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pendendo da aprovação do equipe técnica que vem asses .

Senado será sancionado pelo sarando o futuro presidente
presidente Nereu Ramos an- Juscelino Kubitschek.

tes de 16 de janeiro. Adían- "-�_"",,,,_Noh"' ""."""''''�-,,�.__-'

...M........,.,.-�....'Y"."V'....,........*.w..-..-Q.' ......;.. ta-se que o nome mais cota- Para ° homom tolo nân há
'---------------------------------

Florlanópolís, Quarta-feira, 11 de Janeiro de 1956 ,01'$ 1,00 do parai'tittl1ar (ln, nova pas- véz mais harmoniosa do que

� �:.�. �7"':-::;"':-_-:-.....-::u::-,IPi.i-:---------------�-----------
ta é o do sr. Roberto Oliveira I a que faz louvores,

ilIIn .:'l.�__ .1
'

, Campos, diretor-li>lwerinten-, F o n te n e II e
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Impo,janf� .:portaria do �inistério. �a Agriç�ltura
RIO, 10 CV. A.) - FOl rí- Artíg» sexto -1\s revendas çoes ele compra, a Iocalízaçâo Parágrafo umco - A re-

nnlrnonte assentada hoje no ele trigó nacíounl a serem de seus Postos de compra, venda ele trigo nacional, ta

salâo de honra do Ministério teitus pelos moinhos do cen- bem como o nome eo andare- cultada pelo artigo quarto,

ela Agricultura, a portaria es- tro e do norte CID puis pode- ço de seus representantes au- será aplicado aos' moinhos

hbelecendo ns normas para râo SPl" outorgadas p('lo SET torizados.
,.

pertencentes fi uma mesma

o rápido i'seo�lm('nto da sa- [t1105 comjnovações e verrü- Artigo treze -- Os moinhos empresa' segundo o sistema
it� tio tl'ito nucíonnl de CrLÇãD, da" quantítlades a se- interessados nas operaçõeJ de transfarencía observada,
1055-1956. Trata-se ele assun- rem revendidas, observado o ele revsnda, ao requerê-las, ner que. foi disposto no artigo
to que, elesele há muito vinha disposto no artigo sagundo e deverão observar o modelo a segunda, parágrafo primeiro

preocupando os centros pro- l't'spectivos parágrafos pii- ser fornecido pelo SET: e segundo, e nu artigo treze

dut arcs do cerenl-reí e que metro c sC'.:.;undo c no ;lrtigo' Artigo quatorze ,
As desta. portaria.

justamente pela sua complc- treze llcsLa portaria. quantidâdes ele trigo estran- Art. 18 - As aquísíções
xldad e está dando uma serte Artigo "etjmo - SJl11ente geíro recebidas pelos moinhos realizadas a partir ele prí
ele comcn í.arios e criticas às apús a cornprovnçãn !\:1 v-ri- localizados nos Estados trí- metro de dezembro últlm o so

auto tida d es encarrngadns ela flcal(ã() ela compra total de ttcultores somente poderão mente sedio computadar, nas

'-sua elaboração. Is�o mesmo, SlLi,i; respecí.i va s quotas ele ser retiradas dos portos de quotas de trigo nacional que

foi posto em evidencia pelo trigo nacional, poderão os descnrgn onde se' àehal'elll os moinhos deverão adqulrír

mlnlstro Eclu:trdo Catalão. momhos .Ioculízados nos_Es- depositadas mediante "guia se for comprovado e verlfi-

A cerimonia. teve o compá- tactos produtore.s adquirir trt- de trigo importado" a ser cada que 01'1 respecttvos pa-

rocimunto elo general Flores go nacional pelo sistema ele rornecídn pelo SET. gamcntqs observaram a 101'-

ría Cunha, presidente ela Câ- revenda. Artigo quinze - Os ernbar- ma prevista nesta podaria.
mara ele Deputados; Fer- As quantidades de trigo .na- ques de trigo nacional para Art. 19 - Até trmta de la
nando Ferrari, líder ela mino- cional não revendidas deve- fora elos Estados trrticultorns nairo corrente deverá ser fei

ria; Francisco Brochado da rão ser industrializadas pe-I'deverão ser comúnícados às ta a comprOVação perante as

Rocha,' consultor geral da tes m:linhos benef,iciarios Inspetorias r,egionais do SET, inspetol'ia.� regionais do SET,
HepúbJic" e de numerosos :\en(10, vcc1aclas as operações I

juntando os rmbal'cadCJl'CR nos Estados onde houver sido

cleputados. ele ses,:áo ou ele empl'estimos copias dos conhecimen Lps realizada a comj)ra da aqt1i�
IN'l'EGRA DA PORTARIA ele quotas ou partes destas. respectivos. sição percentual co1're3pon-

A portaria hoje, assinada Artigo nono - Até trinta I Artigo deze,,,seis - Serão dente' à quota' de trigo na-

está redigida nos seguintes de julho, o SET apurará as excluidos ela relação das quo- cional, e relativa ao 'mês de

têrmos: "O Ministro de Esta - compras efetivas de trigo na - tas de trigo estrangei.ro em dezembi'o, findo, .

'elo cl(JH Negócios da Agricul- cional de cada moinho resuI-1 di8tribuição sub,,(!qllente á Parágrafo único - lJarLl o::;

tUl';\, nos térmos elo artigo tando dessa apumçào os in-Iapuração, os 1noinhos que n5.o efeitos deste artigo e sem

\ 1.0 do d.ecreto-lei 6171, ele 5 clices pelos quais nos doze 'efetuürem e compl'OVal'em as
_ prejtlÍzo das aquisições per

ele janeiro de 1944, e tenelo meses subequentes se tará as eompl'as ele. trigo nacional e:entuais re!�,tjvns ao mês de

em vista o disposto no decre- ! clbtriLlliçõt,s tias C]UOt:1S ele feibs nà forma esta1>eleeidü janeiro, serão 'con',,;idl'l':tdas
to número 29.229, de 26 de I' tt'igo estrangeiro lÜO se corn-

;
por e"La j1orL:nla e segllódo as eompras feit.as filé �I data

janeiro ele 1951, e atendendo I putando sobre a quota de trio, as Percentagens 11línimas e ela l'espectiva comprovação.
à necessidade de estabelecer I go naeional adjudicaela: I dentro dos prazas estabeleci-! Parágrafo únieo ,..... Para os

normas Jilara o rápido escoa- i Artigo dez - As quantida- , dos pelo SET. . .....

I efeitos deste artigo p sem pre-
-

I

men!,o elo trigo de produçao eles de trigo estrangeiro que,'
Parágrafo único - As I juizo das aquisicões percen-

naclOnal da safra 1955-56, foram objeto de venda por qt1antidades result*tntes ela, tuais relativas ao mês de ja
rc;;olve: pai�e uus moinho_; beneficia- excltJsão pTevista n�te arti- neil:o, serão consideradas as

Artigo 1.0) - O trigo ele l'io.s. B,'r:l.O redishibuídas :108 I (50 serão I'cc1istl'ibllidlt�t-,nLre compras f(,itas 2té fi, data ela

}Jl'OLl-U;,;i1o n"cií)n:,l �leverá_sf.r_ deq�iâ.; 1�10inJt.o�
,

dó
..me�;mo �?��irnh'ili;;.;: que,. asti�f'rflm .�spr!t;:ti>":.i epn:�pl'Ü}.M.ft'ü.-

.

__

adquirido pelas moinhos di-' ,Bsta,do, não cab-endo àque'les ' c0i11 '/Ú'á-s eomI \á'hc4'Bl1'r"" dIa, �A .1:( �;_ t)j:f t'i10ff!íJ,6t;J"C\11�'
retamente dos produtores nas o elireito ele ressarcimento. ! não cabendo aos faltosos cli,- I efetu!'\rel)l tl'ansaçõés vetla

qUflntidhdes e nos prazos fi- Artig-o onze - Não :podedo J reito a. ressaJ'clmen.to, ainda; elas na presente poi'taria nu
xaclos pelo Serviço ele Expan- adquirir/ trigo nacional de ',que, posteriormente, yenham ,que fizere"in faJsas declara -,
::'�lO elo Trigo. �'evenda, na safra 1()55-56, os a competir n�t compra de tri- : ções de aquisição el'e moagem

Art!go 2,0) - A comprova- moinhos que se acham \ no go nacional. ,
! e es'toque de trigo, terão can-

ção ela aquisição elo trigo na- .alc1o eleveelor de revenda ele I Artigo 17 - Para toclos os, celadas os seus registl:OS, po
cional deverá ser feita men- �rigo da safra 1954-55. t efeitos dest:l j)ortn.ri{t, o moi- elenelo ser: declarado imediaT
::;21mente ás inspetorias re- Artigo doze - Os moinhos tnho constitui uma unidade tamente de ut'ilidacle pública

gionais do SET, nos Estados Gelacionaelos na clistribuiçi:iQ I autonbma, indepen d e n t e- ela uníd::t,cle econ(}mica que

onÇ.le houver sido realizada a ele trigo naeL:mal deverão co- ,mente ela circunstância ele l'cpre3enklffi, para efeito de

compra, at,é o dia 15 do mês T1Unicar:1,S insl)eklí'jas rcgio- pértencer ou não a empresa elcsapl'opriaçào.

seguinte. uai] do SET, nos Estaelos em proprietaria de mais de um" Artigo 21 - Revoga-se as

ParágTafo 1.0) - A cotn- �ue se efe.tivarem as opcra- moinho. 'disposições em contrario.

pro '\tação de _que tl'ata es te 1'.-.- ._ ..-.- - •• - ....................•v �•••-J': w.•••_- .,.... .. .". .

artigo compreehderá: A no�
'�..��.r' ..� '�r:;.�>"""",,�./ {.�0:�-- '��

o d
'.

dta de compra devielan'lente

eSVIO e a'rm'asautcntiC;\d�' e cont:1bilizada,

• • • ", _ ,

o -anexo níuncro um do bole- ,

tim mensal instituido 'pela
portaria número a, ele 11 de

�:l�)���:���:i�::�::: P.T,.,8. P.S.P. e P.RoP.lorma-ra-o um 33 denunciados
rão consideradas regulares a� -r-

�;�i��}Es�:�!�r�:�t�uf:���� parlamén lo, epa rticipa rão do·g overno �ª��1�!��:;i��?1;':�1� �,;���;���an�:��O��t:� i�,;:E�:J�!:!1�';��":���:
regularmente autenticados,
inclusive as de 'farinha de PORTO ALEGRE, 10 ev. A.) pais dessa inesperáda visita ministério - atravé" da� "adas' no inquérito que apu- sargento; e por crime de

re-I
cial, um advogado, um enge-

- Líc1,eres dos partido,s que i à granja São Vicente, que se pa�tas da Saúde e da Etluca- rou o desvio ele armas do E- ceptação; um Í1�ajor-avia- nhe1ro, um aeroviário, um

'sub-produto.s ele trigo.
'

.compÕem o bloco dã minoria
-

Jfetuou cercada de muito si- ção, respectivamente - como xército, dos quais cinco são dor, um 30 sargento" um médico, um topógrafo, um

Al:tigo 3.0) - Para todos os I I
da Câmara Federal - PTE, 5'iio. Não obstante, a repor-'

'

'

militares Ctrês oficiais),' di- �onstrutor, um comerciário,: maquinista e elois funcioná-
efeit03 desta portaria, OS j:Ja- ,

'

PSP e PR - mantiver.,m <:m- ;agem apurou que a reunião
I
a :-\c,·{,,'), do bloco palhmentar vidindo-se os restantes por srês COh1erciantes, dois fun- rios (12 DAC.

gamentos relativos ás com-

I
'

tem importante conferencia ;e w'/estiu de grande impor- PTB-PSP-PR na Câmara, on- 15 diferentes pr,ofissões, ,à
pras de trigo nacional cleve- ,

rií.o ser feitos exclusivamen- wm o vice-presidente João "ância, posto que nela não só I de, de minoria pOSSivelmente eXceção ele três acusados, -"---------.---,---------._----- --_ .. _-_.- .. - -
__ ,o

. G-oulart, em .são Bar," a. bs de- licou assentada a participa- I, este bloco pR.sse a majoritá.. cuja_s atividades extra-pro-
te atr�veR de cheque nomi-

I b" d t)u�ado.s Fernando Ferrari cão do PSP e PR 110 futuco riJo �,� cessuais não são declinadas
n3 ou passe ancano, e- -

vendo constar em cada nota iPTB), Arnaldo Cerdeira
---------, -' '_ --,-'--

IPSP) e 1hnoel Navais (PR) , --- DOIS DIAS PERMA�

NECER;Á JUSCELI
NO NA ALEMANHA

OCIDENTAL

ele compra o número respec

tivo, data"da emissão e o ban- ::tinc1a onLem rcgressaram p:l

co sacado. [';,' a (;:1pit:ll (1:1 República, cle-

Parágrafo único -- Nas 10- .w.....''''"'''"'''--.,._·w· ......,...,.�

calidades não atingidas pela
rêc1e bancaria, e somente neS

tas, poderá o SET, autorizar SIL NA
que o ,pagamento �eja feito a

dinheiro, independente de

cheque ou passe bancario,
obselwado o artigo segundo
deRta 'portaria e seuS pará-
grafos.

.

Artigo 4.0) - Aos moinhos RIO, 10 CV. A.) - O pre-

elo centro e do norte é facul- sidente Nereu Ramos autori

taelo rev'ender 'aos moinhos ZJU o profes!>or Joaquim Cos

das zonas de produção até ta Ribeiro, do Conselho Na

cinqllenta porcento de quo- cional ele Pesquisas, a ausen

t�lR. tar-se do pais, pelo prazo ele

Artigo quinto _,.: Os moi- quarenta tlias, para 1'epresen

nhos dos Estados triticulto- tal' o Brasil l)a reunião con

rr� só poderão âdquirir de vacada em Washington para

, rev'enda quantidade de trigo debater aS emendas ofereo'i

equ,ivalente a s,etenta
e cinco

i
das aos �sta:tutos da Ag.encia

'-

di::ts de sua respectiva moa- Intel'ngelonal de EneJ'gm A-

gem: " .' tômica. '

PRESENTE O BRA
ELABQRA

CÃO DO ES'rATUTO
INTERNACIONAL
DE ENERGIA
A'fÔMICA

A DIPlOMACÃO
, I

Nerêu· Eisenhower
lKubitschek',

durante a visita

Ido Presidente eleito àquele
país,

.

"
No despacho, o Presidente

brasileiro acentua que essa

hospitalidade apenas confir

ma os laços, de 'amizade entre
os dois 'países e afirma "o

quanto ° Govêrno e o pnvo do

Brasil apreciaram" fi th:I'J)

ção do futuro Chefe da N;\,

ção brasileira.
O TEL-EGRAMA

Jl;ste é ° texto do telegrama
enviado ao general )�isel1ho
wer pelo sr, Nerêu Humo,;:
"Ao terminar-se a visita

que ° sr, Juscelino Kubtts

chek de Oliveira acaba de Lt

zer a êêsse nobre pais, é-me
grato manifestar a V. Exa, o

quanto ° Govêrno e ° povo do

RIO, 10 CV, A.) -- O presi- Brasil apreciaram a cordial

dente Nerêu Ramos, dirigiu, acolhida que aí foi dispensa- lizmente existentes entre os

ontem ao presidente Eíse- da ao futuro Chefe da Nação Estados Unidos da Amética e

nhower, dos Estados Unidos, brasileira. Tào expressivas o Brasii. Atenei{)sos oumprl
num 1eIegl'ama de agradeci- demonstrações de cortesia e mantos, (a) Nerêu Ramos,
lllento pela acolhida dispen- deferência constituem um Vice-Presidente 'do Senado

sada Pêlo Govêrno norte-a- novo penhor de constância Federal no exercício do CíH'g'o

mCI·icano ao sr. .Juscelino nas relações de amizade fe, de Presidente da República",
.........Ji_�-_-......-_�.IIiIi...»jiiJjWõot.,�..�&I.(jw...'aI_g-..:-.1iJ/��'fijv;fM�• .:......a.._-..M........;;;.���...........iIilill.......;.i_�'iiij••iio...�........�;..�-......llha...�·_.. • __...""-�..-.."

a

Integral apoio de Kubitschek
,

. Nações Unidas
NOVA IORQUE, 10 (U. P.) chek deu uma chegada à sede Kiubitsc,,--ek chegou às Na-

- O lLlLuro presidente do elo Esci'itório Comercial do ções Unidas" antes da hora
I '.

3rasil, Juscf<lino Kubitschek, ! governo brasil/eira. Mais tar-
'

marcada. Ja tinha visitado a

ie.z hoje uma, visita às Na-! de, se propunha' visitar um
I
sala da Assembléia Geral e

,�ões Unidas, sendo recebido, grupo de edifícios de mora - dois dos salões principais
l)elo secretario geral Dag: dias. quando Hammarskjolel o

Hammal'skjold. Acompanha-I D-epois do almo({o que lhe cutnprimenbou no salão ele

lo ele várioS funcionários, I ofereceram varias sociedades reGepções do Conselho de Se

L!Ú1.te elo go'Veri}o brasileiro i em sua honra, seguiu pn.ra E gurança. Entraram no gab�
::ü1i}.O do hOl'te:'amcl'icano, ;IEufopa.às 16 _P01'us., .,., ' _

,

i(.�'�th::tsth61-'''; ?t�?'LI(,; ir . à-s+ - No-,��itO-J:�0,GGI))'E!<r��d, Io�_ ��e cJ9' s,:S�' t�l'io�geral: -:--�o
Nacoe.,>, Drudas, subiu' ao: recebIdO Kublt3chek �eh\ ele andar, malS alto do edlÍlclo

mais alto parapeito elo edif�- i putada b�'asileira, Ivette' Var-' do Secretar!ado e palest.ra
éio, "EmjJire State", o mal;:;' gas, sobtmha' elo extmto pre- ram por mela hora. Kublts

alto 'do mundo. Após admi- siclente GetúHo Vargas, de chek reiterou a Hammarsk

rar a paisagem que tinha quem O ,visitante foi grande I jold
todo o apoio do Bra"il

.,diante dos olhos e se perdia amigo. Ivette Vargas paulista às Nações Unidas.' Acompa
nos--coi.1fins elo brumoso ho-

'

e contando 28 anos, é a mais" nhavam-no o chefe da dele

rizont!;, o ilustre visitapte jovem representante do

povou'ação
brasileira nas Nações

fez uma excursão-pela cida - brasileiro no Congresso, Não Unidas, embaixador Ciro d'e

de', os seus arredores e par- veio na comitiva de Kubits- reitás Vale, e varias mem

te do 'Estado vizinho de No'{a chek e o encontro entre am- i b:os ?e .àelegaçõ.es, na Ol'ga

Jersey. De passa'gem Kubits- bos foi mera casualidade. / 111zaçao mternaClOnal.
..• ..·,.-_-.....-.-:....• ......w...I/Ij·......·.-_·...- ..-.....·...,......�.....-.....-.w,.............

• .....-_.,._-.,.-.·fa·"........,._�-....,....• ... t-W-..q_.·..IiILG..

,

as

DISPOSTO A COMPA.RECER À CAMARA

o MINISTRO DA JUSTICA
'I

RIO, 10 CV. A.) - "Como tarei tuelo o-que sei".
E o item referente àRIO, 10 CV. A.) - Ainda elo vista ao Procurador Ge

não foi marcada data. para
i rai. Após' essa formalidade,

a diplomação dos canelicl. to.':: ! pl'ocessar-se-á o julgamento
. BO�N, I? CU. P.) ,-.0 pre

eleitos no pleito de 3 <.\e ou. - 'final. C'1ber;Í no Ministro Luill Slcl�nce ;lel�o �,o Brasll, JU:�
tubro. I Gallotti, conio presidente do lCClll�o h"ubltsche�, pa�c:;s�l�

TSE, proclamar Os candidatos c1ommgo e se",unda fe.�a
Em sua última reumao, o' eleitos e designar o dia para próximos na Ale�:an�� OC1-

Tribunal Superior Eleitoral a ehtl'ega dos diplomas. dental, dur,ante sua IVlslta aos

julgou e aprovou oS resulta- país,es da Europa ocidental,

dos de pei.'nambuco G Parai- No cas� de o julgamento fi- segundo anunciou, hoje, o

ba. Amanhã, vai julgar 03 elo nal ser impugnado pela UDN

I
Ministério do Exteri,or. Che

Màranhão, e quinta-feira, ou por qualque� �os cand.ida- gará a Di.��seldorf, pr?c:den-
provavelmente, o� do Pará, tos, admite 0 Mmlstro Gallot- te de Pans, no clommoo de

cujo relataria já foi remetido ti um rebl'cla11fento de qU!l.- t'lrc1e, para uma conferência

ao "DiárIo ela Justiça" para' I corn o;;; intlust,rialistas: a1e-
..J

. tro ou cincü dias n� pl'ocla- I mães. No dh seguinte, virá

publicação.' "

maçã�.. Esse reta1'damento, I a esta capital para um en-

Como, o Pará é o último Es- ! todavia, não chegará a impe-, contra com o ,presidente Teo

tado çujos resultados 'vão seI: �ir a posse dos 'eleito,s no �ia doro Heuss e o ministro do

'julgados, na sessão seguinte 3'1, pois em oito Oll elez dias, o Exterior Heinrich von Bren

à ele C}llinta-feira, 'será de- TSE poderá decidir sobre a tano. Na terça-feira de 1'na-

,::ignado o Relator Geral e da- I impugml.çau. nhã" embai'eurá para Roma.,
'.

velho parlamentar'e em obe
diencia a um preceito constfi
tucional, não terei por que
deixar ele atender ao reque
rimento convocatol'i:o_ da Cu-_
mara dr Deputados, da qual
só me 'acho ausente em vir
tude do exercício da's minhas
atuais funções ministeriais -

disse aos jornalistas hoje, o

ministro da Jus tiça, pro[es
Sal' Menezés Pimentel.
A uma pergunta'disse: "Es

tou disposto a comparecer à
Camara de Deputados. Desde
que me convoquem Co reque
rimento ainda ,não foi sub
metido a votos) irei. Quan
to à minba eXP.osição, será
franca e leàl, contendo to
dos os esclarecimentos da mi-

cons-

piração: "Como disse, .

con

tarei tudo o que sei. Há a,3-

suntos, pórem, que outros

membros do governo - ou o

seu chefe - é que! conhecem.
Talvez eu estej a esclarecido
antes e então completarei a

exposição".

POR 32 A 12
RIO, 10 CV. A.) - O Sena

do aprovou a prorrogação do
estado de sítio' para 32 votos

contra 12.
O projeto é o mesmo da

Camara, e hoje mesmo oU

amanhã irá à sanção do pre
sidente da República, sr. Ne-

nba alçaela. Em sinLese: Coll- reu Ramos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICi�9��s PR0I7ISS}2�AL'Clleuio Coração de Jesus
DR. WALMOR ZOl\fER DR. YLMAR CORR�A : I

'.
. A" 1S0S PAl<A v aNU LETIVO DE 1956 -

GARCIA CLíNICA MÉDICA 'I ADMINISTRAÇÃO'
Exames de admissão ao Curso Normal

Dinlomado nela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Con- Dias 16 e 17 de f'evereiro, às 8,00 horas.
cíenal de Medicina da Uníver-, ra� T' . d t 9 F 2415

selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022 Inscrlção para os mesmas
sidade do Brasil ii

ua lIa en es -,- one u -D��t!.�s����NS A. RAMOS Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Ex-Interno por concurso da Ma- DR. JOSÉ TAVARES Gerente: DOMINGOS F. DE Exames de 2a. época

'

ternidade-Escola ;-1 .

(Serviço do Prof. Octávio Ro-:. IRoAQEMA AQUINO Dias 17 e 18 de fevererir-o, às 7,30 horas.
drigues Lima),

-

DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Repre,sentantes: In
. � "

Ex-interno do Serviço de Cirur- TAIS _ CLINICA GERAL' Representaçoes A. S. Lara. scnçao
gia do Hospital I. A. P. E. 1'. C. Angustia - Complexos' - Lt�a. SI' D t 40 50

Dia 16 de fevereiro, das !) às 12 hor •• ",.
do Rio de Janeiro I Insonia __ Ataques _ Manias _ '.

ua , enac 01' an as, . - 'MATRíCULA MÊS DE FEVEI1EIRO
Médico do Hospital de Caridade Prob lemática afetiva e sexual an�ar 22 5924 R' d J

'
, Curso Primário

e da Maternida�e Dr. Carlos

I Do -Sel-viço Nacional de Doen-I' Re ..

15
-

d N
10 b� ���lI:J \

'

Correa ças Mentais. Ps iqu iát.ra dol
ua e ove� 10

- Dia 20 -:- -Ios e 20s anos e Jardim da Infância.
D-OENÇAS DE SENHORAS -

jHospital-Colônia Sant-Ana. Ilandar sa�S�i�ATui:Alaulo. Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.'
,

PARTOS � OP�RAÇÕES . -'I CONSULTóRIO - Rua Tra· 'Na' Capital -

D 730 11 h 1 18 hCons.: Rua Joao rlllto n. 16", jano 41 Das 16 às 17 horas. as ,- oras e 5 - oras.

das 16,00 às 18,00 horas.' RÉSIDÊNCIA: Rua Bocaiuva;11 �nc t·············· g�� 1��,�� Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal

;i:�e::n�ão H�:�ttealdi:�1 139 Tel. 2901
'

. ,emes_
re

'N�'j�t�;i�r
1,

Dia 22 _ das 8-11 horas - las. séries ginasiais,
Caridade. DR. ARMANDO VALÉ- Ano •... : Cr$ 200,00 Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.

Res idência : R-':O DE ASSIS Seme�tr� ,. Cr$ ,110,00 Dia 23 - das 8-11 heras - 3as séries gínaaiais.Rua: General Bittencourt n,
J: Anunc.lO. m.edlante contr�to.

101. Dos Serviços de Clínica Infantil .Os o rrgmars, mesmo n�o pu- Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Telefone: 2;692. da Assistência, Municipal e Hos- blIcad�s, !lao _serão devolvld�s: Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Cien tíríco,: Clássi-pital de Caridade A direção nao se responsabtltaa

,CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emisídos nos ar- co e Normal.
-

ÇAS E ADULTOS tigos assinados. --0-'-
._ Alergia -

MÉDICO
-' Consultório: Rua Nunes Ma-

Com prática no, Hospital Sao chado 7 _ Consultas das 15 às
'_'rancisco 'de ASsis e na Santa 18 h;l·as.· O leitor' encontrará, nesta co-

Casa do Rio dt: Janeiro

I Residência: Rua Marechal Gui- luna, informações que necess i ta,
CL.NICA MEDICA lherme, 5 -- Fone : 3783' , d íàr-iamente e de imediato:
CARDIOLOGIA' JORNAIS Telefone

Consurtório: 'Rua Vitor Mei- DOENÇAS I?O APARELHO DI- O Estado ., ,........ 3.022
reles, _2� Te!. 2675. I GESTIVO - ULCERAS DO �S- A Gazeta 2.656
Horârtos : Segundas, Quartas e TOMAGO E DUODENO, ALEit- Diário da Tarde 3.579

Sexta feirás': . CIA-DERMATOLOGIA E CLT-

\ 1l1lPI'e.'nsa
Ofic'ial 2.688

Das 16 às 18 horas. - NICA GERAL
"

HOSPITAIS
Residência: Rua Felipe Sch- DR. JÚLIO PAUPITZ Caridade:

midt, 2::1 - 20 andar, apto 1 -

, FILHO (Provedor) 2.314
'I'e l, 3.002.' �

E
.

t d "Oa f
. (Portaria)........ 2.036

D'R:-'H'E��RIQUE PRISC'0- l X-In erllod a ..

,.

en 'ermlal'la"jl Nerêu Ramos............ 3_831
, 1'1 e Serviço e gas�r,o-entero ogra i Mi li tar .. , ..... :.. ... .. . .• 3.157

PARAISO' da Santa Casa do .RIO .de Jeneiro 'São Sebastião (Casa de
, (Prof. W Berardinel li).

IS'
I ) 3153MÉDICO Curso

.

de neurologia (Prof.
auc e

:
., 1 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

pperacões - Doenças de Se- A t '1 )
Maternidade Doutor CaI-

nho'ras" Clínica, de Adultos uEs l'�gteSl o"d H it I t 'r
los Corrêa 3':121 Schmidt

-. .

'X-ln e rno o ospi a ma' e -

CHAMADO'S UR 7 âb d (t d) 'L' _.

MODEDNA RCurso
.

de 'Especialização no ní dade 'V, Amaral. _,

-
.

sa a o ar e - J.' IH'maCI::i
.

J:I, - ua

Hospital dos S.ervidores do Es,
, DOENÇAS INTERNAS GENTES. João Pi�to

tado. Co ração, Estômago, intestino, �Ol'P.o de B�mbelr�s .... 3.313

(Serviço do Prof. Mariano de fío'ado 'e .vias biliares. Rins, ova- ::;er:'lço Luz (Raclama- 8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua João
Andrade). ri�s c útero ções ) .,'

..... ,.: .. ;.:... �:��} PintoConsultas - Pela manhã no Consu ltó r io : Vitor Meireles 22 �ohcl_a. (Sala ComIssarIO..
14 ãb d (t d) F

,.

"t ANTo'NIO
Ho sp i tal de Caridade. D' 16' 18 h

• .Po li c ia (Gab. Delegado) .. 2.594 sa a o ar e - 1 armacla , o
.

-

.

.

'
. as) as oras. COMPANHIAS DE RlJa Fel'pe Schm idt 43A tarde das, 1.5,30 _hs. em dian- Residência: Rua Bocaiuva 20.

TRANSPORTES
:\ I " ,

te no consu ltório a Rua Nu.nes Fone: 3458. "'
-

.

15 domingo - Faruácia Sto ANTONIO - Rua
Machado 47 Esquina de 'I'ira- �AC :.................. 3.700 .

dentes. Tel. 2706. DR. MÁRIO DE LARMO Cruz�ll'o do Sul �u.• 550503 r elipe Schmidt, 43
Residência - Rua Presidente C·ANTIÇAO Pan�ll' ,.,.

2',325 21 sábado (tarde) - Farmácia CATARINENSE -

Coutinho 44. Var ig '.
, _:.... R T

-

_-o
. M É D I C O Ló id e Aereo ..........•• 2.402 ua raJano

CLINICA CLINICO DE CRIANÇAS Real , . . . .. .. t.377 2� domingo - Farmácia CATARINENSE
de. ADULTOS Scand i navas 2.300 Trajano

OLHOS - OUVIDOS -- NARIZ Doenças Internas HOTÉIS
E GARGANTA 'CORAÇÃO - FIGADO -- RINS Lux 2.021 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA

, DO - INTESTINOS Magest.ic 2,276 Trajano
DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da Me t.ropo l - -.. 3.147

29 domí F'
.

NOTURN-A R 'r
.

FIl IS L· P t 3.?2- 1 ommgo � <armacia • - ua rajan o

FONSECA SI' J, Ü 01' a J

tonsultório - Rua Vitor Mei- '_;"cique .,. . . . . .. . . .. . .. !J.449 O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Chefe do Serviço [de OTORI- I 22 Central' 2.694 S t A

A'

N d
. 's h

NO do Hospital de F!orianópolis.
re es, .

HORÁRIO: Estrela :::::::::::::::::: 3,371.
an O ntôn ío e

'

oturna, situa as às ruas Fehpe c-

Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. Ideal ..... ,:............. 3;659 midt, 43 e Trajar, o.
LHOS MAIS 1V1'ODERNOS PARA

_ Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO
06

-

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-TRATAMENTO das DOENÇAS ,Residência: Rua José do Vale, Disque via !<utobzação deste DEPARTAlVIENTO.da ESPECIALIDADE. Pereii'a 158 � Praia da Saudade'
Consultas - 'pela nuinhã lll\

_ Coqueiros

\
•••••••••••••••••••••4 -D. S. P., dezembro de 1955

HOSPITAL � �- ._.....
�

À TARDE - das 2 as 5 -

DR VIDAL DUTRA }'ILHO "
no CONSULTóRIO - Rua dos 'M 'DICO DE CRIANÇAS

A D V O G A DOS.' f
ILHEOS na. 2 E

" r.<. S h·dt. 'f

.RES�DÊNCIA I 23i;lipe Seh, 38Ctdn:sul;t��\7.1'he���:). c nu,

DR. JOSÉ MEDEIROS -: Restaur'ante 'Napo'I-1 ;ffildt n .-113. Te. .

Residêllcia: Tenente Silveira, VIEIRA
•.

"

DR.
'

t�Tf�r�l60NIZ 1':F ��:l�C�1�5��.;AN.'rINO Cai�a-p���O{;�DO "Itajai' -' :\- "... '. -.

"

.

-

i.

R UMATOLOGIA: Santa Catarina.· .,
CIRURGIA TE. I

-'

DIMATOS .' �

, 'Ortopedia , I
RUA )ó,recb:aJ DI!<Od.OTO N. S

Consultót'io: João Pinto, 18, MÉOrCO CIRURGIÃO, DR. CLARNO 'G.
•

Zm i..tfelJ. DO ew do BruU, O m6lllorl e
Das' 15 às 17 diàriamente. Doe,ncas de Senhoras - Partos GALLETTI (
Menos aos Sábados' ._ Opcrações - Vias Urinárias • ".,,"'UnJ,(l �tí1;'i-'l..1 n"' fIA' IJ.\nhor&S ..,1 ..1Jl.n� ,

C d rí'eiçoament' e -

- ADVOGADO - �••• e a•••••_,. __Res: Bocaiuva 135. ,urso e upe
'H 't

,J
d Rua Vitor l\1eirele�) 60. ===-__,..- _

Fone: _ 2.714. longa prátiea nos . OSpl aIs e ,

RA '''TI ADYSI AVA Buenos Ail',es. FONE:: 2.468

S
- .

A" e � .-
D ." �

.

-' CONSULTóRIO: Rua Felipe Florianópolis -

__

- ervlços er OS "ruzelro
w. M�SSI

-

�����1idt, nr. 18 (sobrauo). FONE DU. ANTONIO GOMES DE

I _ do Sul-T A I"'
'

HORÁRIU: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA • • '-'.
DR. ANTONIO DIB

ras - ADVOGADO - lJAUTlDA:::I 1Jj!; FLORIANOPOLIS
/ MUSSr Itesidência: Avenida Rio Bran- Esen tório e Residência:
MÉDICOS co, n. 42. , Av, Hel'cilio Luz, 15 2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio .

. CIRURGIA CLfNICA Atende. chamados Telefone: 3346. Idem - Laje" - Pôrto Alegre.
GERAL-PARTOS

DR. LA.URO D-·i\.URA
.I

3a Feira - Itajaí - JoinviJe - Curitiba - Parana-
Serviço completo e especiali- ••••••••••••••••••••••

zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL guá - Santo& - Rio.
RAS, com m'odernos métodos de Especialista em moléstias de

D E N TIS TAS Idem � Laj�s - Joaçaba -- Xapecó.
diagnósticos P. tratamento. -·Senhoras e vias urinárias. a F

.

(' -i'b S
-

P I R'
SULPOS,COPIA - HISTERO - Cura radical das infecçôes 4 1 elra - JU ['l 1 a ---

._ ao au o - .10.

SALPINGOGRAFIA - ME1'ABO- agudas e cronicas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA

I
Idem - Laguna ,- Tubarão _:__ Pôrto Alegre.

,

LISMO lJASAL genito-urinário em ambos os
ClRURGIÃO-DENTIS'l'A 5a Feir'a - Itajai -- Mafra - Curitiba _:__ São Paulo.

R'\dioterapia por ondas curtas, 3exOS.

Eletrocoagulrt<:ão - Raios Ultra", Doenças do aparelho Digestivo Clínica -_ Cirurgia " Idém - Itajaí - JoinviJe - Curitiba - Paranagu&
Violeta e Infra Vermelho. e do sistema nervoso. PROTESE: - Pontes Moveis e; Santos - Rio.

T· 1
'

Dentaduras em

1-Consultôrio: 'Rua. raJano, n., Horário: 10% ás 1-2 e 2'h ás 5.
N"lon.

'

Idem __ LaJ'es _ Joaçaba _ Xapecó.10 andar � Edlficio do Muntepio. Consultóriõ": R. Tiradentes, 12 ,

Horário: Das 9 às 12 horas _
_ 10 Andar _ Fone: 3246. DIATEI!MIJ.: - Trat�mento de (ia Feira - Curitiba � São Paulo - Rio.

D l\1USSI ReSl'de-IICl·a·. R. Lacerda Cou- CimalS pela al-'
fd L'" T b" ,- . "

pA 't AI .r.. .

ta fl'equencl·a. I
em -

. "guna - li alao - OI o egre.
Das 15 às 18 horas - Dra. linho, 13 (Chácara do Espanha)

MUSSI Fone: 3248. Rai,os !'., e Infra-_V�r�,el�1ü
' Sábado - �tajaí - Joinvile - Curitiba - ParanagL1{\

Residência: Avenida Trom- Con,ultono e Resldenêla.

lt.j_ S-antos - RIO.
DR ALVARO DE Fel'llundo M IChudo na fi --

powsky, 84. • i"ooe 22�5
-

'. Idem - Lajes - Joaçaba -,,- Xapeeó.
DR JÚLIO DOIN CARVALHO

'

I Domingo - Cul itiba - São Paulo - Rio.
• I\'IÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: da •. 8,00 làs 11 ho-

.

L .

- A -

•

VIEIRA

_jPU81UCULTURA
- PEDIATiUA las e das 14.00 às 18 horas, Idem - aguna -- Tubarao - Porto Alegre.

MÉDICO ,- A�E.RGIA INFAN�IL "" Exelusivnmente com hora mar- I Reserva de lugares, compra de

pa.
ssagens, despachos

ESPECIALISTA EM OLHOS Consultol'lo: - Rua

Tlradel'-I
ca(��, . de encomendas e informações:

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9.
. .

Sabauo -, das 9 as 12. I . I
..

.

TRATAMENTO E OPERAçõES Residência: - A. Herclho --------------------- SUCURSA -' - Rua FelIpe Schmldt, 40 - Fone 2500.
Infra-Vermelh� - Nebulização - Luz n; !55 - Tel. 2.5�0. DR LAURO CALDEIHA

I, LOJA LUX - LUX HOTEL - Fone 2021.
Ultra-So� . Hor�:I?: -,'Das 14 l'.s,18 ho- DE ANDRADA LOJA TAC - Rua Felipe Schrriidt, 24 - Fone 3700.

(lratamento' de
_

SIDuslte Ilem ras dlal'lal1�nte _' \ CIRURGIÃO-DENTISTA
•

AngIO_retino���;�:ao) Receita de --DR.
-

NEWTON P CCt"NSULTOR2:O d E}difiC11-/:, Senhores Advog--ados"
..

ar p.non - an ar -- sn a eOculos - Moderno ,equipamento D'AVILA 203 -- R- T t S'l", ·1- , '"
d Ot R· I' I g' (único

• ua enen e I -'ena, n.
e 0- I:����:�O) ,UI CIRURGIA GERAL llAhtoerlladse, diáriaOle!lte das 8 às F.-rmas do In·er.-or IDoencas de Senhoras _ Procto-. •Horário das 9 às 12 horas elogia _ Eletl'icidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas. _" _ '.

I
, '. _

das 16 às 1� horas.
_ .' Consult6rio: Rua Vitor Mei- -- 19 as 22 horas. I O ESCRIToRIO SAO JOSÉ", ll1stalado nesta capl-

ConsultórlFo: -c- 2R6u7R5 VItor Mel- reles n. l!8 _ Telefone: 3307. Confaeciona Dentaduras e Pon-

I tal propõe-se a, resolver com zelo e pont'ualidade todo e O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.reles 22 - one . h t -.K' '

d NI' d 1
Res. _ Rua São Jorge 20 Consultas: Das 15 oras e1l1 es mOVeIS e y on.

. qualquer assl;lnto no Fôro em geral, em Repartições ou o pe a escrita comercial, é mais justo do que o ealc'ula-
F 24 21 diante.

DR JOA-O ASSIS FILHO I E t b I' t t
.

h t t' d do pelo lucro presuml'Q"O, com base 'na', escI·.·j·ta fl·scal'·. Pa-one. Residênci'a: Fone, 3.422. ' - ,s a e eeImen os, quan o a e'l1camll1 amen o ou te Ira a

DR. MÁRIO W,EN- Rua: Blumenau n. 71. CIRURGIÃO DENTISTA - ,ele documentos, legalização de firmas, livros, contratos guem somente o impôsto devido,' encarregando o nosso

DHAUSEN DR. ANTONIO BA"'IST-A Clinica de ,�dultos - Cil'urgia' certidões reg'istros etc etc
'

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam-
.L e Pro tese RaIOS X ,�' • •

I
' .

.

CLINICA M'ÉDlCA DE ADULTOS JUNIOR Rua Felipe SChmidt, 39 A - ESC�ITóRIO "SÃO JOSÉ" - Ru!\ Alvaro de Car-, 1em escnt.as atrasadas.
E CRIANÇAS CLíNICA ESPECIALIZADA DE salas 5 e 6 valho, 34 (artos da Farmácia Nelson) - FLORIANó- ESCRITORIO CONTÁBlL-IMOBTLIÁRIO PERRONE

Consultório - Rua João Pin-. CRIANÇAS Atende, com hora ma:cada POLIS RlI:1 Deodoro na 11 - Caixa Post:1.1 nO .355 _

to 10 - Tel. .M. 769.
" Consultas das 9 ás 11 horas. Dar 9 as 12 e das 14 as16' ...._ -" �

•

'Consulta�·. Das 4. às 6 horas. PdM' I"
.� one nO 3222 - FlorianópoliR.� Res. e Cons a re 19ue lUto,

Residência: Rua Esteves Jú-
12." � ----------��-----______ ---------- _

!lior, 45. Tel. 2.812.
,DR. NEY PERRONE Den'fis'a para Crianças \Procura-se Casa CRS II, _\.' N A PR RI RDR • .I. I.OBATO MUND DR. JUAREZ PHILlPPI

" N N J.I 1-1 IIFILHO �'ol'l11ado pefãFãculdade Naçio-
Doeno:as do aparelho respiratório nal Oe Medicina Universidade

TUBERCULOSE do Brasil
RADIOGRAFIA -E,RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO,

DOS PiULM'ÕES· Ape.rfeiç9amento na "Casa de
Cirurgia do Torax Suude São Miguel"

Formado pela Faculdade Nacio- Prof. Fernando Paulino
nal de Medicina, 1'isiologísta e 'Interno por i anos do Serviço
·t'lsiocirurg'ião do Hospital N'e- de Cirurgia

- rêu Ra,mQs Prof. Pedro de Moura
Curso 'de especialização pela OPERAÇõES
S. N. T. Ex-interno- e Ex-assis- CLINICA DE ADUL'l'OS
tenie, de Cirurgia do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS

'Guimarães nUo). -CONSULTAS: No Hospital de
Cons.: Felipe Schm'idt, 38 -

Caridade, diáriamente pela ma-
Fone 3801 nhã
A,tende em hora mal'cada. RESIDÊNCIA: - Rua Duarte
Res.: - Iílla

5
Esteves Junior,_ S.ell,llt�J" J,29." 'l'elqE _3,g�8 -"I'SO - Fone :'239, Floriunppolis_

)

DR. IÍâi\JEu BASTOS
PIRES

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia, 1-3 ,- Turno da man-hã 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, 'sapato '!olegial.

INFORMAÇõES U'l'EIS

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

FARMÀCIA 'DE PLANTA0

Edifício João Alfredo - l{) andar.
Salas -1 e � - nua Jerônimo'Coelho, l
Hodrio:-8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende 'excll1sivam�nte com hora marçaâa.

Dou preferência a casu

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

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

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

DR. CESAR BATALHA DA S·ILVEIRA

O ESTADO

Distribuidor

Rua

'Santos
. 4-1
16-1
28-1
9-2

21-2
4-3
16-3

C, RAM0S S/A

Comercio Transportet
UUl'l João Piuto, g !'poU!

'NAVW-MOTOU "CARL' H'oEPCKE"
ITINERARIO

SAíDAS DE
I D A VOLTA

Fpolís.
27-12
8-1

20-1
1-2

Itajaí
29-12
10-1
22-1
3-2

Rio \
3�1
15-1
27-1
8-3

20-2
� 3-3

Rua
13-2 15-2
25-2 27-2
8-3 10-3 15-3

O horário de saída dr Florianópolis será às 24,00
i horas e cio Rio ele Janeiro As 16,00 horas.
.

Tanto'na Ida como i1a Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, J1habela e Ubatuba.
Para melhores inforn:ações, dirijam-se à séde da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra. 30 - TelefOlie 22-12.

Viagem
!

e

com, : ségur�'nça
--rapidez

1

80 NOS CONFORTAvEIS MICROaONIBUS DO

R4PIDO {(Sl1L-8BASILEIRO»)
Florhinóporis - Ita ia! - .JoinviiIe - Curitiba

AgênCia:
�,

nua Deoaoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Jerreno--Vende-se
Sito à vila Lope� Vieira (tra.nsversal Preso

nho). Preço: .Cr$ 2.50.000,00. Tratar à Rua D.
Câmara.lI

Couti-
Jaime

Senhores COm-erciOO'es
e Industriais

Venae-se otima casa caD stru ida

mts.2, bem j unto a praia, preço Cr$
com o propl'ietario no local. Ponte de
- bem em frente a Capela..

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

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

ftulomovel Hudson
- ,�--_. -_ --_---_---_._-

Clllurgtão DentIsta
Cllnlca de 'Adultos e Crlançu
Ralo X

,Atende com Hora Marcada
.,"".......,._,.,-......

;�'élllJe àcH�ldt 39'1\:'6a1a.9':l e 4
'

� ',.,

\ Vende-se completamente ref0rmado:
Ofertas e condições por Motor retificado 030 - Pneus banda- bmnca, pintura

carta a Paulo Preis, Hotel e acolchoamento novos.

Majestic, até oito de dezem- Parte mecànica 100% - Ve, e tratar na Oficina 011e-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Janeiro de 1956

o Turfe Sensacional. Dia 15 Grand
Premio Presidente· do' J

e

Clube.
,

oquei
'e _••- ••••_••••-.- .- ':' _ � -

,.
_ ,..�••__ ""�· • fiijJl'.w • -,...._ ..,.�� M·.--��"'_"""'_- -''' ''''''' ._ ",.._._._..- _,..•� .,._._ ",...� .N•.•. �

Estado .. Esportivo' c;;�����;1;�:E
....__••••••_ - ......, '! ·a·._••••• IIIt••••••••••••••••••••••••••••••••••_ _••••••, Cine Noticiario. Nac.

Av'.,:í 'a' raula _.a-IR'õA• ::����;
AMANHÃ, A NOITE, VEREMOS o "CLÁSSICO DA AMIZADE", EM ,QUE SERÃO PROTAGONISTAS AVAl E PAULA RA-

) MOS .. EM CONTINUAÇÃO AO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS

o TURFE EM· REVI�JA A NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO
,

'-' ATLETICA -BARRIGA�VERDE

"O

GRANDE PREMIO PRESIDENTE DO JÓQUEI CLUBE

DOMINGO, 18 DE JANEIRO
CR$ 10.000,00 AO 't.o. - CR$ 3.000,00 AO 20. E

CR$ 1.000,00, AO 30.
1 - 1 MINUANO -:- .50 RS - CAPITÃO
2 2 TELEFONE - 50 KS. - FIGUEIRA

3 ATREVIDA - 45 KS. - NOÉ
o
.)

4 KALOLAH - 45 RS. - X X X
5 PALMEIRA - 45 KS. - MILTON

4 I .

6 ESTERLINA - 45 KS. - X X X

O TURFE EM REVISTA
Abrindo as atividades tur- e a dupla, que foi a 24, ra

físticas de 1956, o Jóquei teou 27,00. Não correu Cru
Clube Santa' Catarina fez zu.do.
realizar a sua primeira reu- 3°. Páreo - 700 metros
nião extra-oficial, referente 10. Paraná, Milton, 45
ao ano em curso. Infelizmen- ks,

te, devido aos forfaits veri- 20 .. Mustaf'á, Capitão, 47

ficados à última hora, o n i- ks,
vel técnico da reunião não 30. Sereno, Noé, 45 ks,
'foi dos melhores, apesar de 40. Urubici, Gessí, 40 ks,

o alguns páreos terem ofere-' O vencedor rateou 60,00
cido finais verdadeíramen- e a dupla, que foi a 34, ra
te empolgantes. Foram os teou 20,00. Não correu Orti-

seguintes, os resultados: lia;
l0. Páreo -.,- 600 metros .:

4°. Pr�1.xeo.� ,1.000 metros

1° 'I>iamai1·te,' Nõé- santOs, 10. Minuano, Capitão, 49

48 ks, ks.
•

20. Monazita, Capitão, 40 20. Bugre, Noé, ,43 ks.
ks. 30. Lurdinha, Milton, 45

30. Ventania, Gessí, 42 ks. ks,
40. Dama de Ouro, F'Iguei- O vencedor rateou 18,00 e

ra, 47 ks, a dupla 14, rateou 20,00. Não
50. Valete de Ouro, Mil- 'correram Telefone e Pair

ton, 42 ks, I Cassan dra.
O vencedor nt'teou 25,00 e '5'°. Páreo - SOQ metros

a dupla, que foi a 14, rateou I 10. Ahevida, Noé, 45 ks.

,19,00. ,20. Loluana, Capitão, 35

2°. Páreo - 700 metros ks.
10. Saltão, Arí, 48 ks. 30. P�I!1l���a" Milton,' 47
20. Excelsa, Gessl,' 43 ks. i{s.
30. Princesa, Noé, -48 ks. 40. Esterlina, Arí, 45 ks.
40. Asa Negra, Milton,' 40 A vencedora rateou 12,0_0

ks. e a dupla 24, rateou 24,00.
O vencedor rateou 20,00 Não correu Ralolah.

NOTICI'AS DIVERSAS

",

- O Sport Club Recife,.
orientado por Gentil Car�
doso, superou ,ao Náutico,
domingo, por 3 x 2, obtendo,
destá forma, o titulo de

"campeão p.ernambucano çe
1955.
- Pelo Campeonato Para

naense de Futebol, o Monte

Alegre, vencedor do segun
do turno, fói derrotado pe
lo Operário, de Ponta Gi'os
sa e o Bloco Morgenau sur

preendeu ao levar, de venci
da o Atlético por 3 x 2.
- Viajou para São Paulo

um emissário do Fluminen
se, afim de negociar com a

Portuguesa de Desportos o

passe de 'Djalma Santos,
pretend�do pelo grêmio de

Alvaro Chaves. Fala-se que
o tricolor dás� Laranjeiras
estaria disposto a dispender

um milhão e meio para ob
ter o atestado riberatól'Ío do

consagrado 1'\lédio da sele

ção nacional.
.

-'-" O Floriano, de Novo

Hamburgo (R. G. S.) exi
bindo-se em Montevidéu'
contra a seleção uruguaia
que _u'a ao Sul-Americano,
foi vencido por 3xl. Apesar
de vitoriosos, os orienta is
não convenceram,· sendo
muitas vezes apurados pela,'
assistência.

Somente hoje, os I
players Telê. e Pinheiro re- f
llovaráo seus contratos com

o Fluminense, por mais
duas temporadas, receben
do ambos 18 mil cruzeiros
mensais e 120 mil cruzei
ros a titulo de luvas, além
de gratificações.

Hole Dlsoo ta Do TitQlo lundlal
Dos Pesos Mosca .

BUENOS AIRES, 10

ev.!
será no estádio cob'erto' do

A.) - Dia 11 do corrente Lllna Park. Os dois pugilis
se realizará o campeonato tas, que se preparam cons

mundial dos pesos mosca, cienciosamente para êsse en

. entre o argentino Pascoal contro, terminarão hoje seu

Perez, detentor do título,

e�
treinamento. Anibos estão

seu "challenger", o fi.liPino em perfeitas condições físi
.

Leo Espinosa. O encontro � caso
�------._-

FLAMENGO 2 X VENDAVAL O
Ao noticiar a vitória do

Tamandaré sôbre o Treze de

Maio, por 4 x 2, sábado, úl
��'4-k�!\!"!" pelo certame amado

um lap.so deixa-
.

mos ,de dar o resultado do

choque Flamengo x Venda

val, da mesma rodada.
À, pou·gna� foi v,en(}ida ,pe

los ru br(�.s-negros. por 2 x O.

n el Timoteo Pereira Diretor do Departamento
10 Secretário : Ten. Ayr- Feminino: Srta. Nivea Mar- ,,",t�_

ton João de Souza qu es Nunes Escre;e o "Diário ,Cario-ll�le sinceramente não aci-e-
20 Secretário: Osny Ri- Setôr de Administração, Fi- ca, de sabado: dito, ou- melhor, não acredí-

cardo Sche idt nancas e Patrtmênío "Não vim ao Rio para in- tamos eu e meu compan.hei-·
-10 'I'esoureiro : 'I'en', Os-

" .. ,",_.,__,_p..i:s.. _.A.cF. :P�_l.,;, ::", g�essar- f.l111 n�nhL1m clube;" i'C) Edsôl1'\'.
'

lilU!5 'Mdlrg"rifílfôtti ��'" ,�

Supérintendente : Vice- nao pret�ndo ingressar no ---------

2° Tesoureiro: Manoel Go- Presidente Leonel Timoteo Il'emo carroca, e meus afaze- UN IVERSIDAD-E
mes Pereira' res não permitem que deixe

Orador Oficial: Friedrich Diretor Geral da Comissão Florianópolis", diz ao re-PO.PULA.R E..M·Carl Franzke de Construcão: Bruno Sch- pórter o remador catarinen-

Setôr Técnico de Desportos ·lemper·
.

se Francisco Schmitt ( o

S
�

O pAU I OGerais í S. T. D. G.)· Comissão Fiscal Schmittão do remo nacio-
, A H,._

Superintendente: Vice- Cap. Gilberto da Silva nnl ) , na manhã 'de ontem,
Presidente Salomão Bezêrra CeI. João Elói Mendes _ quando estêve em nossa re-

de Arruda Câmara Jóão Francisco da Rosa.
.

dação.
Diretora do Dep. de Es- Aproveito a oportunidade ,MÁ l"É

portes Fenyninos: Sra. ·D. para convidar êsse presti-I "Não sei qual o intuito

Sulamita B o n nas s is. gioso orgào a assistir a so-' em atribuir a mim qualquer
Tremmel lenidade da pôsse. que sorá I idéi� de trhnsferência. para
'Diretor do Departamento realizada ás 21 horas do dia I o RIO. Nem mesmo brmcan

de
.

Esp .. Terresh'e�: . Te.n.16 de. janeiro 1:, vindouro, pe-
do ,mencio�ei qu:lque:'. pa

Omldo Pmto de Ohveu'a - lo qUe anteCIpamos os 11051- lavra a esse lespeIto, e

Diretor do Departamen- sos agradecimentos. acho estranho que tenham

to de Atletismo: Ernesto I
.

Paulo'éardoso' te,lltado agir. assim comigo.
Tl'emmel ' Secretário So posso levar o fato pelo

lado humorístico. Não me

aborreço '_ absolutamente;
sou esporlista e por êsse

Nizeta (Osni Gonçalves) lado encaro tudo na vida, e

tenho me dado muit� bem
faz anos na efeméride de

nha Florian(>polis. Portanto, C bo verdadeiro objetivà de mi- omo iaS ington V dnha viagem ao Rio aí está". <Continua:'ção da 3a. pág.)
.

. en e-se
"DOIS COM'"

/ ' Pa�l� e Rainha Fredeí'ka, da Vende-se a casa da Aveni,
"Por mais que· tentem GreCIa.

d FI '1' L 183
'.
f

qualquer. constitlíição, 'devo A BI
'

I
. • a crCI 10 uz , ll1 01'-

-

, _ au: Iouse fo� t�mbem a mações no mesmo local.
dizel' que minha grande VOI1- res;tdencla temporana do -

D'tade, meu objetivo é correr Presidente Galo Plaza. do
las.

o "dois com" no sül-ameri- Equador; Miguel Alemán, do'
cano. O nosso "quatro com" México; do falecido pre3iden
catarinense,

.

em que sou o te do Panamá, José Remon e

sota-proa, não deve ter con- do Presidente Luiz Batlle
tendal' nas eliminatórias, e Berres, da Uruguai.
portanto é possível que se- Cada uma _çiessas visitas te-

I ja classificado o nosso "qua- ve profunda repercussão na

t1'o com" para ir ao certame melhoria das relações entre
continental. Nesse caso es-' og Estados Unidos e as nações
,tarei ]10 '.'quatro com" e 110

I

elo mundo livre,
, "cl_ois com", não 'Podendo es- Apesar ele ,ma Rig-nificacão
tal' (já que o próprio Códi- 'I histórica, a Blair House esca
go não permite) noutro pá- pou de se converter num Mu
reo. Todavia, se determina-l.oeu. E' ú'ma mansão de qua
rem que corra no "oito", tro pavimentos com pareeles
correl'ei, mas não deixarei o brancas. Sua arquitetura é
"dois com" de forma algu- caracteristica elas constru
nu, isto é, salvo se ...,ie1' ções urbanas do principío do

perder as e'iiminatói'i�s, no século dezenàve.·
-

Recebemos e agradece-

Diretor ela Secção de Tiro
ao Alvo: Adí Catririnense da
Silva
Diretor da Secção de Bo

Ião: Nelson Cardenuto.
Setôr de Arte, Recreio e

Propaganda (S. A. R. P.)
Super intendente : Vice

Presidente Thezeu Domin

gos Muniz
Diretor do Departamento

de Arte e Literatura: Lou
rival de Almeida
Diretor do Departamento

ele Recreio e Diversões: Ten.
Ledeny Mendonça Rosa
Diretor elo Departamento

de Propaganda e História:
Pedro Diettrich Junior

mos: Diretor da Secção de Es-

"Florianópolis, 30 de de- grima: Major Rui Stockler
zcmbro ele 1955 de So�za
Prezados senhores:
Tenho a satisfação de tra

zer ao conhecimento ele V.
S. que, o Conselho Delibera
tivo desta agremiação, em

sessão realizada
.

no dia 27
do corrente mês, elegeu o

Presidente e a Comissão
Fiscal

.

para o biênio 1956-
1957 ficando a Diretoria as

sim constituída:
Presiden te: Maj 01' Mauri

cio Spalding de Souza
1 ° Vice-Presidente: Cap.

Salomão Bezêrra de Arruda
Câmara
2° Vice-Presidénte: Cap.

Thezeu Domingos Muniz
30 Vice-Presidente: Leo-

NIZETA FAZ HOJE 40 ANOS

hoje. O v�terano e sempl'e

querido "às", Ílm -elos maio-

res de toelos os tempos com-

pleta quarenta anos de .ida-

(le, sendo considerado
�...�1'?;:

"yovô" do foot-ball catari-

nens'e, pois aiuda não se a-

posentou e segundo nos in-

formou I;lretende dar mais

alguns chutes.
,

Ao "Mestre" as felicita

ções de- "O Estado".

O ÁRBITRO EUCLIDES PEREIRA SERA
PROMOVIDO Á CATEGORIA PRINCIPAL
Em conversa com a nossa movido ,à' categ'oria princi

reportagem, o ,árbitro Láza-I pai,' devendo apitar partidas
1'0 Bartolomeu, presidente. da divisão de profissionais
do Departamento de árbi- no certame de 56.

tros da F.C.F., informou-nos Euclides Pereira figurou
que em face dos progréssos no quadro de honra de "O

alcançados pelo juiz Eucli- Estaelo" como o melhor árbi

des Pereira na direção elas tro d� 1955, da segunda ca

partidas entre aspirantes, o I tegoria.
mesmo será em breve pro- I Parabens.

BOA A CAMPANHA DO
·IMBITUBA EM 55

amistosos, vencendo 15, per
rlendo 8 e empatando 4. As

sinalou o Imbituba, em

19GG, 79 gols contra 37 dos
seus adversários, havendo,
portanto, um saldo, de 42

gols.- .

Segundo um comunicado
feito pela diretoria elo Im
bituba Atlético Clube à Fe

.

deração Catarinense de Fu
t�bol, o conjunto de Henri
que La.ge .eliBputou, no a.no·

. lhssado,' 27 jogo,; oficiais e

•

•• 1 .....1.. 1 "':I4"'\�i

O Avai Triunfoo 810 TUocas
.

Domingo, excursionan do
.à cida'de ele Tijucas, o es

quadrão do Avaí enfrentou e

venceu pelo escore expres
sivo de 3 x ° ao conjunto
do

_

Tiradentes, local perante
uma grande e entusiástica
assistência. ,/

O quadro orientado por
Saulzinho fez uma partida
de gaja, apesar de desfal
cado dos concursos de Wal
dír e Moraci.

Para o prélio de amanhã
com o Paula Ramos, o líder
novamente não contará com

a presença de Waldir, sua

grande figura em 55. O ex

celente zagueiro, atingido,
por E'ríco no clásaico-rei,'
ainda não se restabeleceu
da lesão sofrida, estando f ó
ra de cogitações para o cho
que com os tiicolores. Fala
se que Saulz inho lançará
Dan da como zagueiro Ce]1-

tra l, enquanto que Charuto.
Amorim com dois tentos e do tenm secundário irá

Vico com um foram os

ar-, atuar no lugar deste ultimo,
tilheiros.

.

marcanelo a Wilson.

O CAMPEÃO FRANCISCO SCHMITT
FALA A' IMPRENSA CARIOCA

O Instituto Cultural M0n
:'eil'o Lobato (Un ivers idade
Popu lar), com séele em São
Paulo à Av. CaRper Líbero
n. 58, comUnica que estão
,.bertas as inscriçõe� par;;,
os seus cursos de Culturá
'i-el'al, Aperfeiçoamento E/
'de extensão. Entre estes(
"ursos, anotamos os de Na..

ções de Psicologia, Educa-'
�ão Sexual, Economia Polí
Cita, T.aquigrafia, Nocõt,.
de Jama lismo, LegiRI;cão
Trabalhista, Literatura

-

o

ratória, Higiene Mental.
Noções de. Din:ito' Geral.com êsse sistema" - con-

-

linua o remador campeão
ContabJilidade Mercantil A·

br:asileiro do "dois com". plicada, Poesia lVel'sifica-

NEGóCIOS ção), e outros. Os cursos

"Vim ao Rio tratar de 'ne-
são ministrados por profes
sores coinpetentes e estãogócios na Bolsa de Valores, sujeitos a apenas táxa mó

que é minha profissão, e

não para remal". Aliás, se a
elica de inscriçüo. .0utraq

(J •
; 'lforl11ações e Pl'os-pectosIda. a qualquer Estado da
..

,

. ,

'

União significasse tl'ansfe- pOde,m ser sollcltados ao

•. . , . \ Instituto .110 endereço aci-
renCla, sena uma sene sem ".

conta de transferências, ·�----é;-�iii�--ilis-f;i��-Êi7ã"'n-c�·....
porquanto embarcarei na Não é nos pergaminhos,
segun.da-feira para São Pau- mas sim na alma, que os tí
lo. Na têrça-feira estarei no ,mpl'essos.
.Paraná, também observando
meus negócios e na quarta-
feira estarei de volta à mi-

-
- ..-..-... __ -

__ "'JV'-

Deliqe

'\

As 5 - 8hs.
E O SUCESSO CONTINUA
Jorge MISTRAL - Maria

FELIX em:

CAMELlA
No Programa:
-Noticias, dn Semana. Nac,
Preços : 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Silvan a MANGNO

Vittorio GASSMANN. em:
ARROZ AMARGO

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

1,1·'It'm
As -:- 8hs.

Ankito - Emilinha BOR
BA --:- Angela MARIA em:

O REI DO MOVIMENTO
No Programa:
Metro Jornal. Jor.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.,

As - 8hs.

"Sessão Popular"
Humphrey BOGART em:

SIROCCO
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

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

As - 8,30hs.

"Sessã-Q Popular"
Humphrey BOGART em:

SIROCCO
No Programa;
Reporter na Tela. Nac

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

Moveis e utencilios
Por motivo de transfe

rencia, vende-se moveis de

saia jantar, quarto casal,
sofá cama, duas camas sol

teiro; Ráelio Paillal'd 7 fai

xas, discos, toca disco, fo
gão eletrico Mipa 4, bocas,
Geladeira eletrica, tres bi
cicletas etc. etc. Urgente.

-

Rua Souza França, 20.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais

Elegante e prátípo vestido de lã cinza enfeitado de preto
California Stylist Photograpj criou-o para as tardes

-

de
inverno. � saia é justa e as mangas 3;':; A blusa é enfeitada
com tres carreiras' de preguinhas verticais, de cada lado.
Botões na frente. Gola redonda e enfeitada com preto, bem
como os punhos das mangas. Um lacinho na frente dá um

ar mais gracioso (AFLA)
- x-

Que- Bom Ficar Assim
MAnIO QUINTANA

Que bom fioar assim, horas inteiras
Fumando. .. e olhando as lentas espirais .. �

Enquanto, fera, cantam os beirais
A baladílha ingênua das goteiras

/

,

E vai a névoa, a bruxa silenciosa,
Transformando a Cldads, mais e mais,
Nessa Londres longínqua, místsrtosa
Das poéticas novelas policiais ...

Que bom, depois sair por essas ruas

Onde os lampeões, com sua luz tebrentu,
São .óís cnrernos a fingir de luas ...

Sair assim- (tudo esquecer talvez!)
E ir andando, pela névoa ,�nta,
Com a displiscência 'de um fantasma inglê3 ...

- x -:-
- sr. Paulo Gevaerd

ANIVERSA'RiOS
reira, funcionário da Delega
cia Fiscal e ex-integrante da

FEB;
- sr. José Martinelli
- sr. Humberto Climaco

Fazem Anos iIoje:

COQUEIROS O BAIRltO QUE RESSURGE

Durante o c�dor fortíssimo que estamos atrave3sando,
nada como uma noite aprazivel, gozando ainda as deli

cias dos banhos de mar.

As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba
nhi.;:trrs uns residentes lá, outros :apenas veranistas.

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
aonde construir sua residência ou sua casa de praia, não

perca a oportunidade, c9mpre já um dos últimos do' lotea
.rrtento 2, da P.r,aia da Sauc!�de. __ . .

�".

'Projeto e vendas: Eng.. Rui Soar - Deoc.liflro n. 7
.

2.521, - Proprietário di'. !{e.l'êü ·Ramos.
"

.

'.. ,�

"

'"'
'

'�

As Nassas Praias
Pegaralll Fogol

COMO WASHINGTON HOSPEDA'
OS HOMENS ILUSTRES

A proteção física do hos

pede 'oficial é tarefa in ici
almerrte, do Departamento
de . Segurança. Compete
lhe zelar pela segurança do
visitante desde o momento
.de sua chegada até ao de
sua partida. Cabe-lhe reali
zar os necessários entendi
mentos com as demais re

partições policiais convo

cadas para a importante
missão.
Agentes especiais assumem

os serviçps de segurança em

cooperação com polícíaía' Io
cais, quando o visitante dei
xa a capital. Estreita coorde

nação é mantida . com OS

guadas levados pelo hóspede.
Esse serviço de segurança

se .estendo pelas vinte e qua
tro horas do dia ,e está pre
sente a todos os atos, oficiais
ou .não. M'esmo que o hospe-.
de.
se afaste, entora ligeiramen

.
te, do programa, um "guarda
sempre estará ao seu lado
Um inicidente qualquer po
deria comprometer, em ques-

AO entregar-me um trôco pela janela do automóvel, o

P tlcl
.... tão de minutos, -o clima de

funcionário .da bomba de gasolina deixou cair uma moe- a r Ic I parao I
boã vontade consolidado ao

da. Ela alojou-se .dentro da porta. Com pacíêncía e muito Y longo dos anos. Os agentes de
esfôrço, conseguimos, afinal, revê-Ia. Era apenas uma moe-

• .

RUY FERNANDES E SRA., segurança não se descuidam
da de po,uco valor, mas mereceu mais atenção do que todo Participam o noivado de sua filha Suely, com o 81'. nunca.
.o dinheiro que eu trazia na carteira. Sérgio Delmas, de conceituada familia da sociedade Ca- As autoridades do Distrito

Jesus ensinou grandes verdades bassado nos mais co- riOCà., de Columbia são chamadas a
nhecidos sentimentos humanos. Um homem que tem cem F'lorianópolis 6-1-56 colarorar nos preparativos da
ovelhas valo_riza cada uma delas como .um cent�. As que se, 1')••••••••••••••••••••••••• ')recepç_ão. Colaboraram na 01'-

extraviam sao as que merecem sua maior atençao. I

ue· O E
;'

I' ganízação do cortejo na colo-
Deus .ten� prazer na obra de sua criação. Para Êle tu- : ma aravana e seu I cação dos agentes 'policiais,

do que fOI criado tem valor. _. , decorações, bandeiras e no a-
, Êle nos fêz á sua imagem para que possamos gozar

cO-I MARTINS DE ANDRADA
I
dôrno da cidade. /

ll:unhão com Êle. Jesus veio como bom pasto: da�do sua Os jornais cariocas vêm de anunciar a excursão, du- A tarefa do servi�o do ��o.-vida pelas ovelhas. Q_uando buscamos seu ?�rd�o. Ele a�a- l rante êste mês de janeiro, de uma caravana do Touring tocolo se torna mais díflcíl
ga nossas transgressões e, perdoa nossas ll1:qtudades. ,Ele I Club do Brasil, incluindo em seu itinerário as cidades de quando o hóspede manifesta
desola remover tôdas as �arreiras entre nos e quer que I Joinville, Blumenau Itajaí, F'lcrianópolis, Laguna e Ara- o desejo de �ealizar uma. ex-
pnrmaneçamos em seu redil. ! ranguá, prosseguindo em direcão. ao visinho Estado do cursáo pelos 1l:stados Unidos,

t I Rio Grande do Sul.
" .

pois todos os_ preparativos pa-O R A ç Ã O

I Essa excursão, faz parte de um plano dessa prestí- i�a a recepçao devem ser re,

.
.

giosa instituição. no sentido de u'a mais ampla, tomada petidos em cada cid�de. A ,

.

Oh Deu�, porque tu és �mor � s.omos .tuas crlatura.s� I' ','e contacto com municipios brasileiros, e que contempla, Emba�xada em Washmgto?CUidas de nos. Faze-nos mais senSIV�'l: a� teu amor e Cl;ll desta vez, fartamente o nosso Estado. do pais a que pertence o VI

(lado a fim de que vivamos em obedlen��a. e nos torne,mos; Os componentes da III Excursão Cultural ao Sul sitante recebe então n ume

teus filhos, na grande famíl-ia. da fé. Por amor de Jesus',
. muito terão com que entreter a vista e o espírito pois rosa correspondencia dos 10-

Amém.

I viajan.do em ônibus Pullm�l�n, ter.ão oportunidad.� de c:ds. inchl�d�s n� itine�'ári�
. percorrer todos Os recantos mteressan tes das menciona-v sôbr e as I ecepço_es mais a

PENSAME,i'JTO PARA o DIA .las cidades, sentindo o pulsar de seu progresso, e apre- dequ�das. .I dando suas incontáveis belezas naturais, e que consti- P�ra ISSO, o se�'vlç� elo Pi'O�O-"valor. tui marca registrada das localidades catarinenses prin- COlO mantem a maIs pstreltR
valor

I' c:ipal�ente as que estfLo situadas na nossa exten�a orln col�bo1'�ção �o:n a rep.r�sen-
marítima. taçao dlplomatlca elo vlsltan-

A iniciativa de um clube internacional que tem Jlor te'.A Embaixa�a _serve de '

Charles H. Gilbert (Pennsylvania) ,finalidade principal promover o turismo, é de grande melO de comumcaçao entre o

significado para nosso Estado, e não podemos perder es- D�p�rta�ento �Ie E,;_tado e o

I ta valiosa oportunidade de entrar em contacto com os Mll1lsteno elas Relaçoes Exte

ilustres itinerantes, facilitando-lhes todos os .....meios riores do hówecle oficial.

para que,' em sua breve visita nos l11unicipíos menciona- � Q_u�ndo a data de'.chegada do,
dos, eles tenham 'u'ma 'visão completa do panorama eco- vIsItante se apro�m1a os con

nômico, social, intelecti.wl e geográfico de nossas cida- tactos do Protocolo co� os

eles, de maneira a poderem, em seu retorno, tOI:nar-se representantes. da Em.baIxada
bons e expontãneos propagandistas de / Santa Catarina. se. tornam n:�I� amIUdados,'

Dessa visita, muito resultará para a terra: barriga- lte mesmo dlanos.
.

verde, mórmente no momento, em que nos preparamos para um ehefe ele R,tado a

hora de chegada é normal
para a grande arrancada turístiea, que tem como basfl
Florianópolis, já pelo que representa como capital, já pe-

mente ás 16 hJras. Bandeiras

lo que possui em matéria de riquezas naturais, que me-
de Sua pátria se alinham,
juntamente com a dos Esta

-1nu o ruo:.> SllPll�IllA!P a Sllpll!:.>a,ldll S1l1S!A ru':l.las rua:.>a.�
dos Unidos ao longo do traximo empenho.

A esta cobertura turística, portanto, deve se em- jeto a ser p'ercorrfrlo pele
�o�te.J·o desde _o aeroporto.prestar a colaboração irrestrita dos poderes municipais

Durante . triilta minu-em cada cidade visitada, pois o 9atar�nense, já por sua

natureza' cordial, expansiva e hospitàleira pór excelên- tos a troca de cumprimen
c ia., tudo deverá fazer para que nossos conterrâneos se

tos no aeroporto e as honras

silltam ii vontade e levem daqui do Estado a melhor das niliktres. Até o ,eentru da ci

impressões. elade o cortejo deve levar

Tratando-se de uma valiosa oportunida'de para San- quinze minutos, pas3nndo pe
la "Memorial Bridge" e Aveta Catarina, a Transportes Aéreos Catarinenses já se
nida da Constituição.,.A cericoloeou em contacto com a direção do Touring Club do

Brasil, na capital fede�'al, enviando à referida entidade mônia de entrega das chaves

da cidade dura quinze minu
o Guia TUl'istico organizado por essa empre2la, convidan-
do de;.;':!t, já os caravaneiros para uma saborosa cáma- tos. Precisamente l)ma. hora

l·oa.da.na magnifica Lagôa da Conceição, e que está; tam-' após sua chegada, o visitante
chega a Blair House, sua re.bém, organizando uma série de passeios aos ex�ursionis-
sidência temporária.t�s, para que eles tenham um nítida impressão do que a
Um banquete oficial é hailha pode oferecer em belezas naturais.

. bitualmente oferecido na pri-A propósito, é interessante registrar que neste fim mei�a noite de permanênciade ano numerosos carros com chapas do Rio, São Paulo,
nio Grande do Sul e Paraná Be dividiram por nossas

do hóspede em Washington.
A Blair House já hospedoupraias, num:J verdadeira enxurrada. Trata-se de um bom

muitas personalidades ele fa
'in_dício, que preconiza bem nosso futuro turístico que,

-' ma mundial, entre as quais:quando tudo estiver organizado para uma recepçao em
O Primeiro Ministro de Bur'

massa, melhores meios poderemos oferecer aos que nos

\'isilarão.
.

ma e a Sra. U Nu; o Primeiro
Ministro da

\Tailândia, Mare. Acresce dizer, ainda, que a campanha de turismo da
chal de Cam'po e Sra. P. Pi-'fAC está surtindo efeitos, bem como o int�resse de nos-

, bulsonggram; o Presidente do
;,;08 governos est�dual e municipal, pois que êste último
já dispôe .de seu departamento de turismo, e vem empre!' Haití e Sra. Paul Magloire; o

Primeiro Ministro àa Itália e
endendo pela imprensa escrita. e falada uni mbvimento

a Sra Mário. Scelba; Julius
no sentido de oferecer turismo dd melhor aos nossos

Raab, Chanceler da Austria;hóspedes.
Sir John Kotelawala, Primei-
ro Ministro do Ceilão; o Pri·

meiro Ministro da França e

Sra. Pierre Mendes-France;
Dt. Konrad Adenauer, Chan
celer da Alemanha; V. S. Tu

bman, presidente da Libe

ria; o Presidente da Coreia e

Sra. Syngn1an Rhee; Moham
me(� Ali, Primeiro Ministro do .

PaquiÉtão; Haile Selassié,
Imperador da Etiópia;
Celal Bayar, Presidente da

Turquia e Sra. Bayar e o Rei

WASHINGTON (USIS)-. xa da a. data, o Protocolo do _

A visita do Presidente elei- Departamento de Estado co
to do Brasil, Sr. Juscelino meça a funcionar. Intensos
Kubitschek, aos Estados U- preparativos devem começar
n idos, assume significado. dois ou três meses antes da
importante quando se con- chegada do visitante. ,.- Esse
sidera o acontecimento do espaço. de tempo é necessâ
ponto de vista super-ior, das rio frequentemente para e

relações internacionais. laboração do programa e
Os visitantes ilustres con- planejamento do itinerário.

tríbuem substancialmente lOs serviços de várias agên
para robustecer a amizade

I
cías governamentais são re

e .a compreensão entre os quisitados e ctada uma de
Estados Unidos e as outras las deve colaborar no pla
nações e desempenham um nejamento da recepção.
papel de crescente signifi- Mesmo dentro do Depar ...
cação no mundo diplomáti- tamento de Estado, vários
co,. Serviços, alem do Protocolo,
Não admira, portanto que são chamados a colaborar

lhes seja dispensada a nos preparativos.
maior atenção, tarefa ím- O Secretário Assistente
portante qUe corre por con- de Estado para a área onde
ta do Departamento de Es- fica situada a pátria do
tado, Seus funcionários, por visitante tambern coopera
isso, .prevêm os mínimos de- I pessoalmente, Especialistas
talhes e nada deixam ao ca- regionais e .outros· funcio-

Qual 4entre 'vós, é o homem que, pnssnmdo cem ove- 80. náríos devem ser consulta-
lhas e perdendc uma delas, nâo deixa. no deserto as noven- Meses de intercâmbio di- dos sôbre assuntos polrti
ta e noye.e não vaí em busca. da que se perdeu, ate eneon- plomático precedem a expe- I cos e outros de natureza di-
trá-lá? (Lucas 15:4) Ler Lucas 15:3-10. j sitar os Estados Unidos, Fi- ' plomática..

."
.,

'\

O intenso calôr dos últimos dias tiveram o condão de

"Incondíarem" ap. nossas praias. Poucos Os anos 'nos quaís
se' tenha visto tanta acorrência, tanta alegria e tamanho
entusiasmo. I

Ao lado do entusiasmo e sã alegria é de justiça citar-se
a elegância apuradisslma das nossas' banhistas. Copacaba
na, que é um slmbolo internacional de bom gôsto e beleza,
não apresenta um panorama de maís encantos 'e de graça
maíor do que o das nossas praias.

Os maillots Catalina - Neptunoe Jantzen que são em

Copacabana, (como aliás e111 tôdas as praias famosas) a

principal moldura da naravilhosa plástica feminina, tam
bém aqui são os prefel'idos.

Êsses maillots, como, aliás um mundo de outras cousas
lindas da "reduzida" Indumentária praíana, se encontram,
em pollcrônlca profusão nos estabelecimentos "A Modelar",
lideres. do comércio varejista do Estado.

GAl•. VIEIRA DA ROSA - sra. viuva Ros" Campos
Ani,versaria-se, hoje, nos, - sra. Maria Fragoso Li-

so ilustre coestaduano sr. nhares, esposa do sr. José Li

General Paulo Webber Gon- nhares;
çalves Vieira da Rosa, bri- - sra, Eulalia'Silveira; I

lhante oficial do Exército e - sta. Hend Miguel
figura da mais alta expressão - sta. Malércia Anclrac1t.
em nossos círcu10s sociais e Costa

intelectuais. - sta. Maria José, filha de

Havendo passado para a Dr. João Bayer Filho.
1Reserva, após dignificante -;- menina Elsa Amaral Fa- •

. curl'icubum militar, o Gal. ria. ! .

Vieira da R02a não �e entre- 1-
menino ,A.UgusLto. C�sar,

� �lr�::;:,,?�·
•••

��-,::==j!����:...;gou ao merecido repouso. As- fi ho do sr. HlgmO U1Z GOI1,- .

-':-\....
sim é que vem participandO zaga.

das melhores atividades cul- � sra. Catarina de Oliveira, � ... !.:

turais e sociais da nOssa ci- esposa do sr. João Florenço '-
'

. ....,
::= • _- '.!�

dade, cabendo-lhe, há' dois de Oliveira. 7" I 16
r = -_ �!

ano, a presidência do vete- - menino Antônio,. fiihc

R
....

''''t'�· . ��'.�" ".::_::C""."
I �,

t h ·"L·'rano Clube Doze de Agosto, cio sr. O omar Bo n "'"-
na qual está realizando no- - sra. Elosh Faria Pereira

'A API?Ovél7AR M�04NIt!ÀMéNré A ENe�6IA
tável ad:ninistração. Oliveira, esposa do st. Anto- ArÓMIC!A, E1 p�ovjl(veL 6X!é se UTILI!Te o I

Jornalista primoroso, sua nio. Pereira Oliveira Néto CALOR CON!TTANTê, 'Il�ADIAOO peLA M.47e-

pena nos tem daqo belas e - sr. Higino :Luiz Gonzaga, RIA 'Il.4DIOATIVA, A FIM De MOVIA'léNíAR
,

finas páginas de críticas Escrivão do Cartório du Cri- M#6UJINA!J A VAPOR• .NOS ve/t:tl/t.oe seRA
(,/tIf,._,GRANCe IN�ONveNleAJíe ,4 VUI.TOSA

construtivas, ironias contun- me
'. E PeSADA 8i.1NI)A�e.1JiJ Ct.>NT/JA Og�/()$

clrnies e sadio humorismo. - sr. Henrique Moritz Ju- PéRIGO!JO!lJ .

.

• I

Pelicitando-o efusivamen- nior, da Bolsa Oficial de Va-

O
' ....

�__-� Ite enviamos-lhe nosso cor� Ilores el elemento
.

destacado

I
!','

- ,!A .

.'
•

ti.' .

t t' .' VIIJRO MOIDO .-- /J. r.
dIal abraço. no espor e ca,_ armen�e, ê' BRANCQ CO ..

' .� ,. :' • .'
- dr. Affonso Mana Ca.r-

MO SAJ.... :- fi.r, '?�
lO' \-. •

DES. SALVIO GONZAGA doso da Véiga, advogado e. I
.- �e:;'ii_ -.;�

/
Completa hoje seu 92° engenheiro agronomo ex- _

aniversário o sr. Des. Sálvio chefe da Secção elo Fon1ento

de Sá Gonzaga, membro apo- Agricola do Ministério da

sentado do Tribunal de Jus- Agricultura em nosso Estado e

tiça e Professor da Faculdade pessôa muito relacionada nos

de Direito. 'meios culturais e sociais de,,-

Ao Ivenerando catarinense, te Estade, onde goza de pres- CARLOS ROBÉRTO e G:ASSIA HELENA participam aos

que pela sua' cultura e pelo tigio pelas elevadas qualida- pa�'entes e pessons das relações,' de SeuS pais LUCIO'I�REI

trabalho, tanto honrou e dig:.. des de coração e 'de carater; TAS DA SILVA e NAIR HAHN DA-SILVA, o nascimento de

fificou Santa CatariIià, sua - sr. José .Na�.?-�eno COf- ::eu irmão CLAUDIO RICARDO, ocorrido na Maternidade

magistratura e seu niagisté- p�o, alto. f.�n?lOnanO da. R�- Dr. Carlos Correia.

rio superior, 'apresentamos i
dlD GuaruJa e elemento mUl

nossos respeito.>Üs cumpri-I to relacionado nos meios i3S-

t
'

porti1vos deste Estado.men os.

«NO ueuecmo»

Com a Biblia na Mão
QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO

Fer-

Visto que tôdas as pessoas são de tão grande
para Deus, nã� deviamos tratá-las de .ocôrdo com o

que Deus lhes dá?

V�cê
_

'sabia que • • •

,
.

Partictoação

Florianópolis, 7 de Janeiro de 1956.

??AVEN'TURAS DO .ZE-MU·TRETA'. .

�/

3

.

(Cnntiil(úi Íla 4a, nág.)
I ,"

4 .'
-t-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MINISTÉRIO DA MARINHA

C:lp:r{in.ia dos Partos do Estado de Santa Catarina

E C,I TA
CONSTRUÇÕES EM TERRENOS DE MARINHA

1. são terrenos ele marinha em uma profundidade de
. 33 metros, medidos para a parte de terra, do ponto em que,

passava a linha do preamar médio de 1.831.
A linha do preamar médio de 1.831 cOlTespoude atual

msn te a maré máxima.
2. De acordo com o urtigo 102 do Regulamento para

as Capitanias d03 Portos, Para execução de obras públicas
ou particulares, sôbra água em terrenos de marinha e

margin:l.is dos portos, nas lagoas e canais, deve ser prêvia
mente ouvida a Capitania dns Portos, por meio de. ofício
ou petição elo interessado dirigida ao M[N1STrtRI0 DA

MARINHA, deviclamente instruído, expondo a espécie ,da
obra que deseja realiza,r.·

3. O não cumprimento desta ordem, no caso de obra

particular, implica na demolição ou destruição da obra ou

do serviço feite- à custa do. infrator, sem prejuízo tia multa
de Cr$, 1.000,00, que poderia ser, aplicada.

-

4, O pedido de licença para construção da obra ou elo

serviço em terreno de marinha só poderá ser encaminha
elo, quando o, interessado apresentar anexo ao seu reque
rimento os seguintes docpmentos:

a) duas (2) cópias da planta do projeto;
)J) memorial c1eEcritivo da obra ou �el'lviço que deseja

c)
realizar;
cert.itícado" de ocupante ou carta de aforamento
fornecido pela Delegacia do Serviço elo Patrimônio
da União nos Estados;
taxas de pagamento ele foros ele terrenos ele mari
nha fome'Cido pela Delegacia do Serviço do Patri

mônio da União do Estado; e

licença da Prefeitura para construção da obra. ou

serviço.

d)

e)

Ruy Guilhon Pereira ele Mello

Capitão de Mar e Guerra - Capitão dos Portos

FAl.ARA' AOS JORNALISTAS O
MARECHAL JOSE' PESSOA

" r. ��,,":�!;�R'i"'#t'�.w)�.i;"�..,;
RIO, 9 (V. A.) - O presí- partamento,' à Avenida Pre

dente da Comissão de Plane- sidente Wilson, n. 210 - 11.0

jamento da Construção e da pavimento, uma entrevista

Mudança dá Capital Federal coletiva aos jornalistas b1':1-
marechal José Passoa, dará sileiros, quando fará íntores
filas jornalistas hoje, ás 9,30 santes declarações sôbre o

horas, na sede daquele de- assunto.
.

Convidamos Va. Sa, a fazer uma visita, ainda esta
'semana à

CASA .BRUSQUE
Moderna Loja Comercial especializada em, artigos RE
NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua
,

Jcron imo Cu�ILo, I-B, Edifício Jafta Alfredo
Semanalments, recebemgs; .liQvjdad",s-� fabrfcadus ·pelas
Indt'rS'ffias:Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere-

. ceI!l0s aos nossos distintos fregueses com absoluta
exclusividade nesta praça.

Com antecipados agradecimentos'
Os proprietários da "CASA BRUSqUE"

Florianópolis Sta. Catarina
-------------:---- _-_ ---

Atenção Jovens Brasilekos
UmR, grande opor-tun idrule para moços de todo o Bra

sil. Ingressar na Aeron áut.icn e fazer a carreira de espe
cialista. A aviação não ne(;e:;sita somente de pilotos. Ca
da parte do avião representa uma especialidade. ll:les
precisam dos. especialistas para voar. Ingresse lia "Esco
L1 de Especialista de Aeronúutica" que ela fará de vo

cê um sargento técnico de vuo ou terra, um futuro oficial
da F'ôrçn Aérea Brasileira.

Os alunos durante os seus estudos na Escola de Es
pecialista de Aeronáutica morarão na própria Escola Mi
liLar com· todas as dcspêsas pagas pelo Govêrno Fede
rn l.

'

CONDIÇõES: Idade - 16 a 23 anos. Não é preciso
_ ter diploma a lg um, Ser solteiro ou viuvo sem filhos. Ser
brasileiro nato. São aceitos os reservistas de la., 2a e 3a.
categoria.

Informações sõmen te por alguns dias em Florianó
polis no Centro de Preparação às Escolas Militares, ins
talado no Colégio Catai-inense.

Horário: das 18 às 20 horas, a partir de hoje.

Cruzeiro do Sul
NOVA LINHA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS,

QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO P�ULO E RIO PAR
TINDO' DE FLORIANóPOLIS ÁS 07 :00 hs.

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI 07:25
MAFRA . . . . . . .. 08 :20
CURITIBA 09 :00
SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO 13:00

INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AGll:NcrA da
'I'AC-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

SEGURANÇA _ ,CONFORTO - RAPIDEZ 2.

VIVER! MORR'ER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestação, devem usar ,

, , SANGUENOL

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo, Cóldo, ·Arseniato e Vanadato

de sódio

os PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E 5 G O T A O O 5, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni-

A TENI' .�
PROGRAMA PARA O M11:S DE JANEIRO

Dia 14 - Soirée Pré-Carnavalesca.

Dia 28 - Sábado - Soirée com desfile de Modas.

LABORATóRIOS SILVA A:t::lAÚJO-ROUSSEL S/A.

AVISO
Participamos à classe médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral, que, a Sucursal dêstes Laboratórios,
nesta Capital, será fechada no período compreendido en
tre 6 de Fevereiro a ·3 de Março, para a concessão de fé
rias coletivas aos nossos funcionários.

Permanecerá, entretanto, na Sucursal, um plantão
para atender aos pedidos de amostras dos SRS. Médicos.

LAI?ORATÓRIOS SILVA ARAúJO-ROUSSEL S/A.
Sucursal de Florianópolis
Rua: Jerônimo Coelho, If
Fone: 3 - 7 - 5-2.

VENDE-SE
. I

Vende-se por motivo de mudança, uma loja em Flo-
rianópolis à rua Tenente Silveira.

'

Informacões nesta r�dação ou à Avenida Herc ilío
Luz, 132 APt. 3 - Nesta.

.

CLUBE, DOZ'f DE AGOSTO
PROGRAMA DO 1\'I11:S DE JANEIRO

DIA 15 - DOMINGO "SOIRll:E" INFANTO-
JUVENIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS
JUVENIL, DAS 20 ÀS 23 HORAS.

DIA 22 - DOMINGO - TARDE DANCANTE NO
"COQUEIROS PRAIA CLUBE". CON
CURSO DE "MAIôS" E OUTRAS SUR
'pREZAS.

DIA 23 - SABADO - A TRADICIONAL E SEM
rRE ATRATIVA "SOIRÉE" - BLAN
CHE. ORNAMENTAÇÃO. ESPECIAL.
TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN
CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAIOR
BRILHANTISMO DA FESTA.

.

-0-,
"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEPARTAMENTO

.'
. � BALNÉMUO �Dt)'CLUBE" ,�.

,
'

Os srs. associados e suas exmas. familias procurem
passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO on
de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente 'apto

_ para' todo serviços, bem como SORVETERIA UMA
, , '

EL;ETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazivel
para passar um Domingo inteiro ...

Banhos de mar. Refeições lar carte ...

Atenção
Edilal para o aDO de 195,6

" I ,;t'lNSTITUTO DE EDUCAÇÃO g COLEGIO ESTADUAIJ"
DIAS VELHO

.

�---« ...

Exame de II chamada e de II época - Colégio - Oíná-
sío 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 ADMISSAO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.,
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saúde

(elo Dapnrtarnento de Saúde), e de conclusão de curso.

ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6'a 11.
E,:umes: Dias 16 a" 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

Sas séries: Dias 16 e 17
2a" 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
caderneta.
As Ias séries trarão 3 fotografias' 3x4 e as demais sériesI

Terão preferência na matrícula OS não repetentes.
.

Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer ..

tíficado de alistamento.
No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR.r

a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
Colégio: Cr$ 210,00 ..

Florianópolis, lO de janeiro de ,1956.
José Warken Filho '-- Diretor.

".""

Lotes à Vénda
Na Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado do

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 ,metros
de frente, área de �00m2., servidos de água encanaela
e luz. '

,Informações no local G-om o !,lI'. Gilberto .Gheur.

REVISTA DOS "�_'J"&��"�-- ..-,-----�- - ..-.-------� - - --=---

" VENDE-SE
CRIADORES '

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
volts; um transformador automático de 6pO watts saída
100 volts.

'

Tratar à rua Pedro Demoro, 1612 - Estreito .

Vende -se DESAPARECERAM NA RUSSIA MAIS DE
CEM Ml PRISIONEIROS DE

GUERRA ALEMÃES
Governo da Alemanha Oci- po, anunciou que começará
dental afirmou que mais de negociações com Moscou so-

100.000 prisioneiros de guar- bre a sorte desses prisionei
ra alemães desaparacaram ros quando se completar o

nos acampamentos escravos intercâmbio de embaíxa do
da União Soviética, noticia - res entre os dois países.

O PARAISO DE IVAN

_ �'?4'�JólII"-'�-""
" . ....,._ ,. ,.,.v ...·-· . ' •. "

----....;.;�--,

E
SUMÁRIO

Estamos esmorecendo di
ante do plano das exposi
ções especializadas? Ali

mentação para gado leitei
ro -' aveia e vicia vilosa.
Econômia - O 24 de Agôs
to do povo. Avicultura
'Produtividade e eficiência
das rações de postura em

relação ao custo de produ
ção de ovos. Fenação..;.. O Ze
bu na. Indía. A criação de
búfalos - II area geográfi
ca da espécie. O que se de
ve saber sôbre o garrotilho.
Quanto sal precisa o gado
leiteiro? Será prático irrigar
as pastagens? Q composto e

'seu preparo. Secagem arti
ficial de alimentos e 'forra
gens. Bibliografia. O queijo
de granja (Cottage Cheese)
- uma solução para o a

proveitarriento do queijo
magro. Secção Juridica -

o imposto sisa em doações
de padrastos para enteados.
O caso da carne - o pla-

"110 de abastecimento e a li
beração de preços. A subso
lagem. Alteração dos ali-
'mentos. Épocas Ide plantia
do café. As arvores. Conhe
ça as doenças do seu alfa
'fal. A fazenda leiteira -

sobre escolha de raça. Mer
cado de carnes e de laticí
nios. Calendário agrícola -

Dezembro em São Paulo.
Relatório n. 130 do Servi
ço de Contrôle Leiteiro da
A.P.C.E.

Vende-se
Vende-se a casa da Aven í

da Hercilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.
Dias

,Ife"Céíífíiô.Díâ
PREVENÇÃO DA CARIE

DENTÁRIA

I Para evitar que os dentes se

I
estraguem, há três medidas,_

verdadeirq.mente úteis: regi
me alimentar adequado, as

seio escrupuloso e assistência
dentária preventilva.

,

Defenda seus dentes contra
fi cárie, alimentando-se
convenientemente, esco

va.ndu-os corri rigor pelo
menos duas vêses por dia e

frequentandO o dentista
duas vêzes por ano;

SNES.

M�veis e utencílios
Por motivo de transfe-

rencia, vende-se moveis de
sala jantar, quarto casal,
sofá cama, duas camas sol

teiro, Rádio Paillard 7 fai
xas, discos, toca disco, f'o
são eletrico Mipa 4 bocas,
Geladeira eletrica, tres bi
cicletas etc. etc. Urgen te.
Rua Souza França, 20.

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

ALUGA-SE,
Aluga-se para residência uma casa à Rua Conse

lheiro Mafra, 53 (sobrado).
Tratar na Rua Conselheiro Mafra, 27.

MINISTÉRIO DA !\'IARINHA
Capitania dos Partos .dn Estado d-e Santa Carartna

EDITÃL DE LEILAO
'De ordem do sr. Capitão ele Mal' e Guerra, Ruy Gui

lhon Pereira de Mello" Capitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina e, na conformidade com o estabelecido nos
artigos números 84 e 86 elo Regulamento para as Capitanias
elos Portos, baixado e aprovado pelo Decreto número 5.798
cie 11 de junho tle 1940, faço saber aos que o presente edital
virem, ou dêle conhecimento tiverem, que está autorizada
a venda em leilão público do material abaixo descrito, com
sua respectiva avaliação, pertencente a pessoa ou pessoas
desconhecidas, que será levado a público, o pregão de ven

da e arrematação pelo funéionário desta Capitania, Escri
turário da Classe "G", Waldemü'o Henrique Ferreira, '

dia 12 de janeiro, corrente às 09,00 horas no recinto desta
repartição, a quem mais der e maior lance' oferecer.

UM FERnO PATENTE'É UMA AMARRA DE TRINTA
E SETE (37) METROS DE COMPRIMENTO, COM O PESO
APROXIMADO DE 2.000 QUILOS - RETIRADO DO FU .

DO DO MAR. PELO CAPITÃO DO NAVIO MERCANTE Ar>
GENTINO "ALTA MAR" E ENCONTRADO NAS PROXIMI
DADES DO TRAPICHE DA COMPANHIA FLORESTAL, NO
CONTINENT·E, AVALIADO EM C1:$ 10.000,00 (DEZ MIL
CRUZEIROS) E QUE SE/ACHA DEPOSITADO NA ILHA
DOS RATOS. \

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados
e nínguem possa alegar i'gnorância foi mandado expedir o

presente edital, 'que será afixado na séde desta Capitania
no lugar de costume e publicado duas (2) vezes nos jornais
"O Estado" e "A Gazeta", editados nesta cidade.

Capitania elos Portos elo Estado de Santa Catarina, em
5 ele janeiro ele 1956.

Nelson do Livramento Coutinho
Oficial Administrativo, Classe "H" - Secretário

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

Pcrtícípccõo
.

Vva. Odete Silva dos Pas- José Fernandes e Jorde
sos participa aos parentes e :ina Fernandes . participam
pessoas de : suas relações o :\OS parentes e pessoas de
contrato de casamento de suas relações, o contrato de
-seu filho AGILBERTO com casamento de sua . filha
a srta; Ona ide Ceciiia F'er- ONAIDE com o sr. Ag ilber-
nandes . to Auriuo dos Passos.

. ,

Estreito :._ 1-1-56 Fpolis - 1-1-55

Agilberto e Onaide
Noivos

ALUGA-SE PARA
DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"
..

ARTIGO 91
CURSO BOSCO

,
I

Habilite-se aos exames de Madur-eza, de que trata o

Decreto-Lei, n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em
1 ou em 2 anos .

. Informações e matrícula na Livrar-ia Líder, telefones
2316 e 3661.

3 - 'Colaborar para o engrandecimento da cí
dade é dever de. todo o cidadão. Faça a inscrição
de seus. imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal
do Estreito e estará colaborando com o Censo Imo
biliário que trará inúmeros benefícios para o Mu
nicípio.

DR. IVO VON WANGENHEIM '\

- DENTISTA -

Consul.tório rua Bocaiuva, 42

,BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pirei; 12.

BERLIM, 9 (U. P.) - O se ele Bonn. Ao mesmo tem-

f

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comunicaçio à Praca
O EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTDA. comunica

S0U;:; díztíntos (õ�]('nLps e :,ill\igo!'r que d"ixün'cle operar com

a l:Cmprcs,," de 'transportes Minas Gerais siA.; nas Praças
elo RIO DE�ANEIRO E BELO HORIZONTE, estando d'óra
vants os Seus ser-viços naquelas Praças e em PORTO ALE

GRE, a cargo da conceituada' Empresa de Transportes �O·
DQVIAEirO RAPIDO RIOMAR, Outrossim, espera o Expres
so Florianópolis continuar merecendo a preferência com

que. sempre foi honrado, razão pela qual está ao inteiro

dispôr para dar informações e prestar qualquer esclareci-

menta necessarío, com o intuito de bem servir, bem como.

para fornecer os talões de etiquetas com os endereços
atualizados, cujos endereços podei-ao ser encontrados em

anuncio neste jornal.
FlorianópolIs, Janeiro de 1956.

EXPRESSO FLORIANO'POLIS LTDA

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

Florianópolis, Qual"ta-feira, 11 de Janeiro de 1956

florianópolis receberá
hoie a visita do General
Comandante da 5- 0.1.
Deverá chegar hoje, a esta Capital, procedente de

Curitiba, Q Exmo, Sr. General Nelson (te Mello, Coman.'
dante da 5:1. Divisão de Infantaria, que compreende Uní

dades do Exército sediadas nos Estados do Paraná e

Santa Catarina.
S. Excia, chegará, via aérea, ás 10 horas, devendo

ser recepcionado no Aeroporto pelas altas autoridades
civis e , militares.

Permanecerá entre nós alguns dias visitando as

Unidades subordinadas. Primoroso programa foi esta

bell'çido., J
O ESTADO, saudando o ilustre militar apresentai

votos de feliz estada, em nossa Capital.

,UMA INDESEJAVEL
(MANUEL FERREiRA DE MELO)

De vez em vez se nos depara aoS olhos ávidos de idéias

,e de figuras casos cheios de 'sabor exótico e de variagado
colorido.

Assim nos pareceu o que vamos fixar linhas abaixo.
Conta certa revista americana a singular história de

determinada moça que foi vencida nas últimas eleições
realizadas na' terra' do Tio Sam, às quais se apresentara'
como c�ndidata a' UJ;Il lugar de deputado e com grandes
possibilidades de êxito.

, Até aqui, nada de extr:aordinário, Mas a razão do ma

logro é que é, na verdade, curiosa. Os próprios s.mígos e

ç3.rtidários, da candidata conservadora - Lia Stevens

não lhe deram os- sem votos. Porquê
ê Porque, á acusaram

de' ser... excessivamente bela!"!
, Ainda não há muitos anos, deu-se episódio semelhan

te e1;1 Wycombe, na Inglaterra; e a heroina chamava-se

Lac1y Terrington,
x x

X ..

!

Vê-se, pois, que a beleza é, na -vida atual uma espec1e

dé intrusa. Já não são bastantes as magestades destrona

das: a Verdade, cúja explêndida nudês, outrora escondida.
na sua cisterna, passOu a conhecef as promiscuidades,mais:
tristes; a Ju!tiça, que já não consegue equilibralr os pra.t�s,
da sua balança; a Democracia, tão decantada pelos POht1-,'

oueiros, qu� dela tanto se servem fingindo servÍ-l;-\, j"mais
foi tão vilipendi�da como até b,em ponco temP:r' Agora.,

'

:.

Beleza, que soü'e um, doloroso e humilha.nte repúdio,. ,

Assim, vão 'desaparecendo os altos símbolOs radi-osos,

condenados à n)âcilenta aposentação das mÍ!mias. Dentro

em pouco, a Human,idade terá convertido em Tanteon o

seu patrimônio moral e estético, E, nã'O será essa a menos

lamentável característica disto a ,que se chama, num eufe

mismo hipócrita - "A civilização moderna" .. ,

, J
X X

x

M:ts, voltando a Lia Stevens, a tal favorecida pela na

tureza. ,. Tal,vês fossem justos Os eleitos americanos ao

lhe' próibirem o. açes30 .ao Parlamento, E por váriOS e pon
,

dei"áveis motivos,
...

O prim�iro consiste-na influência crescente que a,s mu-

lheres, sob muitos pontos de vista, exercem entre'os politi
co!:, Especialmente, como todos sabem, entre os oradores.

Seria, portanto, desleal apresentar na Câmara alguém que

fià,esse ccao!ar ou perturbar-se, apenas com o reflexo lumi

noSo dos seus olhas' demasiado dôces :__ 0_ líd'er do partido

contrário. , .

O segundo motivo é ainda mais forte. Quem ignora

que o mundo tudo perdôa, exceto a superioridade _alheia?
Os exemplos não estão aí, em todos OS setores, para con

firmar essa verdade milenar? Portanto, a bela Lia, ao ins

talar-se no Congresso, encontraria à sua volta a maré

das invejas implacáveis. Dos homens e, princ,ipalmcnte,
-das mulheres. 'Tel'íahl03 a arena .política transforl11�\da de

mercado de ambições (o que sempre foi) em feira de vai

elade, E oS debates passariam a ser dlíplamente apaixona
dos - porque não h,á paixão mais aguda, mais absorv,",

te, maLs' selvagem e mais profunda do que o ciúme ..

"

De fato, a política e a Beleza não podem, fácilmente,
river juntas. E, já agora, Os sentados, amigos ela infeliz can

didata devem completar a sua obra ma�lc1aÍ1do-a para um

museu de onde nunca mais saia, 'como a Fornarina, a Gio

conda, as Madonas rafaelescas, as Virgens frágeis de Ros'-

s"tti - e outras belas indesejáveis,..
'

...................G.�•••••••••••••••••••�•.•,
.

2 - O progressu da cldad� depende de Um pelfelto
Cadastro Fiscal e Imobiliário, Colabore, para o desenvol

vimento de sua cidade, prestando as Informações solici

tadas nelas recenseadores- O censo Imobiliário elimina

as inj�stiças fiscáis e não visa o aC'l"éscimo de impostos.
Pa ra que Jod s .J2�ssaf!l s�r, �eneficiados, façam a .inseri

cão ·de SUfrS _. P,l'O 'rJedades na J5l'ereilLll;a M'új]i'eÍpnl, até

;0 fim do � :/
'

, "PROTEGIDOS 'DA

PRINCESA"
Tivemos conhscimento de

que à rua Campos Novos vac

dar o seu contigente para a

Folia. Está em organização
um lúzido e rico "Bloco Pro- lontem ouvi do Zé Pagode
tejidos da Princesa". Vae ser

I
esta coisa fenomenal,

um bloco do arromba, Quer saber se êle póde

. :eleito
Inglaterra

LONDRES, 10 (U, P.) - � ton Garden. Entre Os convi- LJowning, onde lhe oferecerá
Durante ás 24 horas que à' dados ao 'almoço figuram o um jantar o primeiro minis

presidente eleito do Brasil, dr. chanceler - del "Exchequer", tl'O Anthony Eden,
Juscelino�Kubitschek, passa- Harold McMillan e o ministro, Tanto McMillan como Thro

rá em Londres, terá pouco do comércio, Haverá oportu- 'neycrott estarão presentes ao

tempo para as conversações nidade para conversações jantar, podendo, assim, con
sobre assuntos comerciais e durante e depois do almoço tínuar as conversações íní

econômicos, o que fará ape- até seu proxírnc compromisso cíadas pela manhã.
nas com os altos funcioná- às 16 horas, quando Juscelino I Em sua edição de hoje, o

rios, nas horas dedicadas às irá ao Palácio Buckingham, jornal "The Times" dedica
refeições, em visita à rainha.

'

I duas colunas de sua página
Chegará a Londres às 11,00 A's 16,30 horas chegará à de edítorta ís a um artigo es-

OXALA' QUE ASSIM SEJA! I
horas ele ama�hã, precedente EmbaiXa�a}lo, Bri}sil, P,J.i":l pC91�1 Robi:", o llrês�dente ,e�ei

A CHEGADA DO REI MOMO ele Haya. Sera saudado no uma conrcrcncia com a !l11 .. to elo Brasil e sua polítíca,
E SUA REAL CONSORTE.' aeroporto Conde ele Scar- prensa. Meia hora após irá escrito pelo correspondente

brough, por Lord Chambelan, a recepção que em sua hon- I do jornal no Rio de Janeiro,
o mais alto funcionário elo ra oferecem o embaixador e I Diz o artigo que é propó
Palácio, representando a a senhora de Gracie. Duran- .stto do dr. Juscelino Kubíts

rainha: Selwyn Lloyd, mi- te esta recepção, pouca opor- i chek levar adiante varios

uístro das relações exterio- tunidade haverá para outra' passos a revolução do presi
res, em nome do governo; coisa que as cortesias sociais, i dente Vargas, mas com a co

Edgard Boyle, secretário eco- mas às 20 horas Kubitschek, laboração das classes patro
nômíco do Tesouro e seu mais irá ao número 10 ela rufo 1 n",L c econômicas.
alto chefe permanente;- o

embaixador brasileiro, Sa

muel Leão Gracie, membros

da embaixada e outro's run-.

cíonártos.
Do aernportn.o presidente

eleito dirigir-se-á ao Hotel
Glaridge, onde ficará hospe
dado como hóspede do gover-

O' Presidente

C.af08val
,

Evoé-
aos

A Al�'rE DE EDUARDO ROSA do uma recepção
nal , ..

manda um pedaço na sede do
Clube Doze está bolando a

organização, de um bloco, que
terá o alto patrocínío da Di

retoria do Veterano, Isto é o

que me contaram", Dizem

que o Bloco tem uma "big"
apresentação e animará os

grandes bailes do 'querido
Clube. Será que é mesmo

"seu'; Paulo Cabral? Tenham
a palavra o Platt, o Grillo,
o 'l'YCh0, e os outros ela tur

ma dos Acanhados. Vamos
ver d os rapazes são bambas,
E'o Augusto, vestido ue Lu-

excspclo-

O homenzinho ja anda
meib atuado, Agora traz de
reboque um jovem artista do

�pincel que vai c r i a n do
paineis orígtnaís e' lindos.
Eduardó está entregue todo à

ornamentação carnavalesca
do Clube Doze. Ao que conse

guimos ver cios croguís, é
uma criação de um imenso pa
góde chinês, com mandarins,
gheíxas, et tuttí quanti. ..
Um monumental arco do

triunfo dará entrada aos Sa

lões do Veterano. E mil e ou
tras novidades engalanárão o

:Jlube da Rua João Pinto sob

) comando de, Eduardo Rosa,
o criador de Coisas lindas,
.Jue saem de suas mãos mágí
eas, inventivas de Seu, cére
)1'0 amante do belo. , .

bo?

ORNAMENTAÇÃO DO CEN-

TRoO URBANO!

A semelhança dos anos

anteriores achamos que já é

tempo de Departamento de

turismo da Prefeitura. ir pen
sando como engalanar a Pra-

Segundo tivemos ciência, ça 15, nos dias do Reinado da
muitos têm sido os comentá- Folia, Será que teremos coisa
,'ios que provocaram a es-' bonita este ano? Ou já está
tréia désta secção, Oxalá que planejado tudo?

COMENTA'RIOS

sendo 'a mesma bem recebida
�enha a colaboração solícita
da de todos os que estão en

volvidos na folia carnavales
�a. " Queremos notícias!

Encontra-se nesta Capital,
a passeio, o nosso ilustre
conterrâneo, sr, Marechal

Cândido Caldas, brilhante

oficial da Reserva do Exérci

to, a quem apresentamos nos
sos cumprimentos.
..._._y.••-.- _-.-.-••_-.-_• ..,._.,.;..- .

Continuam OS preparativos
para 'a chegada do Rei Momo
.e a Rainha Morna, No Sábado
dia 24 êles estarão aqui, ten-

BLOCO DOS ACANHADOS

A turma de rapazes que já

NA CAIXA ECONÔMICA
O Jorn. Jáu Guedes, na presidência
Com a solicitada exonera-

ção do sr. Newton Macuco quele alto pôsto o nosso Ilus
da Presidência do Conselho tre coestaduano e colega de

Administrativo da Caixa imprensa, sr. Jau Guedes da

Econômica' de Santa Catarí- Fonseca:

na, o sr. 'Presidente da Re- Felicitando-o pela honro

pública, dr. Nerêu Ramos, sa escolha, enviamos-lhe
assinou decreto, na Pasta da .nossos votos -de completo
Fazenda nomeando para a· êxito em sua administração.

no.,

A's 13 horas, almoçará com

o ministro das relações exte

riores, Selwyn Lloyd, na resí

dsncía oficial deste, em Carl-
.
'-',' ,--",-,-�,--------

APROVADO O AUMENTO DOS
MILlTARE'S'

-

MARECHAL CÂN-
DIDO CALDAS

RIO, 10 (V. A.) Com Senado FederaL
apenas duas emendas de im-

portância - ê uma terceira Por outro lado, foi incluido
sôbre classificação de taífei- na 'Ordem do Dia de hoje da

ros - foi aprovado, ontsm, Câmara, em regime de prío
projeto que estabelece o au- ridade, para discussão em

pélo plenário da Câmara, o plenário, o relatório final' da

menta de vencimentos dos

I
Comissão de Finanças sobre

militares e que, agora, será: o projeto de aumento dos

enviado à consideração elo funcionários civis. '

O CÔNEGO OLIMPIO
DE MELO ELEVADO
À CATEGORIA DE

CAMAREIRO
SECRETO

RIO, 10 (V. A.) - Entre O"

sacerdotes da arquidiocese do

Rio tie Janeiro recentemente
elevados à categoria ele mon

senhor camareiro secreto pe
lo Papa Pio XII, está o co

nego Olimpio de Melo, .(ln in

osigne Colegiada ele São Pe

dro, O conego Olimpio ele

Melo é atual presidente do
Tribunal de Contas do Dis
trito Federal e já foi prefei
to desta capitaL

BANCO DO BRASIL S. A.
AV'ISO

Concurso para Fiscais·Visitadores
, I

(Exclusivamentt para AGRôNOMOS e ENGENHEIROS
A'GRôNOMOS)
-, I

O BANCO DO BRASIL S. A. torna público que, de 15-1

a 29-2-56, das 13 às 16 110ms, nos dias úteis (excluido o

sábado), e3tarão abertas em sua agência néstá cidade, ,à

Fraça 15 de Novembro nO 3, as inscrições para o concurso

acima, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas
Gerais, Bal'lia, Pernambuco e Ceará, no, deco!"l'el' de maio

próximo vindouro, em horário e local a serem oportuna
mente anunciados,

O ed.ital Tespetivo está pUblicado no Diario Oficial da

União, Ide 22-12-55, e se encontra afixado, também, em tê;,

elas as agências do Banco do Brasil S, A., as quais se acham

autorizadas a' prestar, maiores esclarecimentos e fazer a

inscrição, Visa êsse certame a selecionar candidatos para o

preenchimento de vagf\S EXCLUSIVAMENTE NAS -AGillN
OIAS DO INTERIOR. ,

.

Florianópolis, (SC), 9 de janeiro de 1956.

pelo BANCO' DO BRASIL, S. A. - FLORIANóPOLIS (S,C.)
•

JOSE' DE BRITO NOGUEIRA

Gerente interino
CARME'LO MA'RIO FARACO

- Contador interino

CABOTAGEMI
RIO', 10 (V. A.) - Nos ter

mos expostos pelo ministro
da Viação sr. Lucas Lopes, o

pre3idente Nereú Ramos con

cordou fosse prorrogada,por
mais seis meses a aut8rizaçiio
concedida para. o I'lprú vei ta
menta de na via!> estrangeiros
no transporte em cabotagem
de cereais, gêner03 alimentí

cios, carne frigOrificada,
charque e conservas, dos poi'
tos do Rio Grand� do Sul pa
ra diversos portos do territo
rio nacionaC
Encaminhando aquela pro

posta da Comissão da Mari
nha Mercante; sugeriu o mi

nistro da Viação que as li

cenças para o carregamento
eleverão ser solicitadas à re

ferida comissão, que as con

cederá se a existencia de gê
neros alimentícios e cargas
frigorificadas nos portos de

embar.que e de destino permi�
que as condições dos porto de
navios estran'geiros e desde

enibarque exigir' auxílio de

embarque-e de destino permi
tam operações normais. Os
navios obrigatoriamente às
tabelas de fretes, taxas e

acessarias estabelecidas pata
" cabofl1 gelI} naciónâl. .

-_._'_,._------, -----�--,...._-�._.

Loteria do 'Estado
IRESULTADOS DE ONTEM

3,105 - Cr$
.....

250,000,00 - Blumenau

3.315 - Cr$
11.783 - Cr$
2,637 -; ü'S
1.311 - Cr$

25.000,00 - Florianópolis
20.000,00 _. Florianópolis
15.000,00 - Florinnópolis
10,000,00 - Porto União

\

Catão c,ondenado!
RIO', 10 (V. A.) - O gene- nistTação militar (art, 24� do

ral da resetva Silvio Alves Código Penal Militar), con

Catão foi condenado, ontem, forme denúncia apresentada,
a dois anos de prUão, por seis pelo Procurador Gerlj,l' da

votos contra três, em sessão Justiça Militar, sr. Fernando

do Superior Tribunal Militar, Moreira Guimarães, que fun

como responsável pela práti_- <\iot;1ou� ig:galm�nte, na acusa-

I C9. di.: crime cóni:ra a ádmV ÇflO.

- Carnaval
"C; abram alas que a Prln- brincar só no Carnava l!

lcesa quer passar]. Não arran] a companheira,

i Vem de morro abaixo para Não quer nada c' uma dama,'
todos encantar]" Vae entrar na brincadeira,

muita pinga 'ele derrama,
Cantigas do Zé

Mas o bloco é d' um só?

I Já se viu tamanha asneira!

I tenham pena, tenham dó!
desta grande babogeira!

na

------------- .. - .. ------_.---------'T-

ESCLARECIMENTO t\O PU'BLlCO
O' Serviço de Luz e Fôrça comunica que em virtude de

estar sendo efetuado uma revisão geral nas instalações
na Usina Termo Elétrica de Caplvarí, é forçado a racionar
o fornecimento de .anergia, sob pena ele ser completamente
interrompido o fornecimento de energia.

Deverá - ser estabelecido (\ rornectmr-nto normal de

energia no, dia 13 do corrente".

r'ooperar na campanha financeira da União Catar i
nense de Estudantes, é ajudar a construir a casa própria
cio vosso. filho estudante. Auxiliai-nos nesaa árdua [orna
da, enviando donativos à C.l ixa Postal .dtl - Florianó
polis.
------�----------------------------�---"------.

ConsLa (jlLe o sr, Jorf!,,; Lacerda, ela última vez que
esteve em Curi,tiba, recentel11en te, conseguiu que a policia
rasgasse um processo, de f·eia espécJe, que dorlnia en-

gavetado.
--.

.

Nele -;- está claro - o sr. Léicerc1a ná') figurava
nem como testemunha ele ouvir dizer.

Apenas) por gratidão ao' réu conseguiu rasgá-lo
--ad 11011 perpe tuanl rei 'memoriam!

Bela coisf1. é a gratidão.

DEFINIÇÃO

Os amigos verdadeiros do sr. Lacerda estão supel'
alarmados COl�l o inventário que lhe prepara o sr. Bor,-:"
nhausen.

Os amigos tia onça, uclcnistas, acham que o sr,

Lacerda vai encontrar não o caos administrativos, mas
a mais fôfa e apetecida cama feita.

A propósito o ex-deputado Nelson Brasil deu-me a

seguinte explicação:
- Os primeiros são muito pessemifltas; e Os Se

gundos, muito otimistas.
Com a mania de definições, que se me ,vai e111'ai

zando nó conyívio amigo do dr. Patrocínio Gallotti,
quis saber, ao ,Nelson, o que eram otimismos e pessi- I

mismos.

f

- Se dois su1eitos - exemplificou êle - olham um

queijo suiço e um só vê os buracos e outros só vê o

queijo, o primeiro é pessimista e o segundo é otimista,
Achei o exemplo muito aproprhclo. e dei razão aos

lacerdistas, que estão vendo muitl) buraco para tão
, pouco'queijo!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


