelos caminhos da

virtude, sempre imbuido de consciente fé, tornando-se Ver

dadeiro paradigma; como homem de bem.
Barão e Vice-Cônsul do Govêrno de Sua Magestade

Britânica, Guilherme Studart encontrava- tempo, além de
sua medicina, para dedicar-se às pesquisas históricas, tor
nando-se Mestre e reunindo, com infat1'gavel dedicação
notável coleção de documentos, possuindo bibliotéca vas-

,

tíssima.
.

Dizem que, sem ser estilista, sabia expor, com certeza,
o seu ponto de vista, com sobridadé e segúrança, e o que
éle dizia, sobre qualquer assunto, éra a última palavra.

Nunca se preocupou com' a fórma, mas esmerava-se no

fundo, desprezando as apar,encias e buscando a' substân
cia. E procuí:ava, sempre e sempre, a verdade, aceitando
o documento com Q que de fito exprimia, mais ,elevllndo
seu mérito, como historiádor.

Sua vida, 'dedicada aos' estudos, deixou uma imensida

de de trabalhos aprec�á.yeis e que ainda hoje são manmea

dos para derimir possi,veis dúvidas.
Nome, antes POUC9 -eonhecido, torna-se hoje. conheci�

díssimo, porque sua vida foi dedicada aos estudos e soube,
com sua elevada capacidade, tornar-se um brasileiro cum

pridor de seus deveres, podendo ser apontado como um

exemplo ás gerações.
Não vaI, nesta ligeira cl'ônlca, qualquer sentido d.e,bio

grafia, mas tão sómente o lembrar seu nome, respeitável
em todos' os sentidos, par:a que Os moços de hoje vejam
quanto vale Ser dedicado e cidadã" util, porque sempre

lembrado, embóra' passados muitos lOS, pois que,. enquan
to o Ceará-festeja condignamente '" -cleu centenário de nas

cimento, todo. o BálSil presta culto á sua Ií1em6ria.

PROGRAMA SCHILLER E GOETHE
No próximo dia. 8,' dq�in- ,

go, às 11 horas, será inaugu- grafada do original (inter ..

rado o Programa "Sc!1111er e preLaçJ.o de Wittsack).

Goethe", uma série de ,con- '3,0 - Trlldução e,col1lent<i

ferências a cal�go do Profes, rio elos. versos de Schill(�r: "O

Sol' Custodio Francisco de per.egril:�o" e declamaçfl-J fo

Campos, na Rádio "Di'ário da nografadá do original (inter-
Manhã". pret:;tçãQ"de Enders). '.
Tais palestras dVersal'ao sô- 4.0 - A Alemanha de hoje

�'bre temas culturais i,flemães, (noticiário. sôb.re as ativic1.:t

que aquele conhecielú mestre des da atual Alemanha, ma
e intelectual assim .;squH1l1a- xi!.).1ê no setor cultural).
tizou: .... Chamamos a: atenção de

1.0 - A obra fj)1U conjunto nossos leitores intelectuais
de Schiller e Goethe. parà as palestras do Profes-

2.0 - Tradução e comen- SOl' Citstodio F. de Campos
tário dos versos de Goetlv�:' as quai's serão irradiadas to

"Contemplando o crâneo de' dos ós domingos, naquele ho-

...... SChil1�i�' e �clamaçã::l)Oi:o-
\

i'�rio.

ências Econômicas, mant.id3 pelas imediações da Dé1ega
pela Academia de Comércio cia Fiscal que se transfor-

Mais uma vez esclarece- de Santa Catarina. mam em jardins suspensos ...

mos que os participantes de- O Concurso versará sôbre pois', até arbustos já tomaram

vl'!'ão se abster de assuntos as seguintes disciplinas: Ma-

(conta
dos telhados, fazendo

rulítico-partidários,. religio- te�ática,. G�o.grafia Econâ- descer suas raizes pelas pa--
."os, filosóficos, sociais ou

I
mica e Hlstona do BrasiL redes que se racham ...

e:-p'OrtivQs. Confo.rme já a-,
Na Se��'et�ri'a da F�c�lda'l ,Ontra_:> coisas mais, afinal,

centuamos o tema a escolher de de Clenclas Economicas. que estao entravando o pro

fica por cOl1ta do talento e sIta á Av. Hercílio Luz n. 47, gresso e que jamais deveriam

da imaginação de cada con- acha-se aberta ;üé o dia 20 servir de obstáculos .a que

corrente. O importante é I do cQrrente, as in�criçõei";lo Florianópolis se apresente

que o assunto da reporta- I. como deve.

As valentias do EncliJles gem chame a atenção do I - --- Dizem que há grita geral

grande público' ouvinte e· Nad t' . .

por ai, pois, ai vae tambem o '

. I !
a e e m:us perl"'OSO meu grito de pr'ote t tleItor. Escrever com c are- que a ad I

-

. t b"
s o cpn ra

.

l"d d
.' 11 açao. Usa es que a apatia, a má vontade e a

Do]'valina de Oliveira, za e Slmp ICI a e, eIS um ela é falaz e contud
-. . ..

..' Cl I dON pontos que merecem ser I ' , o, cr�s msenslblhdade de muitos
vlUva, reSIdente a rua 1a-

,

:; nela, .

.'

. ""3' d observados por aqueles que 'I
que podenam fazer mUlto e

pi.>(;o,.n. v', queixou-se e,
. Rückert \nãofazem .

<1:1(: foi destra.tada pelo in-; se �nsc1:everam no con�urs�.
. ..

dIViduo EuclIdes Mattos. A Ieportagem deve seI datI-

FOTOGRAFI·AS PERDIDASCoisa feia "seu Euclides", lografada em espaço duplo
!'11s'ultaI" l1ma mulher. . .

e não deve ultrapassar duas No t
.-
tdR'• raJe o a ua Anita Garibaldi ao Edifício IPASE

-o....,. Ínlhas de Pltpel modêlo-ofi:-
I
foram perelida.s quatro fotografias da Fortaleza ele, Sllnt;

N't d fi d
-

E (i o. C d A ho ,3 a e a,çao: - s- ; ruz e n atomil'im, pertencentes ao Clube de Excur-
I.ando em férias o nosso par· sões da Ilha, desta Capital.

,
.

C 't- O concurso é mensal, a-
ticubr amIgo, sr. apl ao Pede-se, encarecidamente, a pessôa que as encontrou
Paulo Sami, está "responden- ('eitando-se às inscrições até o obséquio de entregá-las à Rua" Tenente Silveira 49 Ot;
elo pela Delegacia Regional, o àia 25 de cada mês, Ao enviá-las à Caixa Postal, 504.

'

'I nosso déligente e enérgico \'encedor um prêmio de ...

F"
,

CeI. Trop-ilio Melo, Delega- Cr$ 500,00 da Caixa Econô,
.

h aClt' da 01'l1c'm Política e So- n.1Íca Federal de Santa Ca- -neG ·

II

an · o.eial, que diàriamente tem tc.rina. No fim do primeiro I-
feito uma limpeza g'eral na semestre far-se-á uma sele.

ção dos seis autores premill
dos, afim de ser, conferid1J

t'm contrato neste matutino
dp. Cr$ 1.500,00 mensais à

quele que conseguir o pri
meiro lugar.

Assembleiá Legislativa IS�, ��!!. to���e!!.i
.

Convocada extraordinariamente para dia 9 do cort. te�al���o:��s�sn�tí�;:I:as, vi-

Conforme tivemos oportu- jeto, de Lei que cria, no qua- no Quadro de OfiCiais da Po- tima de pertinaz moléstia, 'e

nídade de noticiar, o Gover- dro do Tribunal de Contas do lícía Militar do Estado; sr. Luiz Gonzaga Nocettí, ex ..

nadar do EstaB-o resolveu Estado, o cargo isolado de! 6 - Mensagem com o Pro- Gerente da TransporteI' Aé

convocar, extraordínáríamen- Procurador Adjunto; . I jeto de Lei que dá nova 01'- reos Catarínanss, naC;�lel:
te, a Assembléia Legislativa 3 - Mensagem com o Pro-

I
ganízacân à Casa Militar do Cidade, e pessôa muito rela,

do Estado; a fim de estudar jeto ele Lei que autoriza o, Governador do Estado; cionada não só alí como nes

diversos projetos de lei ela- Poder Executivo a subscrever, I 7 - Mensagem com o Pro- ta Capital, pois que descende

bor�d?s pelo Ex.ecut�vo, no para a constituição da E:n- i j�t.o de Lei q�e altera dispo- de família tradicional.

perioco de 9 de Janeiro a 10 .presa ele Luz e Força Flona- I SltlVOS da LeI n. 1.181, de 29 O extinto, que nesta cidade
ele fevereiro de 1956.. nópolis S. A. é das Centrais' de novembro de 1954; exercera as funções de Sub-

A matéria a ser apreciada Elétricas de Santa Catarina I 9 - Proposições oriundas gerente da Cruzeiro do Sul,
é a seguinte, conforme publi- S. A. respectívamants as ím- do Poder Executivo, cuja ela- deixou viúva a exma, sra. d"
ca o "Diário Oficial": -por tâncias de 16 e 6 milhões

I
boração legislativa deixou de Beatriz Espindola Nocetti e

1 - Mensagem com o Pro-, de cruzeiros; .
ser ultimada na sessão Or- quatro filhos menores,

jeto de lei que dessubordina 4 - Mensagem'CCll11 o Pro- • dínárla de 1955; Seu sepultamento renlízou
da Secretaria da Agricultura' jeto ele Lei que estabelece o' '9 - Proposições que o E- se ontem, às 17 horas, com

,1 Comissão de Energia Elé: regime autárquico para a xecutívo fizer chegar à As-' grande acompanhamento.
trica, a qual passará a de; Usina de Beneficiamento de sembléia até a data marcada A' família enlutada na pes

pender diretamente ao oo-

ILeite;
.

- I'para o início da Convocação sôa de seu irmão .';1'. Si"lney
v'ernador do Estado; 5 - Mensagem com o Pro- Extraordinária, isto é, dia 9 Nocetti, as condolências de
2 - Mensagem com o Pro- jeto de Lei que cria cargos I próximo. '.' "O ESTADO".

.

.... , ....-.._.._...._-__....,...�...riII.............l••,.J..

NA POLICIA CONCURSO DE REPORTAGENS:\ -'
*�,,....,,���� RI fIil
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Lá se foi o "jeep"
Pelo soldado do �elotão \_ Começam a aparecer os primeiros

A Cia. Florestal de Santa' de Choque, Valmor Wein-I "-

Catarina, comunicou à Dele- gartronso foi apresentado' resultados
gacía, que ao amwn hecer de �la Delegacia Regíonal.;o sr. I .

. .

'

_

ontem, foi roubado um Jeep E:tefano .Kowalsld, natural!
O concurso de

l:e�orta-I O.s ,plli'tIc;a,l:tes cle�er.��
de placa 2-84 - motor 4-J- deste Estado, casado, com 22 gens lançado por Dib Che- enviar a coruespondênci:

37.428, com rádio, farol de ,11103 de idade de profissão- rem, através do programa para: "Rádio Gua rujá _.

.erração, buslna a vacuo, viajante com:rcial, residen- "Resel:�a J-7" da .Rád!o .Programa Resenha .J-7".

.�(\l' cinza. O referido veí- te" rua Almirante Alvim n. ,Guaru]a, em combinação
.

"�110, pelas providências to- 12:'por motivo do mesmo ser, co:n o ma.t�ltino "O Esta?o", CONCURSO DE
madas pela Delégacia Re- �lg-I'edid.o e ferido na cabeça vai adquirindo per�pecbvas, . HABILITAÇÂ Â

gion a I, foi localizado nas ;::01' um garçon do Bar Uni- bastante animadoras. As, CI1'l:NCIAS'- ECONôMICAR
imediações ela cidade de Ti- versal, de nome ignorado. O c�nsllltas" fl'eque�te"s q�e DE SANTA CATARINA
jUl'HS, 'caído dentro de uma l"rido foi encaminhado ao

sao endel eçadas a redaçao

m-:-I, a beira, da est\"ada, Ho>,pib.l, para o respectivo da
_ pop�llar emissora da. rua

com inúmeras avarias, es- c;.írativo. I
Joao Pll1to, atestam o mte-

ta1ldo a autoridade daquela
l'É'sse {lue o singular certa-

ci(\"de, a pedido da daqui, Roubo de Bicicleta I
me de.sp:rtou entre a moci-

no encalço do autor...-ou au, l d:\ele Ilhoa.

lol'E;.c; da façanha. (-I) ,Sl'. Onilelo Raipecke,
I

l�ntltral dêste Estado, casa

do, com 19 ·.ftnoo de idade,
funcionário dos Cori"eios e

Concurso de Habilitação par

a mátrícula inicial ao ano le
tivo de 1956, no Cuno de Cio

Agressão a faca

J<'oi mandad.o pelo sr. CeL

DelE:gado_ da Ordem Política Telégrafos, residente à rua

2 Social, recolher ao xadrez Boelliuva, 34, fundos, quei
dr Delegaeia :Regíonal, o in- xou·;::e que roubaram-lhe

díviduo Domingos Soares de sua bIcicleta, placa 581, cor

O:iveira, solteiro, com 26' j.:l'cta. marca ORICKE, qua
anos de idade, residente :em riro 020.525, ano 1955,

Sarnbaql,Ií, pOl' ter, armado
d(� Íaca, agredido a. um ve

lhinho de nome Geraldino

nf'saforados e malandl·os.

vagabundagem que peram

bula pelo f'entl'O urbano, al
gu ns sem moradia e ocupa
cão ·defin irlils. Beb�p'ões e
�.

-

.� .

::!:'tlaf1Clro.;; aos montes, como
ainda olltem tivemos ocasião

de OLS?l'V'11' n:l Delegacia ...

t:'el'f;;ra Machado ...

Aião Teixeira, natural

dêste Estado, residente em

Kova Descoberta, locar aci
ma da rua Lages, ,apresen
tou queixa na Deleg'acia Re,

gional, por ter,' qüand.ó vi
nha com sua esposa para a

Ui issa, sido acercado pelos
;nàlviduos Silvio de Tal e

Juct'nnal de Tal, que mexe

l'am com sua _esposa, além
rie insultá-la, resultando daí
uma luta corporal entre o

fI ucixoso e os cita dos' in di
viduos_' O sr, Alão Tefxeira,
te\'(� seu terno rasgado. Os
indivíduos abusados; resi
. !en les no Mó1'l'o da "C;.lix:1

D:AS!'lIJ, f(ll'am deLidos.

------------------,-,,..__

A primeira Ínscnçao
Já está inscrita no con

curso de reportagens a srta.

Maria Helena Cardoso, resi
dente nesta Capital à rua

ClementE) Rôvere, n. 33,
.

A srta, Maria Helena a

ol)l'dou um tema muito inte

ressante, devendo seu tra
balho ser apreciado pela Co
'tJ.issão Julgadora.'

Eramos tres. Justamente a metade do livro da Sra.
Leandro Dupré.

Um, uelenista mais jacobino do que o meu inabalá
vel amigo Fra.ncist!:o Mascarenhas; outro, lacerdista.
mais intransigente e ortodoxo do que o próprio Jorge;
e eu, da tnuy leal e valorosa oposiçfio.

Disse o primeiro:
- O nosso Governador está pintando o Palácio

para enü:egá-lo ao Jorge!
- Disse o segundo:
- E' mesmo! Até o Palácio vai ficar limpo! Na

Assembléia já está outra chusma de projet03 al'raza

dores! Parece até que o Governador pensa que vai

transmitir o gO'\l.êrno a um adversário!
Eu não falei. Só imaginei. Decididamente não'

posso escreever' o que' pensei. Com política e tudo. De

poi,� eu conto., .

GUILHERME TAL

. Garçol\ valente

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 _:_ Colaborar llal'a o engrandecimento ela ci-

dade é dever de toelo o cidadão. Faça a inscrição
de seus imóveis �a Prefeitura. ou no Posto�Fiscal

do Estreito. e estaJ'á colaborando com I) Censo Imo

biliário que trará" inúmeros benefícios para o Mu�

nieípio.
' ..'._-----�,.-.,

Qualquel' informação pode,rá ser solicitad1l pe
lo telefone 3.042.

Nossa Capital
Osvaldo Melo

O fato de haver sido cons

truidas três casas por dia

nesta Capital, segundo dados

estatísticos que nos foram
mostrados e relativos ao ano

que findou, mais os novos pe
didos de varias construções
em andamento nas Reparti
ções do Estado e Prefeitura

Municipal, acrescidos ainda
de anuncias para outras pro

jetadas construções, ínclusí
veis, casas comsrcíals e ins

talações de novos bares, en

tre eles, duas grandes chur

rascarià:s em pontos centrais,
dizem bem do surto de ex

plêndido progresso que está

levando para a frente, num

impulso verdadeiramente a

nimador, nossa bela Capital.
No setor turismo foram to

madas medidas aconselhá
veis para o prosseguimrnto
do plano nesse sentido 01,.

borado.
O projeto apresentado pelo

vereador' Gercino Silva, da

bancada udenista e que in

cluiu a taxa de turismo como

já existe em outras capitais
e até cidades do interior do

país, foi aceito com otimismo

pelos verdadeiros ·amigos da

Cidade.

Florianópolis tem de sair o

quanto mais depressa possí
veI do estado apático que tem

vivido e é natural, que ao

despertar dovelho sono, pro

voque a grita dos que apenas

pensam em si mesmos sem

olhar as necessidades inadía

veis que o progresso está exi

gindo. Colaboração e um pou
Co de sacrifício e mesmo a

boa vontade do sr. Prefeito
am a tender a justas recla

mações como acaba de fazer,
tudo isso se conjugará para

traçar a linha definitiva do

oro'gresso de nossa terra.
Há muito que fazer ainda.

'I'errnnos 'baldios, pedem
sejam aproveitados, loteados,
:levidamente.
casas velhas entupindo o

andamento de alargamento
de ruas.
Edifícios'com nomes pom

posos, como á Praça 15, que

necessitam ser remodelados,

pintados, cuidados.
Grande área de terreno,

pronta e anunciada há anos

para edificação de um gran

de prédio, como igualmente á

Praça 15, reduzida, ainda, R,

simples depósito de material

para construção de um edifí

cio contigua!
Ainda há terrenos

.

CerC:1-

dos no. coração da Cidade,
ma.rcando novas con"tr;uções
e que não tiveram início.
Uma ·velharia de casaS ali

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




