
CAPOTOU O ôNIBUS DA
AUTO VIAÇÃO :eEIXOTO:

No percurso Tijucas-Flo
'ríanópolís as localidades de
Sorocaba. e Três Riachos,
um ônibus da Auto Viação
Peixoto, capotou espetacu
Iarmente, ficando com as

quatro rodas para cima. Fe
lizmente, não houve mortos,
apesar da violência do cho- .

que. 'Entre os mais feridos

figura o sr. Pedro Eulálio
Andriani, candidato, no úl
timo pleito de três de outu
bro, à Prefeitura Municipal
de Tijucas pela UDN.

- MAIS PETRÓLEO

'Ãtencão!
DINHEIRO- PERDIDO:

f

o PRESIDENTE JUSCELINO

PARLAMENTAR ITALIANO
'VISITA O BRASilINTERRUPCAO RÁlDIO�TElEF-ONICO• .j'

-

'

Entre Rio e Pôrto -Alegre

RIO, 13 (v. A.) - De acor

do com, a proposta -do mio,
nistro da VIação, o presiden
te da República concordou
em que fosse prorrogado por
mais seís meses a autorização
concedida aos navíos sstran-

RECEBIDO PELA RAINHA'; plo progr�ma de tres dias" gelros para o transporte de
MAR confe�encIando, com as altas cabotagem, inclusive o de

BRUXELAS, 13 (U. P.) - autol'ldade�_' e o� represen-l gansros alimentícios, tais co
A rainha-mãe Elizabeth re- tante.s da mdu�tna e do co-

mo carne frigorificada, charcebeu, em audíencia especial, mercio, especialmente das que, conservas; stc.o sr. Juscelino Kubitschek. ° que possuem estabeleeímen- ,... u••_ .I" ...

rei Baudoín está àusente, na tos no seu país. ° sr. Kubits
Riviera. ° encontro teve lu- chek sairá às 8,15 horas, de
gar na resídsneía da sobera- vendo chegar a Paris mais ou

na, proxíma à capital. Com menos uma hora depois.
isso, o presidente eleito do FATJARA' DE PISTOlA PELA
Brasil encerrou um inovi-I '

RADIO DE ROMA

Imentado dia de atividades, r:
'

_

em qUe visitou tamberpo Lu- RIO, 13 (V, A,) � ° em

xcmbul'J,o, Os assuntos trata- baíxador Carlos Alves de Sou
'dos na audiência versaram z:\, chefe da missão diploma
f:opre a amizade belga-brasi-, tica do Brasil na, Italia,' coo'
leira; tendo O- sr. Kubitschek münicou-ao Itamaratí, que a

,J re�tfirl1lado os objetivos 'da Radio ele RQma ofereceu seus

SUl, visita à EuroPa, �ervi<:os ele tl'ansmissâ,a ou

EM PARIS ,de teti'al1smissão dos discur-

BRUXELAS, 13 (U, PJ - sos que o presidente eleito do
° sr, JUf\celino Kubitschek Bra::il pronunciará quando
�cguiu hoje com sua comiti- 'ela sua estada naquele pais es

va, P:ll'a a c�j)ital fran�esa, peciallYlente a or,ação que se

Em Paris, o presidente eleito rá feita do, cemitério de Pis
do Brasil d,everá cumprir am- tola,

são, I gaúcha na Câmara vão en
,

RIO, 13 (V. A.) - Há qua- dereçar um pedido de infor
ae um mês, o útil-e eficiente mações ao Mínístértoda Via
serviçr, radto-telerôníeê que o çãc. indagando a quem cabe
Depar tnrusnto dos Correios c a responsabilidade pela falta
Telégrafos mantinha com de reparo ou de substituição
vantagem para Os cofres da do material estragado.
repartíção e elo público, entre' ,.$••••••$••••••••••••
Porto Alegre e a capital ela II'

' .

t
República, encontra-se pa- EXPERIÊNCIAS

I
.

I

raTIsado, C01110 [ustífícatíva "WASHINGTON, 13 (U. P.)
dessa irregularidade, o supe- . - Nova serie de testes ato
rintendente do Tráfe'go Tele-li micos .terá lugar no Pacifico,
gráfico af'íxou um aviso aqui' nesta primavera, segundo a

dizendo que aquele meio de nunciou esta noite a comissão

comu.nicação havia cess�do I de Enevg.ia Atomica 9?S, E�
em VIrtude de ter se parbldo j tados Unídos. A comumcaçao
um cabo das instalações da I vem, assim, corroborar as a-

.Diretorín Regional do Rio' rírmacões de ontem do sr,

Grande do Sul. I John \Foster Dulles, de que os

Como há enorme procura Estados Unidos não podiam
para o ref'ertdo serviço,

, 1'e-1 sus�ender as experiencias a-

presentantes da bancada \ tomícas. '

" �
,

.

CABOTAGEM

SAO PAULO CENTRO NACIONAL DE
PESQUISAS ATOMICAS

TUDO INDICA OOHISENHOWfR SE Instituto de: Eneruia� Atômica
,CANDIDATARÁ À REELEiÇÃO �

bl 'N· ICONCORD, New Hamps- rá de escolher o candidato Vriad, Bem Sao Paulo
\
e de J B m to;�:: B.Cl_ti,D�

hire, 13 (U. P,) - Informa- à presidência dos Estados. .s. PAULO, 13 .(V. A,) _ Por e tecnologia nucleares, de

I
tamento da energia atômica

;e que os simpatizantes do Unidos. Pelo que soube a convento assinado entre o cientistas e técnicos; 4 .::_ es- para fins industriais, tendo

presidente Eisenhower apre- "Associated Press", Eise-' Conselho Nacional de Pes- tabslacer bases em .dados em vista 'a necessidade, do

sentado seu nome à pri- nhower .não fará 'nenhuma quisas e a Universidade de construtivos para o aprovei- país.
........ _. ..... '" .. - ...............7 . �!��. ··._�r•. �.t........

me ira deliberação' da con- �J)osição à decisão. Isto in- São Paulo, acaba de ser cria-

venção republicana, prepa- 'dica que Eisenhower, que do 'o Instituto de Energia A

ratória da convenção que te- já se considera recuperado tomica, de âmbito nacional,
.·&·Aa�-...*..._•.._..•�••�.M..._.�.U_u�.... do ataque cardíaco de se- ° Instituto terá as seguintes

tembro, pretende mesmo e prlnclpáís finalidades: l'
concorrer à reeleição. .Ainda - desenvol-ver as 'pesquisas RIO, 1.3 (\C. A.) Na

-ontem, a' Casa Branca n e- sobre energia atômica para sessão do Conselho Delibe
gou-se a confirmar' ou des- fins pacific'os; 2 - produzir rativo presidida. pelo pro
mentir a' notícia de. que 9 radíoísotopos para estúdo e fessor Heitor Grillo, realí
.Jome de Eisen-hower seria experíêncías

�
em qualquer zada hoje, o Conselho Na

Incluído nos trabalhos pre- ponto do país; 3 - contribuir ciónal de Pesquisas ,firmou
liminares. " para a formação em ciências importante convenio com a
...... - ••••• -.;. - - - _. -. - - -

Universidade de São Paulo'

êONTRAfiÁN,-D'O
n.

na ocasião representada por
SALVADOR, �3 W. 'A,) -

'

•• seu magnifico reitor, pro-
As autoridades' alrandegarías SALÁRIOS 'fessor Alipio Corrêa Neto,
apreenderam dezessete auto- RIO, 13 (V. AJ - E� re- O referido convenio, que
móveis norte-ameI' i c a nos cente pronunciamento o Tri- tem o objeto da criação do
destíriadcs a pessoas resíden- bunal SUPerior do Trabalho Instituto de Energia Atômí- LOTT POIl

D I,...
tes em Salvador.. Rio e Belo confirmoü a vigência da por- ca, de arnbito nacional, 10- '.PORTINARÍ

e egaçoes CQ- �orizor:te, o� quais entram ta ria duzentos e qua�r�,' de cali.zado -em Sã� �aulo, foi , RIO, 13 (V. A.): _ Um re-

I I

'

•• ',.,. em nosso pais sem qualquer 1945, que regula o salárto do� I assinado pelo presidente em trato à oleo do general Tei-
marCia IS VISita rao documento legal, ,

,'. ' professores particulares, cu- p�ercícjo do Co�selho Na- I
xeira Lott, pintado por Cân-v ,

I '

',' bendo desse modo aos minis- , e ionu l de Pesquisas, -profes- dido Por.tinari - .qus, Para

O Brasil .

I
NOVO DIRETOR térios do Trabalho e Educa-! :>01' Heitor Grillo, pelo rei- executá-la, .ínterrompsu o

,
NOVA' IO�QUE, ,13

..

(U, PJ cão: a fiscalização do seu pa-

'.
ter da Universidad� ?e Süo seu trabalho nos murais que

RIO, 13 (V. A.) - Anun- - As autoridades do Teatro gamento. I Paulo, professor Alípio Cor- está fazendo para a ONU _

da.-se qUe de1egações da I Metropolitano ela Ope,ra a-; "rêa Neto e pelo presiden te foi entregue, ao Ministro da
Suécia, Suiça e' Austl'ia de" I nunciaram a ,nomeaçao ,de. Cai por terra, assini a tese da Comissão de Energia Guerra, no seu gabinete, p'e
\'C:'ão chegar a, esta capi�al, �ri:ch Lein:c�ari, pa_:a dir�t�r dos diretor�s de Colégio .de Atômica do C�nselho Nacio,

lIa poetiza AdaIgisa Nery.
[,te meados de março" a fIm gelaI da Olgamzaçao, Lems- (:ue a part11' do pronunCIa- na! ,de PesqUIsas, general Fazendo-se acompa n h a r
de discutirem a inclusão dorf se encontra no m0111en- menta do ,SUpl'eU10 Tribunal, Bernardino 'Mattos. dos diretores de "Ultima Ho-
desses ]Jaíses na área mul- to no Estado de Is1':\e1, diri- Pederal, no paso do diss!dio, As ,finalidades do insti-' 1'a", Srs. samue( Wainer Bo
ti-Iateml de' comércio e .de

'

gindo f1 Orquestra Sinfónica nlf:citado em 1951; pelo Sin- -tuto agora: criado são as se-
I
caiuva Cunha e Paulo Silvei

pagamento. "Como se sabe, 'Israelense, mas regressará dicatb elos Profe2sores' do Rio' guintes: a) - _desenvolver' ra, ,a sra. Adalgisa Nery a
já fazem �ftrte do convenio Ç1,os Estad,os Unidos em feve-: ele Janeiro, não mais podia o! as pesquisas sôbre energia

I
crescentou uma dedicatoria

além do Brasil, a Alema- J'eiro" E' aU3triaco de nasci"
i
Ministérlo da Educação fixar I atômica para fins pacificos;

I
ao-presente, ambos merecEm

nha, Inglaterra; Holanda, mento, naturaUzado J1orte-
I
o salário dos professores par-

..

h) -

.. prodllZ.'.i.r iso.to.p.o.s para d.o. o ag-radecimento da gen.
Bélgic:1 e Luxemburgo. ámericano. •

,.

! tic:llares, -'st!l40N, é ª-�P-er�ênc.ias el1'l LiQtL :���':::

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

qualquer ponto,do país; c)
nucleares e cientificas têc
.nícos - provenientes de vá
rias unidades da Federa
ção; d) -- estabelecer rea

tores destinados ao aprovei
tamento da energia atômica
para a indústria.
- contribuir para a forma

tecnologia
'·J[.1 -r

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO

INDICA ORP

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

e

DR. ANTONIO DTB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLÍNICA.
GERAL-PARTOS

Serv.iço completo e es'peciali- DR. LAURO DAURA
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAI,
RAS, com modernos métodos de Especialista em moléstias de

diagnósticos I' tratamento. • Senhoras e vias urinárias.
SULPOSCOPIA - HISTERO - Cura .radical das ':infecções
SALPINGOGRAFI.,!,. - METABO" 'lgudas e cronicas, do aperelho

LISMO 'JASAL �enito-urinário em ambos os

R"dioterapia por ondas curtas- ,ex os.

Eletrocoagulac.ão _ Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo
Violeta e Infra Vermelho. e do sistema nervoso.

Consultório: Rua Tl!ajano, n. 1, H,nál'io: 1()% ás 12 e 2'h ás 5,

l0 andar - Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12

HOI'á"io: Das 9 às 12 horas -
.- 1°' Andar - Fone': 3246.

Dr. MUSSI. llesidência: R.' Lacerda Cou-

Das 15 jl.s 18 ho'ras - Ora.. Linho, 13 (Chácara do Espanha)
MUSSI - 'Fone: 3248.
Residência: Avenida Trôm- -D:-R-.-A-r-,-V-A-n-O-D-E-'

-

powsky, 84. � ,u

_.
_._. - ,_- CARVALHO

DR. JÚLIO DOIN
MÉDICO DE CRIANÇAS

VIEIRA

IllUERICULTURA
- PEDIAT..aIA

MÉDICO
.

,_ ALERGIA INFANTIL,..
E:;PECJALISTA EM OLHOS Consultório: - Rua Tiradel.-

0UVIDOS, NARIZ E GARGANTA les n. 9. .'
..

TRATAMENTO li: OPERAçõES Residência: - Av. HercIll.o
Infra-Vermelho _ Nebulização � '1:0'2 n. 155.- Te!. 2.5�0.

Ultra-Som _ Horário: .- Das 14' KS 18

(Tratamento de sinusite sem I'as diáriamente
operação)

Anglo-retinoscopia ..:.. Receita de
Oculos _ Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado) .

'

Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultórib': - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2675.
Reg. - Rua São JOl'ge 20

Fone 24 21.

DR. NEWTON
'D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Ooencas de Senhoras _' Procto
logia � Eletricidade Médica
CÕllSUlt.Óri.O: Rua Vitor Mei

reles n. <J8 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 horas e1l1

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

DR. MARIO'WEN·
DHAUSEN'

CLINICA MÉDICA �E ADU.LTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves J ú·

niol', 45. Tel. 2.812.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLtNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Migueliu'w,

I�,

Florianópolis, Sábado, 14 de Janeiro de 1956

AL. j'

-----�- -------,----_.

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOMER DR YLMAR CORR�A

GARCIA CLíNICA MÉDICA

Díulomado ·pela Faculdade Na- ra;ONSULTAS das 10 - 13 ho-

cional de Medicina da Uníver-
Rua Tiradentes 9 _ Fone 3415

sidade do Brasil f
Ex-interno por concurso da Ma- ·DR. JOSÉ 'TAVARESternidade-Escola I
(Serviço do Prof. Octávio Ro- IRACEMA

drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS - CLINICA GERAL
gia do Hospital I. A. P. E. ·T. C. \ Angustia - Complexos -

do' Rio de Janeiro IInsonia - Ataques - Manias -

Médico do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual
e da Maternida�e Dr. Carlos

f' Do Serviço Nacional de Doen-
Correa . ças Mentais. Psiquiátra do

DOENÇAS DE SENHORAS � Hospital-Colônia Sant-Ana,
PARTOS - OPERAÇõES CONSULTóRIO - Rua 'I'ra-

Cons: Rua João, Finto n� 16, jano, 41 - Das 16 às 17 horas
das 16,00 as 18,00 horas. RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,
Pela manhã atende dià- 139 Tel. 2901
riamente . no Hospital de ....,. _

Caridade. DR. ARMANDO VALÉ-
Residência'; 10 DE ASSIS'Rua: General Bittencourt n.

R
101. Dos Servicos de Clínica Infantil-
Telefone: 2.692. da Assistência "Municipal' e Hos-

pital de _Caridade, A D V O� G -A DOS
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
_ Alergia -

MÉDICO Consultório: Rua Nunes Ma-
Com prática no Hospital São cha do 7 - Consultas das 15 às
Pranclsco de Assis e na Santa" 18 h oras.

-

Casa do Rio de Janeiro Residência: Rua Marechal ,Gui-
CLINICA MÉDICA l h e rm e 5 - Fune : 3.783
CARDIOLOGIA' --,

Consultório: Rua Vitor Mei- DOENCAS DO APARELHO DI- DR. CLARNO G.
reles, 22 Te!. 2675. CESTIVO � ULCERAS DO ES- GALLETTI 14 sábado (tarde) --:- Farmácia Sto ANT6NIO -

Horários: Segundas, Quartas e
.
'Í'OMAGO E DUODENO, ALER-

'._ ADVOGADO
' nua Felipe Schmidt, 43

Sexta .feiras: -

I
GlA,DERMATOLOGIA E CLI-

R 6 I O is dom.nvo - Earmácia StoDas 16 às 18 horas NICA GERAL
. ua Vitor Mei re es, ti • u 5 -

Residência: Rua Felipe Sch- DR. '.JÚLIO PAUPITZ FONE:: 2.468' I eJipe Schmidt, 43
Florianópolis .-midt, 23 - 20 andar, apto 1 -

FILHO 21 sábado (tarde) - Farmácia
Te!. 3,002. - � Ex-interno da 20a enfermaria DR. ANTONIO GOMES DE Rua Trajano

.

DR. HENRIQUE PR1SCO e Serviço de gastro-enterolcgla. ALMEIDA 2� domingo - Farmácia CATARINENSE
da Santa Casa do Rio de JeneiroPARAISO (Prof. W Berardinellt), Trajano'

MI�DICO Curso
.

de neurologia (Prof. ADVOGADO - 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA
Opcracões - Doenças de Se- Austreges ilo ). Escritório e Residência:

T'nhoras _ Clínica de Adultos. Ex-in te rn o do Hospital mater- Av. Her-cil io Luz, 15 ra.lanO
Curso de Especialização no nidade V. Amaral. Telefone: 3346.

'

29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
Hospital dos Servidores do Es- DOENÇAS INTERNAS J..................... O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
tado. Coração, Estômago, intestino, D E N TIS TAS

I S h(Serviço do Prof. Mariano de fígado é vias biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONSECA Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Fe ipe c-

Andrade). I rios c útero CIRURGIÃO-DENTISTA midt, 43 e Trajar, o.
'

Consultas - Pela manhã no Consultórfo iVltor Meireles 22.
.
Clínica _ Cirurgia A presente tabela não poderá sei' 'alterada sem pré-Hospital de Caridade. Das 16 às 18 hOTas.. ROTESE P M'À tarde das 15,30 hs. em dian- Residência: Rua Bocaiuva 20.' ': -

D��\�SdUl'a��elseme I
via autorização deste DEPARTAMENTO.

te no consultório á Rua Nunes Fone: 3458. Nylon. .D. S. P., dezembro de 1955 ,Machado 47 Esquina de
.

Tira-

D'R. MAR'1'0 DE· LARMO ::lIATERMIl.: - Tratamento deden.tes. Tel. 2766.
,canais pela

al-I •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••Residência - Rua Presidente CANTIC
-

O '

Coutinho

44�LINICA CLíNlC�·�I�JANÇAS C����l�t��i: ;n�:�gi����h�a�t,
I i Restaurante' Hapoll· i

de ADULTOS i�el nando Machado n?5.. •
OLHQS - OUVIDQS NARIZ' Doencas Internas [,'one 2225

.

l .

!E GARGANTA CúRAÇÃO .: FICADO - RINS -, •
DO - INTESTINOS Consultas: da. 8,00 às 11 110- :

I

•
DR GUERREIRO DA Tratamento moderno da as e das 1·1,00 às 18 h01'a8. •

.

'SIFILlS 8x('lusivamente com hora mar-
'

: RU.\ �recb&J Df>UC!orc M, •
FONSECA Consultórto v-e Rua Vitor Mei- 'H��i)ado _ das 9 às 12. •• I:m t..;gefl, no aul. do BrUll. (i meínerr �:Chefe do Serviço de OTuRI- eles, 22.

.' •
.

'\ + __

NO do Hospital de Plor-ianópç l ia. HORÁRIO: -

I
r'." "''''', .."'{>,.,._, , 1l\i-P' '-.� ."nr.oY''''' .. fld ..n_ !

Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. DR. LAURO CALDEIRA

I:. , ."
� .....,

LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone:' Consultório - 3.415 DE ANDRADA
TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale) '.

da ESPECIALIDADE Pereira 158 - Praia da Saudade \
.

Consultas - pela' manhã no ,- Conu ei rcs -)

\ CIRJ'RG;UO-DENTl;S'fA I } ,

H<fl�IIt�E _ das 2 as 5 - Dft �IDAi DUTRA FILHO :a��e��n L�O,�!O and�r �jf;�:: I � . w.tâMcieiii'�LCO,Ól'
.

segurançano, CONSULTóJl,IO -:- Rua dos
MÉDICO DE CRIANÇAS .03 -:- Rua, :r�nente Si lveira, 15. e.

ILHEOS n". 2 Consultório: Felipe Schniidt,
'1 A����se. d iár l ame nt.e das 8 às

II e. rapídezRESIDÊNCIA. - Felipe Sch-
iS (das 14 às 17 horas).

. 3 '5 d . 18 hmidt na. 113 'fel. 2365.
R id

ê '. T te Stlveira.: ,as e as as 14 as
.
oras.

eSI errcra r enen '
.. 19 as -22 horas. I'

..

DR. ANTóNIO MONIZ l30 (Fone 3165). Confecciona Dentaduras e Pon- so NOS CONFORTAVEIS !ttICRO-ONIBUS DO

CIRURG�E �:����OLOGJA
-

DR. ���1fo�TINO e�:ó��Ã� :�;;� FILHO i RAPIDO �<snL-8RASILEIBO»".

Ortopedia MÉDICO CIRURGEO
Consultório: João Pinto, 18.

Doencas de Senhoras _ Partos
Das 15 às 17 diàriamente.

-= Operações _ Vias Urinárias

�:;:osB:�:iu�!b���� IO,;��'s�r��ca ap���ei�:sn�f��'� d:
Fone: - 2.714.

Buenos Aires.
DRA. WLADYSLAVA CONSULTóRIO: Rua Felipe

W. MUSSI Schmi dt, nr-, 18 (sobrado). FONIC
3])12.

'

HORÁRIO: das 15 ás 18 ho
l'aS
riesidência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42. "

Atende chamados

r:_l

ISSIO
DenJis.a 'para CriônçdS

DR. JtTAREZ PHILlPPI
Edifício João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 .e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcaria.

DR. CE BATALHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentista'

Cl1n1ca de Adultos e Crlanç...
Ralo X·
Atende com Hora Marcada
Felipe ScbIl11dt 39 A Salas 3 e fo
I

Clinica de Adultos - Ci ru rg ía
Protese Raios X
Rua Felipe Schmídt, 39 A -

.a las 5 e.6

IAtende com hora mareada
Dar 9 às 12 e das 14 àa 16

. -_._-..

�-w-;-;;:;�'-.-
. ._._._�

'---Ex-pre-ss-o�Flo-ri-ano�'pO-:li.S-··,�Ltd�a+

T�'anspol'tes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, P6RTÚ ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, RIO

Lara .. DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

.�-- ._�-�------

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

ho-

I O leito'!' encontl-aTá, nesta eo
- luna, inioi'màçôes- que' necessita, Agência: RIO DÉ JANEIRO
diàl'iamentr e de imediato: "Rl'Omar"JORNAIS· Telefone
O Estado :......... 3.022'
A - Gazeta ,.......... 2.656
Diário da Tarde 3.579

fmprensa Oficial' .�...... 2.688
HOSPITAIS

Caridade:'
(Provedor) 2.314
(Portal'Ía) 2.03(j
Nerêu Ramos ,....... 3.831
Militar :,' 3,157
São Sebastião (Casa de
Saúde) , ,. 3.153

Matel'n idade Doutor Car-
los COI'l.'êa '............ 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de B::mbeiros
Sel'viço Luz (Raclama-
ções) .. , .. ,.,., .. ,.,... 2.404

Polícia (Sala Comissário,. 2.0:J8
Polícia (Gab, Delegado) ,. 2,fi04
COMI'ANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC "., ,. UOO
Cruzeiro do Sul .. ', ,. 2.500
Panair .... " .. ,..... � 553

2:325

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaí

Santa Catarina.
.

CIRURGIl,O DENTISTA

ADMINISTRAÇÃO
Redação é Oflcil)as; à rua Con
�elheiro \fafra. n. lJW Tel, 3022
_ Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUIN'�
Representa'ntes:

Representaçôes A. S.
Ltda
Rtia Senador Dantas, 40 - 50

:lndar.
Te!.: 22-5924 - Ri ... de Janeirl'.
Rua 15 de No'vembro 228 -5°

andar sala '512 - São Paulo.
ASSINATUltAS
Na Capital

Ano, "" .. ", .. "" Cr$ 170.00
Semestl'e ..... ,.. .. Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 200.00
Semestre , CI'$ 11 0,00
AnlÍncio mediante contl'átll,
Os originais, mesmo não pu

I b licados, não serão devo)v.idos.
.

A direção não se respon"al.ili'za
pelos conceitos emitidos nos ar·

tigos as�inados.

INFORMAÇõES UTEIS

FARM�ÀCIA DE PLANTA0
1 domingo - Farmácia Nelson - Rua Fel ipe

Sçhniidt
7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA � Rua

João Pinto
" -Ó,

8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua
- Pinto

ANTCN)O - Rua I
CATARINENSE -

Florianópolis - Itata' - Joinville �- Curitiba
• :::��__,.... . J\I!' � .

...... ',. � ..t_ _
. "'10M •

Age"ncía· 1\ Da Deouoro e�qUI.na da
• Rua Tenente SIlveIra

ENDERECOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
-

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Viscon,de do Rio Branco

932/36
Telefone: 12-30

End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGRE
"Ríomar".

Aveni-da do Esbdo 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" En;d. Teleg.- "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

- ,.)

R)la Dr. CarmQ, Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Aüin'de· ,"RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

Agência: BELO HORI
ZONTE

.

"Ri.oma�·" .

Avenida Andradas, 871-B
. Telefóne: 2-90-27

,

Atende "RIOMAR"

NO-TA: - Os nossos serviços nas' praças de Pôrto
'AlegTe, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

3.313 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS
-Fones: 2fi-34 e 25-35 ,-

"a1'ig ..

Lóide Aéreo ', .. , .

Real , , .

Srandinavás , .

HOTÉIS

DR. NEY PERR'oNE
DR. I. LOBATO MUND

FILHO Formado pe!ã'if!ãculdade Nacio-
Doenças cio aparelho respiratúrio nal à" Medicina Univl;lrsidade

TUBERCULOSE' do Brasil
RADIOGRAFIA E IlADIOSCOl'IA RIO DE JANEIRO

'DOS PULMõES Aperfeiçoamento' na "Casa de

Cirurgia do Torax Saude São Miguel"
Formado pela Faculdade Nado- Prof. Fernando Paulino
nal de Medicina, Tisiologista e Interno por 3 anos ci'o Serviço
Tisiocirurg'ião do Hospital Ne- de Cirurgia

rêu Ramos Prof. Pedl'o de Moura Lu", ,. , ,...... .. 2.021

Curso de especializaçao pela OPERAÇ.õES Magestic ., .. ,........... 2.276
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- CLINICA DE ADULTOS Metropol, , .,' 3.14-7
tente de Cirurgia do Prof. Ugo nOENçAS DE SENHORAS La POl·ta , .. "... 3.321

Guimllrães (�io). CONSULTAS: No Hospital de Cacique � , '3.449

Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Caridade, diáriamente pela ma- Centl-al :....... 2.6!l'4

F/i.nê �R01 nh}\.., ,. .

I Estrela :.. . .. 3.371

.�>\tende em hora marcada,. HESIDÊNCIA: :_- Rua Du"',,te
-

Ideúl"., .. ,.".; ,", ,;c' 3.6r19�
Res,: __:_. Rua Esteves Junior, Schutel, 129 - TelGf, 3,28� - ESTREiTO

�O - l"one: 239ó ,I Wol'ianópolis. 'Disque ., .. , ..... , ... , ...

ARTIGO, -91
CURSO BOSCO

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

Decl'eto-Lei n. 4.244, fazendo cursos 'preparatórios em2.402
2.377 '1 ou em 2 aríos.

,2.300
, fnformações e matrícula na Livraria LideI" telefones

2316 e 3661.
3 - Colabol'ar par'a fi en'gl'alldecimentO' da ci

dade é dever de todo O' cidadão. Faça a inscrição
de seus imóveis na Prefeitura ou nO' P�stO' Fiscal
,do Estr�ito e estará colaborando 'c'O'm O' Censo Imo·
biliáriO' "que trará inúmeros benefícios ·para. O' Mu�
nicipio.06

'

João

Rua

Rua

E O I T-A·L.
CONSTRUÇÕES ENI TERRENOS DE MARINHA
L São terrenos de marinha em uma profundidade de

33 metros, medidos para a parte ele terra, do ponto em que
passava a linha elo preamar médio de 1.831.

A linha do preamar médio de 1.831 corresporide atual
mente a maré máxima.

2. De a côrdo com o artigo 102 elo Regulamento para
:\S Capitanias dos Portos, par.i execução ele obras públicas
ou particulares, sôbre água em terrenos de marinha e
marginais dos portos, nas lagoas e canais, deve ser previa
mente ouvida a Capitania dos Portes, por meio de ofício
ou petição do interessado dirigida ao' MINISTÉRIO DA
MARINHA, devielamente instruído, expondo a espécie da
obra que deseja realizar.

3, O não cumprimento desta ordsm no caso ele obra
oartícutar, 'implica na 'elemolicão ou destruícão ela obra ou
.10 serviço feito à custa do infrator, sem prejuízo da. multa
Je Cr$. 1.000,00, que poderia ser aplicada.

4. O pedido de licença para construção da obra ou elo
>erviço em terreno de marinha só poderá ser encaminha
.Io, quando o interessa elo apresentar anexo ao seu reque
rimento os seguintes documentos:

a) duas (2) cópias da planta do projeto;
b) memorial descritivo (1:1 obra ou serviço que dessja

realizar;
c) certificado de ocupante ou carta de aforamerito

fornecido pela Delegada do Serviç� elo Patrímônlo
ela União nos EstadOS;

d) taxas de pagamento de foros de terrenos de mari
nha fornecido pela Delegacia do Servico elo Patri-
mônio da União elo Estaelo; e

'

e) licença da Prefeitura para construçilo da obra ou

serviço.
Ruy, Guilhon Pereira de Mello

Capitão ele Mar e Guerra - Capitão dos Portos

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÁO
.

;.
�

HOEPCKE

N� tIO-MJTOR ,·CARL 1I0EPCKE»
ITINERARIO
I SA1QAS DE

I D A VOLTA
Fpolis. Itajaí IUo Santos

15-1 16-1
27-1 28-1
8"� 9-2

20-2 21-2
2,5�2 27 -2 3 -3 4-3
8-3 10-3 15-3 16-3

. O horário I de saída de Floriai1ópolis será às 24,00horas é elo Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Iela como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores in formnções, dirijam-se à' séde da

Ernpi-ãsn, à rua Conselheiro Mafra, 30 -- Telefone 22-12.

20-1 22-1
3-2

15-2

1-2
13-2

/- ',Atenção
Editai para o ano de 1956
lNSTITUTO .DE EDUCAÇÃO E -COLÉGIO ESTADUAl,

DIAS VELHD
Exame de IJ chamada e ele II época - COlégio _ Giná-

sío e Normal.
Inscl'içfw: Dias 1 a 4 ele fevereiro .

Exame de II chamada: Dias 6 a 9.
Exame de II época; Dias 10 e 1 L

.

EXAl\-lE DE ADMISSXO; Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
'Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certielão de idade, de vacina, ele saúde

lelo Departamento el·e Saúele) c ele conclusão ele curso.
ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6 a l L
Exames: Dias 16·a 29,

MA'I'RíCULAS,
Normal e tas séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17
2as séries: Dias 18 e 20
las séries: Dias 21 e 22

Colégio: Dias 20; 21, 22 elas 14 às 16 horas ..
Observações; Não se fará matricul,a sem a apresentação
cadei:neta.
As las séries trarão 3 fotogl':<fias 3x4 e as elemais sériesI.la-) Terao pl'eferencla na matncula os não repetentes.

I Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

I
tificaelo ele alistamento. .

No ato ela matrícula pag,ar-se-á a CAIXA ESCOLAR P

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

Florianópolis, 1° de janeiro ele 1956.
José Warke'll Filho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARINHA

Capitania dos Portos do 'Estado de Santa Catarina

[�otes à Venda
Na Praia ela Saudaele, em Coqueiros, ao lado do

Grupo Escó-Iar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
de frente, área ele 400m2" servidos de, água en'canada
e luz.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

Cruzeiro do Sul
NOVA LINHA DA "CRUZÉIRO DO SUL" AS

QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE FLORIANóPOLIS AS 07:00 hs.

FLORIANóPOLIS 07 :00
1TAJAI 07 :25
MAFi'tA - 08 :20
CURITIBA 09 :00
SAO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO 13:00

INFORMACõES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
EELUPE SCHi"HDT, 40 TEUS. 2210 E 2500 AG1i:NCIA
TAC-,RUA FÉLLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.'

..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SAnADO, 14 DE JANEIRO
Porque f'ôstes comprados por preço, Agora, pois, glorifi
cai a Deus no vosso corpo. (I Cor. 6:20). Ler I Cor. 6:14-20

No seu poema, "Rabi Ben E2;ra", Robert Browning
imagina Um homem na plenitude da ·"ida, contemplando
sua juventude passada e também o seu futur,o na velhice. "A R�VOLTA DOS BRiNQUEDOS"
A despeito das fraquezas e falhas, êle. compenetra-se do

.

Os dizeres poderãó ser abhwiadofi e distribuídos a "(Peça Infantil em 2 atos de PERNANBUCO DE
valor que tem perante Deus e excla�a':-

. critério do concorrente. VEIRA
.

"Tudo o que 'eu jámais..poderia ser. CONDIÇÕES: CENÁRIOS/E FIGURINOS DE ANTôNIO LOPES FA-
Tudo o que os outros não sabem que sou.

1 - Os desenhos serão julgados por uma Comissão, R,IAS (premiado do FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DE
Isto é o meu valor perante Deus... formada de alunos, escolhidos peto D. A,; ., SÃO PAULO)

.

Que Deus tem pago um vreço por nós é eyidente no
2 - só entrarão em julgamento as flâmulas que fo-' DIREÇÁO - SÁLVIO DE OLIVEIRA

f:1to que nos criou e, em Cristo, pagou o preço da noss;\
rem envia,das à Comissão (caixa postal 120) .até 3D de PRóXIMA P E
..]·aneiro do, corrente ano',

.
. A R SENTAÇÃO DO TEATRO CATARI-

reden.ção na cruz do Calvário. Dia a dia Êle prova seu NENSE DE COMÉDIA
interêsse em nós pelo amoroso cui·dado que nos dispensa 3 - só poderão concon'er acadêmicós de Direito de

"A BARCA-' DE OURO"
e. pelas pl'ovidências que tomai para o nosso bem. Não te- nossa Faculdade, fatal' indispensável para a aprovação
rá Êle, por isto, direito de' desejar-nos para si e mostrar- àa flâmula, em dia com as suas obrigações acadêmicas.

se preocupado conosco?
.

PRÊMIO:.
Nossa responsabilidade é corresponder o seu amor,

-Ao vencedOl' será ofertado pelo Diretório Aeadêrni-
em obediência e dedicação de nossos talentos. Quando eu co, como incentivo à criação artistica do candidato,

.

uma

tinha uma obrig'ação ou 'uma oportunidade, na minha ju- coleção de li,:1'oS hlrídicos, ou, se preferir o vel!cedor, a

\'entude, meu, pai sempre me dizia: "ElJ cMito com você". importância. de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00).
Nosso Piti Celeste tem empatado um gTande e precioso

.

--0--- ',-'

CLipit1il eOI1OSCO. Agora, êle nos diz: "Eu conto com você". A União Libertadora Acadêmica fará com tôdas as

O R A ç Ã. O flâmulas que coneorrerem; uma exposição, colocando em

Oh Deus qüe tanto tens feito por nós e que tantó destaque as mais. bonitas.

.esperas -de nós, ajuda-nos a não t€'llausar..,desapontamen- --o--

tos. Que tudo que nos tens dado pJ;oduza em nós um 'gran-
-

O Diretório Acadêmico pede e espera a colaboração
de dividendo para a tua glória; por Jesus Cristo\ 110SS0 de todos os 'acadêmicos de Direito..

Senhor. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

Podel'nos caleular o valor da vid_a humana pelo so

frimento e morte ele Cristo na Cl'llZ.

CHARLES DANIEL BRODHEAD (PennsYlvania)

'·CiSi07;ã··PRÊFEIÜiji;··

Sociais
\

-EU QUIZERA
/

ALFREDO C. FRANCHI

Eu. quisera, Senhor, minha memória
livre da noite atroz do eterno olvido,
parn que a dor, 'que tenho padecido,
não fOSSe - como o sonho - transitórial

Eu quisera, Senhor, que desta história
...:.._ o meu romance intensamente havido
não morresse o calor que lhe tem sido
uma esperança. de perene glória!

Eu/te peço este bem, Senhor, por ela,
que é minha amada. sonhadora e bela,
tornando claro o meu -viver sombrio!

E somente por ela, cujo encanto,
truzendo-me ventura em' vez de pranto,
.ericheu de amor meu coração vazio!

ANIVERSÁRIOS - sra, Lolita Souza Vi--

1IIJlI!:_' eira, esposa do sr, Odilon
sra, Amélia Richard Vieira I.

Rocha, esposa do dr. Mário
Rocha
- sr. Afonso Peter, fun

cionár.io da firma Carlos

-Ho'epcke S. A. Comércio e

Indústria
--.- sra. Emilia Pinto, es

posa do sr .. In amá Pinto,
chefe da Estação Telegrá
fica da Cruzeiro do Sul

- sr..Paulo May
- sta. Vera Grijó
- menina Ada Maria, fi-

lhinha do sr.: Alvaro Ventu.1
ra de Oliveira
- sr. Riciottti Queluz
- menina Maria Otrlía,

filhinha do sr. Nestor Ro
sa

·��"··�··�·�-�*PA�RfrETpJr·CAO----··�·
. ,

Valdomiro Nascimento e Bernardete Nascimento têm
. o prazer de participarem aos pa rentés e pessôas amigas
o nascimento de seu pr imogen ito José Carlos, ocorrido na

Maternidade Dr. Carlos Correia, aos _10 dias de Janeiro
< de 1956.

Florianópolis, 11 de" Janeiro de 1956.

••••••••a•••••••••� ..

/,
� Partlctpeçao

RUY FERNANDES E SRA.
Participam o noivado de sua filha Suely, com o Sr.

Sérgio Delrnas, de conceituada familia da sociedade Ca::-'
rioca.

F'Ioriunúpo lis 6-1-56
,

.

10•••••$••••••••••••••••••••••••••••••••••.,

ESCOLA' TÉC�ICA DE C9�fímcto SENNÁ P-ERElRA '"

(Ií'iscalizada pelo Góvêrno Federal)

- ESTREITO -

EDITAL DE MATRÍCULA
A Secretaria da Escola Técnica- de Comércio Senna

Pereira,' avisa aos inteI'ess�dos que atenderá os pedidos
de matrícula. aos Cursos Comercial Básico e Técnico de.
Contabilidade, a partir do dia 16 de janeiro do corrente

ano, no horário das 19,30 às 21 horas, no Grupo Escolar
"José Boiteux", Estreito.

Estreito,.11 de janeiro de 1956.

«NO t.enecuto»

Com éJ Biblía na Mão

(RUA JERONIlVIO COELHO, ESQUINA COM

CONSELHEIRO MAFRA)
INAUGURAÇÃO

N.\ Pl1é,XJMA TERÇA-FEIRA. DIA 17 DE JANEI-,
RO, FICANDO o POVO EM GERAL CONVIDADO PA

RA ASSIS'rIR O ÁTO.

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.640,' já na altura da Paraíba, deu-se a ter

ceira Batalha Naval entre a Esquadra Luso

espanhola do Conde de Torre e a Holandêsa;
em L644, o' intrépido catarinense Rafael Pinto
Bandeira destrocou completamente, em Taba

tingai, nas proximidades do Rio Pardo, um Cor

po de 40 corrientinos;
em i.775, na Bahia, nasceu Antônio Ferreira

'França, falecendo na mesma cidade aos' 9 de

Março de 1.848;
em 1.7'88, nasceu na então freguezia de Santo
Antonio (Desterro-Santa Catarina), o Tenente
Coronél José da Silva Mafra, que faleceu no Rio
de Janeiro em 1874; , I

VERÓE OU VER�{LrlA. O COLO-

em 1.809, depois da capitulação, as tropas' bra- I I

li 100 É CAUSADO POR (JMA E5-
,sileiras entraram em Caiena, nas Guianas; I

em 1.830, deixou o Governo, desta então Proviu- ! .

�

cia de -Santa Catarina, o Brigadeiro Franciséo lpte I[ DE ("t"JHO Ou MOFO

de Albuquerque Mello, que foi substituido pelo 1 r"-'- Ih.<[NH p[nUENO.
Chefe de Divisão Miguel de Souza Mello e

Alvim;
,

. i
em 1.847, em Muritiba,-na Bahia, nasceu o poê- I

ta Antonio de Castro Alves, vindo .a falecer eme.
.....L ..

6 de Julho- de .1.871;
_

I I ---.----.-----------,.-----
.

em 1.880, em Cuiabá,' lVtâtto' Grosso, faleceu o Ic
• I

Chefe de Esquadra Augusto Leverger, Barão de
.

Melgaço, nascido-em Saint-Male, na França, em

30 de Janeiro de 1.802;
em 1�935,faleceu 110 Rio de J'anerro o Jornalista
Antonio- :Leal dá Costa, nascido em Niterói em

1875. Foi um dos fundadores dos vespertinos
- cariocas "j"- Noite" e"'O Gtõbú:�ksS11'c:im:;ão
Br",l}.,ti1eil'a de ,ImP.J:.ill1sa:. tQ.R,lOu:Juto_P'O·r"Oito 'dias,
'hasteando em sua fachada o Pavilhão Nacional.

ANDRÉ NIit.Õ TADASCO

Carvalho'
(25 a 29 de janeil'o de,1956)

O-TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA
.

Apresenta:
.

deverão ter a forma triangular. Di- : ELIZABETII. GALLOTTI -=- ALTAMIRO MORAIS
MIRIAN NÓBREGA - ZANZIBAR LIMA
MARLENE SOCCAS - ANTôNIO DUTRA
DlI:.ZA DUTRA - MARQUINHO

NEPTUNO - "0 MAILLOT DAS ESTRE
LAS", MANTEM O REINADO NAS

, PRAIAS BRÀSllEIRAS
,

'

Dentro das creaçôss que anualmente a móda apresen
ta po'r ocasião da estação balneária sempre se destacam as

da consagrada mareá NEPTUNO, justamente cognomína
do 0_ "MAILLOT DAS ESTRELAS".

Os- novos e sugestívos modelos apresentados este ano

pela Neptuno vem despertando a maior admiração e gra

/ ças a eles logrou obter mais uma VeZ o reinado absoluto
nas praias :brasileiras.

Tambem aquí, em nossas maravilhosas praias, os

matllots- Neptuno álcançm'am invulgar sucesso, causando

admiração ·a beleza e bom gosto de seus originais modelos.
Vale a pena conhecer na "A MODELAR", distribuidora

exclusiva em nossa Capital, as mais recentes craações Nep
tuno, que incontestávelmente se constituem em umá primo
rosa moldura a embelezar a maravilhosa plastica feminina.

�HO] E NO PASSADO
14 DE JANEIRO

._---",__-- ....----

CONCURSO DE FlAMULAS
o Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de

Santa Catarina, dando prosseguimento ao seu plano de

ampliar o nível intelectual, sociaL:e econômico do estu

dante, de Direito de Santa Catarina 'houve por bem ins
tituir o seguinte concurso:

- ·CONCURSO DE FLÂMULA PARA O CENTRO
ACADftMICO XI DE FEVEREIRO

.

BASES:
1 - .As flâmulas deverão ter por base as cõres da

Fa-cu Idade de 'Direito de Santa. Catarina, que são: ver- I

melho e branco;
2 - as flâmulas deverão ser remetidas em pa,pel

cartoUna: e nas cores idealizadas pelo concorrente;
.

3 - o concorrente deverá usar pseudonimo, guar
dando consigo a cópia do-seu desenho para posterior iden
tificação;

4 - as flâmulas
mensões livres;

5 - na flâmula deverão constar os seguintes dize-
res:

\ .

CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO � FÁ-
CULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA.

. "

(MANUEL FERREIRA
DE MEI,O)
A vida humana cada dia

mais entra em desvaloriza

ção. Pelo menos, em nosso

pa,ís, tão fertil em contras-

tes. E o nosso homem de

carne e ôsso vai-se trans
formando em autômato, an

te a acão do saudosismo do

minante, anuladas que estão

sendo a sua vontade, que
era.a sua-fôrça moral, e su

. focadas a sua expansão eco

normca, que resultava na

sua resistência material.
J á agora, o homem vale

enquanto estiver disposto a/
exercer a função de tijôlo
para o pedestal dos senho
res do dia.

O::: que não estiverem in

clinados a. tal subserviência,
terão que curtir duras .pro-,
vacões, sujeitar-se às legais
"pressões e coações .. -. den
tro de jrm constante estado
de alarma.

O fenômeno ele aniquila
mento em massa se obser

va, atualmente,
'

em certos

sstôres, como resultante do

estravasamento de recal

ques 'por muito tempo repre
sados. Mesmo 'sob regimes
liberais, ou sociais, como o

nosso, com fado. o aparelha-
"mento de garantias índivi

.

duais, a desvalorização do

homem é um fato de obser

vação corrente.
Ê que os poderosos cada

vez mais se tornam podere

I s�s e intolerantes, enquanto
os humildes se vêm mais
humildes e desamparados ...
Haja vista a própria opi

nião 'dos tribunais, que são,
nas democracias, o refúgio
onde o homem

.

ameaçado
busca .ref'õrço à sua fragili
dade e remédio contra a pre-

potência.
Recentemente, certa Côr

te julgou uma ação interes
-san te. O "objeto - dp .Jit_ígio
roi a indenização devida

por alguém por: ter cortado
a árvore existente num .pa
lacete citadino.

O dano causado ao patri
assun- mônio do proprietário' foi

� motivo de arbítràmento, es-

timando-o os peritos em vin

te c cinco mil cruzeiros, sen
do quinze pelo valor do ve

.getal e dez o valor estima
tivo.

. I Avárvore era um ornamen-
Vende-se em BalTBiros, nas proximidades da esti-a- to de luxuosa' morada e o

da f.ederal, um terreno com 40 flletr�s de frente por 24Ô t seu dono teria,
-

por certo,
de fundos, completamente plano, proprio para granja, sofrido muitc, com a der
pequeno pomar .ou exploração de areia para construção. ruba.da ..

Preço Cr$ 60 00000 .

-'1' t
. . Muito razoável êsse modo

ra ar com o dr. Alvaro lVIillen da Silveira. de apreciar o valor das ár-

vores, 'de' acôrdo com o

quintal em que cresceu e

das moradas que elas enfei-
tarn. ./

.

Somados todos êsses ele
mentes imponderáveis, ficou
determinada. a subida valia

PROGRAMA lHES JANEiRO

(Rua Alvaro ele Canvalho 12)

DIA 14 - (sábado) - Soirée em que será dado
-

Carnaval.
DIA 28 (sábado) - Soirée Oarnavalesca' j..

A Diretoria solicita às distintas senhoritas
cíarem a aquisição das carteiras'de identidade.

Reserva de mesas na "A Floricultura"

o grito de

providen-

• •

• TllHA OU SOuTAR 14

liÃO ro: SÓCA.. N 1 SSú '\
IGUALANOO 'A OUTRAS PA-

. fflAS ITAS. ABSORV( OS ALI

MENTOS ATRAVÉS 00 CORPO.

PODE ALCAhÇAR 30 1·IfTROS

....e!, C04P� t_t-t:/ífO,

.. ,.:

J.,ó8-AF'LA

PREFEI'I'URA MUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS

DEPARTAMENTO DE TURISMO

_ Q.J)epa;·ta�ento de Turismo c'�nv�c,a para' sábado
(dia 14) às 15 horas, nã'Prefeitura Municipal os S1's.
Presiden Ies - Secretár-ios - 'I'esouieiros das Socieda
.íes Carnavalescas "Granadeiros da Ilha" e "Tenentes do
Diabo" e os Srs. Responsáveis dos Bloco-s e' Escolas de
Sambas para uma. reunião, quando serão, tratados
tos de Carnaval.

'Terreno para granja ou pomar

Teatro Alvaro de

em

------._--:----------------

PartiCipação
GUMERCINI,)O CAMINH� e SENHORA

_ l

JOAO PIN'ro DE OLI-VEIRA e SENHOnÀ'
I

Têm o prazer de Participar aos parentes e' pessoas
S'ü!ls relações o contrato de casamento de seus filhos�

DALVA MARIA e LUIZ CA'RLOS
Florianópolis, 13 de' janeiro de 19'56.

---------------------._---------------

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
-"--

3

•

DESVALORIZACAO
_ 1

DO HOMEM

da árvore.
Se, em vez de uma árvore,

tombasse um operário, ati
rado por uma polia, ou es

magado por uma pedra, por
exemplo, a coisa mudaria:
de figura. A indenização
dessa vida foi, durant "mui
tos an.os, calculada em sete
mi I cruzeiros' e, depois, pela
reforma da le'i, um 'pouco
ma'is, sem atingir, porém, ao
montante de um tronco de
árvore, notadamente quan
do essa árvore goza, além
das vll.ntagens do seu reino,
a hierarquia dos quintais.
E ainda dizem que pro

gredimos. Só se fôl' no sen:
tido inverso ...

OLr-

- '

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

Preceito do Di a
de

AFAGOS EXAGERADOS
As opiniões dos avós,

comadres e vizinhas contri
buem sempre para que se

fa çam afagos €xagerados ,

às crianças. Pensam, com

isso, torná-laS' amáveis e

h,em humoradas .. Puro e fa
tal _êrro;.pois, ao eontrário,
a. criança se torna'rá imper
tinente quando lhe faltarem
ta is carin hos.

Eduque seu filho sem
,

015_ afagos 'exagerados,
p_Ol'que assim contribui-
rá para a bo.a formação

, - de sua person.alidade.
_.,...._ SNES. �.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2assou o Avai obstáculo,
•

.,. �fIj�..-.P���/i;ã�A�iiii!'rF�_�._iM..��.liil�_._....._.._,.,_.�.iJj�..-....,.._�� �• .:-••.....M,;.._ .a (rr. w. ......",. �..-.a.-.. .-,...�.�Ii6-...".G � ,_. ..-_,. .

"O EstadC) 'Esportivo"
...................................._.�•••••••••••••••••••., ••••�•••••••••••••••�

•• = _.- � ..

por: um sério
o POBlICO PRESENCIOU, NA NOITE DE 5a. FEIRA, A UM DOS MELHORES E MAIS SENSACIONAIS CHOQUES DO CAM
PEONATO, QUANDO o AVAL UDER ABSOLUTO, DEU COMBAlE AO PAULA RAMOS, CONSEGUINDO ESTABELECER o
ESCORE DE 4 X 3, COM o QUAL CONSERVOU�SE NA PONTA DA TABELA. CUMPRI�AM OS DOIS ESQUADROES ATUA
CÃO CONVINCENTE, SENDO QUE o PAULA RAMOS REALIZOU SUA MEl.HOR PARTIDA, o QUE VEIO VALORIZAR
;

GRANDEMENTE O TRIUNFO DOS PUPILOS DE SAULZINHO
'

70 lugar - Tamandaré -

11
Contra

1� lugar - Imbituba - 8
1° lugar - Ava

í

37 2° lugar - Figueiren-
2° lugar - Paula Ra- se - 11

mos - 33 I 3° Iugar .; Pau"la Ra- Blumenau (Do correspon-
3° lugar - Imbituba mos - 26 lente) - Cumprindo o seu

:n 4° lugar - Avaí - 27 último compromisso do Cam-
'1° lugar - Bocaiuva 50 lugar - Bocaíuva - peouato da: L. B. F., o Pal-

28- 28 meiras Esporte Clube, na

5° lugar - Figueirense I 6° lugar - Guaraní - 33 noite de quinta-feira, dia 5
.

- 27 I 7° lugar - Atlético e do corrente, abateu espeta-
·6° lugar - Atlético - 17

i
'I'amandaré 2_ 26 cularmente seu mais aguer-

7° lugar - Guarani - 16
.

. rido rival, o G.I E. Olímpi-
8° lug'al' - Tamandaré CAMPEONATO DE AMA- co, pelo escore d-e 2 a O.

- 9 DORES Com êste resultado o es-
A favor quadrão blumenauense sa-

1° lugar - Treze de
Maio - 09 .

2° lugar - Iris - 29
3° lug'ar - Tamanrlaré -

24
40 lugar - Postal Tele

J,Táfico - 23
1)0 lugar - Austria - 21

60 lugar - Vendaval e

Flamengo - 19
7° lugar - Alvim

sa - 12

O BAlANCO DO FOOT�BAlL BR'ASllEI-
"

.

RO NOS INTERNACIONAIS DE 1955' o TURfE -EM REVISrft
Por AREÃO JúNIOR pol itano "pretende instituir

Segundo nos informou o um premio clássico,. para
Sr. Pedro R. Linhares, deve- comemorar a emancipaç-ão
1"[\ chegar de Curitiba, um política de Florianópolis.
jóquei especialmente contra- Tal clássico seria realizado

Leio para montar o cavalo dia 15 de Novembro do cor

Telefone, no Grande Pre- rente ano, com a dotação de

mio do Jóquei Clube. Mais Cr$ 50.000,00 ao vencedor..

.im motivo de atração, por-I -:0:-

tanto, para a grande tarde Para maior comodidade

.urf ística de domingo pró- dos turfistas, o primeiro pá-
.imo. reo de domingo-. será cor-

-:0:- rida às 14,40 horas, sendo

Espetaculares aproutos que haverá ônibus especí-
realizaram Minuano, Tele- ais para o Hipódromo, a

fone e Atrevida, na manhã partir das 1'8,00 horas.
d,;� hoje, sendo, que a pupila -: 0:-'-

do dr. EI.jas Mansur Elias, O Grande Premio Prefei-
ao que nos parece, está em tura Municipal, com a dota

ponto de bala. Vai ser uma ção de Cr$ 15.000,00 ao ven-

disputa belíssima. cedor; será levado a efeito

-:0:- dia 22 próximo, continuando,
Em· conversa com o Pre- desta forma, à série de clás

feito Osmar Cunha, viemos s icos programada pelo nôsso
a saber que o edil Floriano- Jóquei Clube.

I

nenhum empate e nenhuma

.
derrota
Corintians - 1 vitória -

1 empate - 1 derrota

.Santos - 6 vitórias
nenhum empate - 1 der-

rota I

Vasco .- 5 vitórias '- 1

empate - 5 derrotas

Palmeiras - 1 vitória -

empate _:_ 1 derrota
S. Cristóvão - 2 vító-

1'1<1S - um empate - ne

nhuma derrota
Guarani - 3 vitórias

um empate - 2 derrotas
Internacional :_ 1 vitória

Destas 142 apenas 25 se - 1 empate - 2 derrotas

l'ealizaram nos campos do Nacional - 2 vitórias -

Brasil. Tôdas as demais par- nenhum empate - 1 der

tídas foram efetuadas no rotas

estrangeiro. FIOl;iano - 1 vitória ._'-

Os países onde se exibiu o nenhum empate - 1 der

fu tebol brasileiro em 1955 rota

foram êstes: Uruguai, Peru, Cruzeiro - 1 vitória - 1

Paraguai, Chile, Turquia, empate - 2,uerrotas
Israel, Espanha, França,

.

Grêmio - 2 vitórias

Suiça, México, Espanha, Di- nenhum empate - n�nhu-
narnarca,

-

Holanda, COlôm-j ma derrota
_

bia, Venezuela, Bélgica, Tuna-Luso - 1 vitória -

Techeco-Eslováquia e Lu- nenhum empate - nenhuma CAMPEONATO DE PRO-

xemburgo. -', derrota
-

FISSIONAIS
. Renner - nenhuma vitó- A favor

Portanto, os clubes bra- ; ria - nenhum empate
si lei ros disputaram no ano 1 1 derrota

passado, 142 jegos
. interna-·I . �aissandu - nenhuma vi

cionais, sendo 61 na Euro- tona - 1 . empate - ne

pa, 56 'nas Américas e 25 no nhuma derrota

Brasil. Náutico nenhuma vitória

Eis o balanço dos clubes: - nenhum empate - 1 der-

Port. Carioca - 13 vitó- rota' _

rias - 5 empates e 4 der- Bahia -- 1 vitória - n e-

rotas
.

nhum empate - nenhuma

Botafogo - 11 vitórias - 'derrota

5 empates e 2 derrotas Seleção paulista - 2 vi-

Fluminense - 9 vitórias tórias - n·enhum empate -

- 3 empates e 3 derrotas nenhuma ,derrota

São Paulo·- 9 vitórias - Clube do Remo - ne-

7 empates e 3 derrotas nhuma vitória - 1 empate Contm

Flamengo - 8 .vitórias - - nenhuma derrota 10 lugar - Figueiren-
nenhum empate e nenhuma Combinado Vasco-Flamen- �,e - 9

derrota -,' go - 1 vitória' - nenhum I 2° lugar - Avaí - 15

América - 5 vitórias - empate - nenhuma derrota. 30 lugar - Imbituba
I 19 -

I 40 lugar - Atlético - 27
5° ·lug'ar - Paula Ra-

mos e Bocaiuva - 29
5° lugar - Guaraní _:_ 30
70 lugar - Tamandaré -

MILÃO, 11 (U. P.) - O equipe "A" da Italia, que n
'

argentino Montuori e o bra- jogará contra a França, 'em
sileiro Vinicius foram in- Bolonha. I CAMPEONATO DE AS-
�luidos, hoje, pela Federa- Vinicius,· que milita no PIRANTES

ção Italiana de Foot-ball, Nápolis, está no outro gru-I A favor

entre os passiveis jogadores po de .22 jogadores que for- 10 lugar - Figueil'en-
que participarão do duplo marão a seleção "B", que se - 48

encontro internacional con- jogará contra a França, em 20 lugar - Atlético - 34

tra a França, a realizar-se Marselha, no mesmo dia. 30 lugar Paula ná-
no dia 15 de fevereiro. Marmo declarou que am- mos - 29

Montouri, do Fiorentina, bos os jogadores pod�m fi-' 40 lugar
figura -entre os 19- jogadores gmar nas seleções italianas, Avaí - 26

que foram' convocados pelo pOl'que são de origem italia- 50 lugar
técnico para integrar a na. 20

SÃO PAULO, 12 (V. A.)
- O matutino especializado
"A Gazeta-Esportíva", desta
capital, publica interessan
te balanço sôbre o futebol
brasileiro na temporada de

1955.
Cento e quarenta e duas

partidas, 84 vitórias, 28 em

pates e 30 derrotas, eis o ba
lanço de 1955 dos clubes
brasileiros contra os es

ti-angeiros.

NO BRASIL E NO
EXTERIOR

o MOVIMENTO DE TENTOS. DOS
CERTAMES. DA CAPITAL'

VINICIUS NA SELECÃO ITALIANA
,

'

Contra
10 lugar - Postal Tele

gráfico - 16
2° lugar - Vendaval

18

-------------------------�

6° lugar
19

NILTON PEREIRA NA DIREÇÃO DO

VOLEIBOL DO BANGO .

Escre_veu: VALMOR DIL-I
na r mais um gran da proble-

SON DE MORAIS na. Qs pa red ros do Bun'-

. '� gú . estão demonstrando

Jú tem o Ban gú assegu- gTünde cap.re idade de. ação
rada a presença na direção desde os primeiros passos,
.10 Departamento do Volei- .nc lusive na escolha dos no

-bol na figura do desportista nes para dirigirem . os seus

Nilton Pêl'eira, o popular Departamentos esportivos.
Dédeco, que deverá incurn- :;omo vernos não dormem os

.iir-se de armar uma gran- banguenses, pretendendo
de equipe deste setor espor- ornar realmente o clube
tivo para 1956. Os "milioná- 'lvi-rubro numa das maio
r ios suburbanos" não dão -es expressões do nosso es-'
Lima folga. Vêm trabalhan- ..jol'te. Ao atleta. e treinador
rio sem descanço, arreg imen

-

-jue acaba de assumir com

tando as grandes figuras H'omisso com o Bang
ú

os

+as nossas canchas onde se nossos parabens pela inesti

pratica o esporte amador: mavel colaboração que irá
Dedéco como se sabe é um .nestar ai) seu novo - clube.
i,lTande voleibolista. e conta Ao Bangú não sabemos que
.orn uma legião de atlétas dizer por tão expressiva e

[ue'praticam este esporte e oportuna conquista. Se ccn-.

estão-sempre às suas ordens. tin ua r assim os milionários
'20m isso lucj-arão os han- suburbanos baterão de fato
ruenses que esperam com o "record" de campeonatos
Dedéco, à 'Íl'ente do Depar- em 1956. Prossigam pois os

turnen to de voleibol, solucio-
! ban guenses . ..

-PALMEIRAS, NOVO CAMPEÃO DA
L B. D.

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
"Na Téla Panorâmica"
Vittorio GASSMANN -

Elizabeth TAYLOR
John ERICSON em:

RAPSÓDIA
technicolor

No Programa :
.

Reporter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos,

....

As 4,30 - 8hs.
La na TURNER - Van

�{EFLYN Edmundo
:;WF,Rl\[ em:

A RUA DO DELFIM
VERDE

No Programa:
Gine Noticiaria. Nac,
Preço,: 11,00 - 5,50.
Censmn n té 5 anos.

As _, 8hs.
Miroslava Fernando

FERNANDEZ - Consuelo
VELASQUEZ em:

VINGANÇA ERUTA
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

As 4 - 8hs.
1°) Atual. Atl ant ida. Nac.
2°) 'l'ARZAM NA TERRA

SELVAGEM - Com: . Lex
Baker

I· 3°) CIDADE FANTAS
lA - Gene Autry
LIO) DElVIONIOS DO CIR

CULO VERMELHO 11/12
Eps. ....-

Preços:·8,00 - 4,00.
Censura até 10 'anos.

gTou-se Campeão da Liga
B1umenauense de Futebol
de 1955. O Paissandú, da> ci
dade de Brusque, conq lliS-1rou o vice-campeonato do As 5 - 8bs.
citado certame. A terceira Ricardo MONTALBAN _

colocação ficará. com o C. A'I Shelley .

WINTERS em:

Carlos Renaux ou G. E. SEM PUDOR.
.

Olímpico, lima vez que ain- No Programa:
da não saldaram todos os

I
Cine Reporter. Nac.

seus compromissos da tabe- Preços: 10,00 - 5,00.
!a do campeonato. Censura até 10 anos.

=;''h�];7f,'\

RECORDE: 64 JOGOS INVICTOS

Lavando com Sabã.o

'Virgem ESf:>ecialidade
,da� G18. IIIIIL IIDDSIBIAL-JoIDlllle. (marcaEregistrada)

,

eCOD iz III e .em o. e dinheiro
---�-'-----��.........,'--�--�"Q-��-............,�,�._....---........_---- _:.__ " __ '" .__

.

_"__.,, ""_'__ ' _.w- ... ... �
.

- '_- "-"'_._._�--�._�+ .. -. _' -�-----�-- .�_ .. - .......... - ..._--,-.._.__. _ ..�_ .. �

BRUXELAS, 10 (U. P.) - desde 14 de novembro de
Barbo- A equipe de· foot-ball do 1953, sem sofrer uma der

Amateur Olympic, de· Hol- rota, 'até o domingo último,
longne anunciou hoje ter IIuando foi vencido por 3 x 1
estabelecido um record mUI1- pelo Club Oreye, que· se

-dial de 64 partidas sem del'- encontra no ú timo lug-ar
rotas. ·1 no campeqnato de foot-ball

de '\ _OO_I
..

ymPiC vem jogando amador.

'51 • .VF411 42 G
3° lugar - Treze

Maio - 19.
,1° lugar - Tamandaré -

Guaraní e 20ljO lugar - Iris -'B23al'bo_I.· p'-�'
�

..._$ .,.p.

_cOJImbituba Co lugar - Flamengo e .

Austria - 28
Bocaiuva - . 70 lugar - Alvim

.:la - 38

As - 8hs.
1 0)- Novidades Na Tela.

Nae.
20t BONDADE FA'17AL

- Com Esther Banimore
3°) MOSQUETEIROS DO

MAR Com: Mickey
Rooney
Preços: 8)00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

4 - O Cadastro Imobiliá
rio f'�tabelecerá um critério
científico de avaliação e eli
minará as injustiças fiscais,
Col1l,bore com os recensea

dare" ela Prefeitura prestan
do�lhes as informações ne
cessárias e estará contribuin
do nam o engrandecimen t.o
da cjtjade.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni,

çla Hercil.io Luz 183, infol'
:nações no mesmo' local.
[)i!lil

.- --.-- ... -.---- ..----.- IAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 14 de Janeiro de 1956

Vende-se CLUBf DOZ� DE AGOSTO
O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito

Edital de citação' com o prazo de trinta (30) dias da 4a. Vara -�Feitos da Fazenda Pública da Comarca de

'() doutor Javrnor.Cuimarães Col laço, Juiz de Direito Ftoríanúpolis, Capital do Estado de Santa Catarina, na

da Comarca de Biguaçu, Eatado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

forma da lei, etc. Paz saber aos que o presente edital de primeira pra-

Fnz, saber aos que o pr�sente edital virem ou dêle ç� com o prazo de quinze (15) dias virem, QU dêle conhe

conhecimento tiverem que, por parte de José Ambrósio cimento tiverem que, no dia 3 de Fevereiro, próximo vín-

MÜller, por intermédio de seu advogado dr. Reinaldo La- douro, às 10 horas, à frente do edifício do Juizado da 4a. , -_..-...."._�-.

cerda, lhe f'ói dirigida a petição seguinte: Exmo. sr. dr. Vara, à rua Visconde de Ouro Preto, 62, o Oficial de Jus

Juiz de Direito da comarca de Biguaçu. José Ambrósio tiça do Juízo, trará à público pregão de venda e arrema

Müller, casado, brasileiro, lavrador, residente e domici- tacão, à quem "mais der e maior lanço oferecer sôbre a res-

Iiado no lugar Braço do Norte, neste município e comar- pectiva avaliação de vinte e sete mil cruzeiros .

ca, por seu procurador infra-assinado, vem perante V. (Cr$ 27.000,00), o seguinte : N. 1) - Uma amassadeira

Exa, afim de promover a presente ação de usucapião, ex- elétrica de marca "SIAM", de ferro, em regular estado

pondo e requerendo o que segue: I - Que, por si e seus de conservação e funcionamento, usada, avaliada por vin-
\

antecessores, tem a posse, mansa, continua, pacífica, sem te mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00). N. 2)" � Uma balança,
oposição de quem quer que.eeja, e com o ânimo de dono, marca FILIZOLA, automática, usada, de ferro, em regu

de um terreno sito no lugar Braço do Norte, distrito de lar estado de conservação e funcionamento, avaliada por

Antônio Carlos, neste município, com a área de 387.200 dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00). N. 3) -'-"Um motor elê-

1112., contendo de largura, na frente, 660 m., extremando trico, de 5 H. P., usado, em bom estado de ,conservação e

com Antônio Wil! e Leonardo Valdrech; começando da funcionamento, avaliado por cinco mil cruzeiros ..... ; ..

frente do terrerio, na extrema, Sul, o terreno segue para (Cr$ 5.000,(0), n um total de vinte e sete mil cruzeiros

os fundos, até a distância de 220 m., onde também extre- ,Cr$ 27.000,00). Os bens acoima foram penhorados a

ma com Antônio Will,· daí quebra na díj-eção S. N., na Massa Falida de Firmino Rosa Bion; na ação executiva
,

distância de 220 m. em ter-ras ele Francisco Schuch, se- fiscal que lhe moveu a Prefeitura Municipal de Floria

gu in.do outra vez para os fundos, na distância de 550 111., n ópol is. E, para que chegue ag conhecimento de todos

extremando com herdeiros de Jacob Wíll, tO�1ando outra mandou expedir o presente edital que será afixado no lu

vez a direção S-N, na distância de 440 m. onde confronta gat do costume e publicado na forma da lei.' Dado e pas

com quem de direito, daí voltando para frente do terre- sado nesta cidade de F'Ior ianópol is, aos onze dias do mês

no, na distância de 770 m. em terras de herdeiros de An- de janeiro do ano de,mil novecentos e cincoenta e seis.

tôn io Kreich, ao Norte. II - Que, vem fazendo diversas Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. (Ass.) Ma- A Intercontinental Hotels
-

plantn ções no referido terreno, de onde tira o seu susten-
I noel Barbosa de Lacerda, Juiz de DireTto da 4a. Vara. Corporation está 'planejando

to e o de sua família, tendo nele também edificado uma Sstá conforme. O Escrivão: Vinicius Gonzaga. realizar uma expansão em

casa de madeira e coberta de palhas, é um engenho de grande escala de quatro dos

fabricar farinha de mandioca e açucaro III -:-'- Que,' que- � -....... I T' "'A.� •
)'.

oito hoteis 'que mantem, os
rendo adquirir o domínio sôbre dito terreno, de acôrdo lI:::aií L..6 .... ,quai,", juntamente com dois

com osarts. 550 e 552' do C, C. e no que se refere- o art. JUIZO DE DIREITO DA novos a serem construidos,
L15t! do cr. C.requer sejam tomados os 'depoimentos das COMARCA DE TIJUCAS'

;l·cação,
seja feita a citação proporcionarão aproximada

testemunhas abaixo arroladas, que virão a Juízo sem in- Edital de citação, com o dos interessados incertos e mente mil novos quartos de

timação, e que se proceda' de acôrdo com o art. 455 e seus prazo de trinta dias, de in- desconhecidos por editais de hotel para -a América Lati

§§, e art. 45G, ambos do C. P. C., após feita e julgada a ·teressados ausentes, incer- trinta dias, bem como do. na, nt
é

fim! do corrente ano.

justificação "ab-in itio", pará quo, com o julgamento fi- tos e desconhecidos Sr. Diretor do Patrimônio A adição de duas novas

nal, seja expedi elo título à transcrição no Reg. de Imó- O Doutor Reynaldo Ro- da União, por precatória em alas transformará dois dês-

veis. Dando a presente o valor de Cr$ 2,100,90, e protes- drigues Alves, Juiz Substi- Florianópolis e do Sr. 1'epre-' ses hoteis - o Tamanaco,
tando por todos os metos de prova em direito permitidos, tuto no exercício do cargo sentante do Ministério PÚ- de Caracas e o Tequedama,
P. deferimento, B'igun çn, 15 de dezembro de 1955. (Ass.) 'le Juiz .de Direl\to da Co- blico nesta Cidade; todos de Bogotá, nos dois maiores

Reinaldo Lacerda. Seln.da legnlrnente. Testemunhas: Ven- '11il1'Ca de T'ijucas, do Esta- para.contestarem a presente estabelecimentos hoteleiros

delino Kons, Fabiano .Schappo e Aloisio 1\'1. Goesse-r. Des- do de Santa Catarina, na ação no prazo de dez dias, da América do Sul.

pacho: R. hoje. Designe o SI'., Escrlvão dia e hora para a !'orma da lei, etc. . . de acôrdo com o citado arti- ,;;:,egundo informou o sr.

justificação prévia da posse, ciente as partes e o dr. Pro- FAZ SABER a todos go 455 do C. ,de P. Civil, cu- BYI'Gn Calhoun, presidente
• motor Públ ico. Biguaçu, 15-12-55. (Ass.) Gervásio Nunes- quantos interessar, possa o Ia sentença servirá de títu- da IRC, subsidiária, da Pan

Pires, Juiz Substituto. Procedida a justificação foi esta presente edital de citação, lo. habil para' a inscrição no American Wor-Id Airways,
julgada por- sentença do teor seguinte: Vistos, etc. Homo- com o prazo de trinta dias, Registro Público de Imóveis. concorrências foram feitas

logo, por sentença, a. justificação de f'ls., em que é reque- de interessados ausentes, in- Em .tempo - deverá ser ci- em .Bogotá para construcão
.
rente José Ambrósio Müller, para que produza seus j u- certos e desconhecidos, que tado tambem o confrontan- de nova ala de 17 anda�'es
rídicos e legais efeitos. Cite-se, pessoalmente, por man- i por parte de Manoel Domin- te do imóvel,· Alfredo Porto, conl L100 quartos no Hotel
dado os confrontantes do imóvel em qUestão e o dr. Pro- ! 9:08 de Andrade lhe foi ,di·I'Í- residente no local do imóvel Tequeclama, o qual custou

moto.r :púlJlico. �,?ll:a Ciência. dos int�ressa�los Íl.1certos II �i(�a a
.. pet�7áo do' te?r so- usuc::,piando. Dá-se á' pre- 8.750.000 dólares, tendo sido

publlql,em-sc edItaIS com o I,razo de tnnta chas, uma vez gumte. � Exmo. SI. Dr. sente J) valor de Cr-$-3.000,00 inaugí.�i:ado 'em maio de
nb "Diá rio Oficial" e por- três vezes no ;Íorna I "O Está- Juiz de Direito- da Comar,- pa.ra-DS. efeHos..Jegais. J>,!'i; ·l_95ª. � . _ "-_> ._ ,.

I

do", para todos, querendo contestarem o pect1do na prazo I ca -- MANJ:>EL DOMIN- testa-se por depoimento de- O diretol' da n-rêtambênl I

legal. Custas afinal. Biguaçu,· 301-56. (Ass.) Jaymor Gui- COS DE ANDRADE, brasi- testemu�has - e vistoria, informou qUe estão sendo!
marães Collaço, Jl1-iz de Direito. E para chegar ao conhe- leil'o, lavradoT, casado, resi- se necessário. O procurador ultimados planos para [,

I
cimento dos interessados, passa o presente edital com

-

o' dente e doniiciliado no lugar que esta assina, bem como o construção da nova ala de '

prazo de trihta (3of dias, que será publicado e afixado 'Ri., do Engano", mUlllCl- solicitndor Claudio Cara- 300 quartos para o Hotel Ta-
]1 a forma da lei: Dado e passi'Qo nesta cidade de Biguaçu, pio de São José, dêste. Esta- murú 'de Campos, têm suás manaco de Caracas, o que
,aos sete dias do mês de jaJ1eiro do ano de mil novecentos do, quer mover ,a presente residências nesta Cidade; r!rvará o número de aposen-

'

e cinquenta e Reis. Eu, (Ass.) Orlando Romão de Faria, é,ção de uSllcapiãe-- em que onde recebem citaç_ão. Nes- tos pai'a 700: O Tamanaco,
Escrivão, a fiz dactilografar e subscreví. Biguaçu, 7 de expõe e requer a V. Excia. tes têrmos P. deferimento. foi inaugurado em dezembro I

... _

janeiro de 1956.. (AsB.) Jaymor Guimarães Collaça, Juiz o seguinte: - I - Que é Sobre os selos devidos lia- de 1953, tendo custado oito
de 'Direito. Confere com o orig'inal afixado no lugar de posseiro, há mais de trinta se: � Tijucas, 28 de dezem- :-ílilhões de dólares.
costume. O Escrivão: Orlando Romão de Faria. mos, de um terreno situado bro de -1955. PP (A) lVIari- A primeira etapa. de um Senhores (;omerc:::ianJes
",�"""��.·;""',·M�_-.i"""M "';'_"-a""-• ..j..J"_:"""."'__"""-",,,,-,joo.t'_"".__"". em Eoiteuxburgo,' desta Co- nho Laus." Em dita peti- programa de expansão para

I marca,
com 500 metros de ção foi exarado o seguinte o Hotel dei Lago, em lVIara- e l.od,llstr'-6.-SSRS. EMPREGADORES! f t o·

,

ren es e 1. 00 ditos de flln- despacho: - "A.. , como pe- caibo, já foi completada,_de- ' .

Ó Impôsto de Renda pl'lgo sôbre o lucro real, apura..
'dos, fazendo frentes ao. Nor- demo Desígn-o o dia de ho- vendo ser construidos seis . .,. .

TEMOS 'O BRATO PRAZ]�R DE CHAMAR A VOSSA {e em terras elo quadro ur- je, ás 10 horas, no local do conjuntos de apartamentos �o pe�a �'scl'lta comer��al, e m�Is Justo do �ue t ca�c�a-ATENÇãO PARA ÊSTE ANUNCI'O: bano da Vila de Boiteúxbur� 30stume, para a justifica-. tipo "cottage", com um total I
o pe o; ucr� pre�llm�Q�, �om. d ase na escrita

d
lsca. a-

go com quem de direito e. cão. 1. Tijucas, 4-1-1956. (a) ,�e 115 quartos pelo PreCo iuen\�o.me� ef \lmpO� o eVI o, �ncarr�a� o o nosso

fundos ao Sul em terras de- .Reynaldo Rodrigues Alves (le 600.000 dólares. Alé�. �cn Ol'l?
. a el ura as suas escrltas. ceJtamos tam·

bem escritas atrasadas!'
volutas; extremando a Lest.e - Juiz Substituto, em exer- dêeses apartamentos uma ESCRITÓRIQ CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
em terras de ,herdeirós de cício. Fe,ita a justificação nova ala com 90 quartos se-

G 'Ih PI'
Rua Deodoro, nO 11,- Caixa Postal nO 355

Ul el'JI1e· au o e a Oeste foi exarado o segúiJl" te des- rã construida, o que propor··
�

. t<one nO 3222 - Florianópolis.
em ditas que perteceram a pacho: - "Façam-se ãs éi- cionará ao Del Lago um to-
Maria Coelho e hoje com tações requeridas na ml- tal de 256 aposentos. O Ho
quem de direito, ou melhor eia!. Tijucas, 5-1-1956. (a) 1;(:1 dei Lag.o custou quatro
com Alfl:edo Porto. - II - Reynaldo Rodrigues' Alves milhões - de dólares e foi

a {.)ue o referido imóvel per- _ Juiz Substi'euto, em exer- illaugurado em julho d-e
tencia ao pai do suplicante, cício." E para que ninguem 1953. ( DE ALBERTO RICHTER
Domingos Antonio de An- alegue ignorância, mandou Setenta e cinco quartos, Rua '24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolis
drade! 'falecido há 25 anos, expedir o presente edital dentro em pouco, serão a- Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

aproximadamente, e em vis- que será afixado na sede crescentados ao Hotel Re-
!
estóque para entréga imediata.

BA.NCO DO DISTRITO FE,D'ERAl.' S-·,
.

A.
ta de s.eu pai - e com o as- dêste Juizo, no lugal' do forma, dirigido pela IHC, I Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

. _

sentimento dêste - já o su- costume, e, por cópia pu- na Cidade do México, com a e sem defeitos.
-

plican te vinha exercendo pa- blicado UMA Vi;;Z no Diário construção de dois novos I 'Pdeç�s baixos - Examine 'e eompre ·0 que está pron-

(Em liquidacão) (!ífica e ininterruptamente, da Justiça e TRÊ SVEZES andares no. edifício que já to para .:'l1tréga imediata
',' com ânimo de dono, a posse no jornal· "O Estado", 'de conta com 11 pavimentos. Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa-

Devoluc.a-,·O de depo'sl"fos
do referido imóvel. - III - Florianópolis. Dado e pas- A IHC também planejou, ção, do Rio de Jane�ro da Cia. Americana de Intercambio

,
'

Que, em vis� do expósto'.1 sado' nesta cidade de Ti,iu- e dirigirá, em nome dos pro- (Brilsil) CADIB.

O Liquidante faz público qu� encaminhou ao Banco do quer o suplicante legalizar cas, aos,seis dias do mês de prietários locais, um hotel Se vai construir anóte o nO,180 endereço.
Brasil S. A. (Agência, desta' praça) a: relação dos depósitos a sua posse sobre o referi- janeiro do ano de mil nove- d-e 122 quartos em Curaçau, Sua visita nos diná prazêr.
desta Sucursal, beneficiados pelo Decreto nO 36.783, de 18 do imóvel, de conformidade- centos e cinquenta e seis. Illdias Ocid.entais Holande-

de jan'eir6 de 1955, com o disposto na Lei Fede- Eu, (a) Gercy dos Anjos,· sas, e um outro de 125 quar-

Os interessaqos deverão comparecer a partir .do dia 17 mi nO. 2.437 de 7 de março ,Escrivão, o' datilografei tos em San Salvador, capi-
de jàneiro có'rrente das 15 àS'lS horas' (exceto aos sába- de 19�5. � para o dito fim conferÍ e subscreví. (a) tal de El Salvado)!'. Esses

dos) ;ao Banco do Distrito Federal S. A., em liquidação, Rua mente. ,-, IV
-

,

.
Requer ReYl1al,d() Ro�rigues Alves hoteis deverão ser inaugu-

, 'l'l'l;lano, 23, a fim de receberem os insti'ument0s de cessão requ,er a designação do dia, - Jüiz SubstihJto, em exer, )''ldos em fins de 1956 ou

de direitos que deverão ser assinados a favor da Caixa de
hora e ,lugar para a .i,:!stifi- cício. Está ,conforme b ori: princípios de 1957.

Mobilização Bancária., Nessa ocasiào_ ser-lhe-ão' prestadas cação e��g·i.d'a pelo
.

�rti�o ginal nfixado na sede _dêste O sr. Calhoul1 anunciou
tÕc!as 'as infol'Í11ações necessárias.

.

4�5: do �O��gO _de, �r?�esso J: u izo,_l1o_ I ugar do costume, .. também que acôrdos preli-
F'lórianóPÓlis, 11 de janeiro de 1956 ClVI.l, na qual deverao ser sobre. o qual me reporto e

minares foram realizados
João José de Cupel'tino Medeiros, Procurador do ,Li- OUVIdas as testemunhas que dou fé:

'

para a construção de novos

.-----�-----____ serão ah',oladas o'põl·tlma- I Data supra. O Escrivão:' hotelS-.em São João de Pôrto
mais que, depois da justjfi- Gercy dos AnJos. Rico e em Nassau, nas ilhas
.;.....

�t·-a··
....

-g
......

r··a·-d-e
.....

c
.....

l�m�
.....

e·n--�-.I·o'ol"·
...

we_.
· .....

M�I·s,s·a� Ba,��mV�:tiginoso all�ento
,

nas viagens de negócio e de
turIsmo, tanto para a Amé

M.aria A?1alia Portinho. de Moraes, Ruy Portinho de Moraes, ,.f ira Latina comd de lá pro�Sra. e Fllhos, Alberto de Salles Oliveira e Sra. (ausentes) cedentes', está scndo acom.
Pedro Paulo de Salles Oliveira e Sra: (ausente�), convidarr: punhado pelo desen'volvi-
as pessoas amigas de seu inesqueCível esposo, pai e avÔ". lnen to de novas acomoda-

.

ANTE�'OR ,M'ORAES ções hotelejras, ta-l como o
Para a missa de 30°. dia, que mandam celebrar na 'Catedral ciemonstram claramente es-
Metropolitana, às 7,30 hora,s elo dia_ 17 do corrente.

.

sas expansões que estão
Atencipadamel1te agradecem' o compareCimento a esse sendo realizadas" finalizou

8,to ,de piedade c·ristã. (I sr. Calhoun.

'-'Será inutil apresentar-se
sem referências.

Os srs. associados e suas exmas. famil ias procurem

Tratar à rua Marechal Gui- passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

Inerme n. 37 ou pelo telefone
de há UM BA� E RESTAURANTE ,Perfeitamente apto

,

'. para todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
3105. Paga-se multo bem.·

ELETROLA _ GABINES DE BANHOS. Locar aprazivel
,

..- � a_ .,a••

I pára passar um Domingo inteiro .

1.000 QUARTOS DE

HO-I
' Banhos de milr. Refêiçõe��r cart� _

TEI�;::�;A:�::cT:ur. LIRA TEMIS ,CLUBE

,JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA � FEITOS DA FA
ZENDA DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

Edital de primeira praça com o prazo de quinze (15) dias
EDITAL

ECITAL.

LATINA

Por motivo de viagem, mó
veis diversos livros e utensí
lios domésticos, dois lotes 'no
Bairro Butiá e uma chácara.
.em . �aeo G.rande.· Negócio
urgente. Tratar com Manuel
Ferreira de Melo, à rua Deo

doro nv, 13.

<i, JUIZO DE DIREITO DA, COMARCA DE BIGUAÇU

EMPREGADA

Precisa-se de uma empre
gada para todo serviço de um _

casal que reside no Rio de

Janeiro e Passa, todos os

anos, três meses nesta Capi
tal.

A AGÊNCIA "SANTA LÚCIA", secção de empregos,
destina-se a colaborar com todos aqueles que Precisam ter

.

sob suas .ordens, e�pregados
-

das mais ,variadas profis�es,
, SeleclOnando ngorosamen te todos, os candidatos ins

critos. nesta \Agência, estam03 aptos, a aprésentar quando
necessário; pessôaS de capacidade e honestidade, compro
vadas, e nas �erfeitas condições, para assumirém as

mais Divers� Funções.
Entre em contacto com nossa Agência, ou aguarde

visita do nosso repre3entante,
.

"AGÊNCIA SANTA LúCIA"
Rua Jerônimo Coelho - 1 - 1°. andar - Sala 6

Edifício "João Alfredo" ,

..

C'OQUEIR'OS 'O BAIRR'O QUl��RESSURGE

D.mante o calor fortíssimo que estamos atrave3sando,
nada como Hma noite aprazível, gozando ainda' as deli,
CiRs elos banhos de ma r.

.

' -

As praias' de Coqueiros se encontram repletas de ba
nhbtas 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

, pe.rca a oportun}dade, compre já um dos últimos do lotea
mento 2, da Praia ,da Saudade.

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - De"doro n. 7 -

Fone 2,521. - Propri{)tário dr, Nerêu 'Ramos.

5

,

PROGRAMA DO M�S DE JANEIRO
DlA 15 - DOMINGO "SOIRÉE" INFANTO-

- J'UVENIL, DAS 16 ÀS 19 HpRAS
JUVENIL, DAS 20 ÀS 23 HORAS.

DIA 22 - DOMINGO .: TARDE DANÇANTE NO

"COQUEIROS' PRAI..;\- CLUBE". CON
CURSO DE "MAIôS" E OUTRAS SUR
PREZAS.

DIA 28 - SABADO - A TRADICIONAL E SEM
PRE ATRATIVA "SOIREE" - BLAN

cns. ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.
TRAJES· EXCLUSIVAMENTE BRAN
CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAIOR
BRILHANTISMO DA FESTA.

.,--0-

"COQUEIROS PRAIA CLUBE � DEPARTAMENTO
�.

BALNEARIO DO CLUBE'"
-,

-

PROGRAMA ns FESTAS DO MÊS DE JANEIR'O

..

Dia 14 - Sabaclo - SOIRÊE às 22 horus.
Dia 21 - Sábado - GRANDIOSA SOIRÉE - Grito

de Carnaval.
Dia 29 - Domingo - SOIRÊE MIGNON PARA JUVE

NIS - ESCOLHA DO "BHOTINHO" de 1956

das 19 às 24 horas.
--- -, -,

-----·"-r'--,-,--.�---

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

CASA BRUSQUE
Moderna Loja Comercial' especia.lizada em artigos RE

NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua

Jeronimo Coêlho, l-E, Edifício João Alfredo
'

Semanalmentj, recebemos novidades fabricadas pelas
Indüstrtas 'I'extis Renaux S. A., de Brusque, que ofere
cemos aos nossos distintos fregueses com absoluta

-

excl usividade nesta pra ça.
Com antecipados agradecimentos

Os proprietários da "CASA llRUSQUE"
Florianópolis Sta. Catarina

•

•
•

Com êst. va.loV' V. 5,
él.b.. il"b. uma. cónta. que
lhe ..en.de� jU1('.Ó com·
,pensMloc. e

levdY'ó. pa.ra. sua. resid�n.
�

cio. um lindo e útil presente:
umBELlss/MO eOFREde AÇO eROMADO.

, AP ...ocu�� hoje o NOVO

NCO ·GRICOLA
1?-ud c7�""'" 16

FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA
'

"':";:11.,.'.::.1"

C8�d das Esquadrias

VENDE-SE
Vende-se por -motivo de mudança os seguintes ob

jetos de uso domestico: um fogareiro a querosene de uma

boca; um fogareiro eletrico com duas búcas e fOTno �

220 voUs_; mn, transformador de 1.500 watts' sai da 110
vol.ts;',um tran§formador automático de 600 wat.ts saida

100 volts.
Trr:,ú,l' à rua Pedro Demoro, 1612 ,- Estreito .

�----,!-- -----
-_.,-----

ALUGA-SE
Rua�Conse-Aluga-se para residêncin uma casa à

lheil'o Mafra, 53. (sobrado).
Tratar na Rua Conselheiro" Mafra; 27.

ALUGAÇ,SE PARA
DEPARTAMENTO OFICIAL -'- CONSULADO
/' OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de '2 anos

Informações na

"A MODELAR" � , I
,
.Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGARÁ NO PRÓXIMO DIA 22, AS 20 HORAS, A ESTA CAPITAL, COMO HOSPEDE OFICIAL DA PREFEITURA MUNI CIPAL E COM A. COLAw
60RAÇAO DO COMÉRCIO, S. M. REI MOMO I E UNICO, o. TR'ADICIONAL E FOLGAZAO MONARCA DA ALEGRIA QUE -

INICIARA O SEU REINADO DE FOLIA

ReunidosCanle-ontem nesta capital os. daleuadGs das
associações e entidades do comércio e industria do;Eslado
ELEITOS OS REPRESEN· .lios de Ploríanópolis, Cambo- Santa Catarina, presididos GOVERNADOR: !
TANTES DAS OITO _RE- ríú, Pôrto Belo, TiJucas, No- pelo sr. Celso Ramqs, ocasião I Com a finalidade de comu-

.

no. Palácio do Govêrrio, em
GlõES GEO-ECONôMICAS va Trento, Biguaçú, São José em que ficaram assentadas nicar o,resultado da reunião,

I
visita ao sr. Irineu Bornhau-

QUE PARTICIPARÃO DA e Palhoça. diversas madldas do intores- e solicitarem ao Sr. Governa- seno
COMISSÃO EXECUTIVA DO FRITZ SCHNEIDER--' re- se da classe no que se refere, dor do Estado, medidas do �- . -0-
PLANO DE OBR.I\.S E EQUI- 1>resentará a Região da Ba- à sua participação na Comís- : terssse da Classe, OS oito re-I Nas próximas edições volta-

PAMENTOS eta do Itajaí que compreende são Executiva do Plano de 0- i presnntantes das regiões, a-, remos ao assunto para infor-
os Muníciplos de Itaj�í, Taió, bras e Equipamentos. companhados pelos Presiden- i mar aos nossos leítores data-

.

Presidente Getúlio, Ibirama, I tes das Federações do Comer- ,[lhes da importante reunião
Rodeio, Timbó, Indaial, Blu- VISITA AO SR. I cio e da Indústria, estiveram relaízada ante-ontem.
menau, Gaspar, Brusque, Rio y .-,. ._� --_._._.._,.-._- _ --.�- ;. ��,

Anta-ontem, na séde da do Sul e Ituporanga.
'

Federação do Comércio de LUDOVICO BALTHAZAR
Santa Catarina, reuniram-se BUSCHLE - representará a

os delegados das. Associações �!rião do Litoral 4hde São
e Sindicatos da Indústria e do Francisco do Sul que compre
Comércio de Santa Catarina, ende Os Municípios de São
com a finalidade de, na con- Francisco do' Sul, Joínvílle,
formidade do artigo 11 e seus Araquarí, Jaraguá do Sul e Um . espel.a'culne lo,r'a do comu'mitens do Decreto n. 645, esco- Guaramirim.
Iheram os reprssantantes das jOSÉ VIRGOLINO DOS

oito regiões geo-econômicas SANTOS - representará 'â' Si na manhã de domingo, Florianópolis é um sinal su- ra e naquela espetacular La
do Estado que partícíparâo Região de Laguna que corn- com aquele sol abrasador -{lue gestívo de que as perspevtí- goa, a Prefeitura de Floria
da Comissão Executiva do preende às Municípios de La- ocasionou uma temperatura vas de desenvolvimento ela nópolis leve a bom têrmoo
Plano de Obras e Equipamen-' guna, Imaruí, Braço do Nor- pouco suportável, as ruas Capital barriga-verde sã o seu programá de ação, que,

Como denunciamos por esta folha, em data de 25-12- tos.
.

te, Orleães, _ Urussanga, Tu- centrais da cidade estavam bem animadoras. certamente, contará com o

1955, sob o título acima, o atual governante catarínense, . -o-- barão, Jaguaruna, Criciuma, praticamente desertas, em uffiã área de terras com interêsse de todos os catart-
saca adiantadamente os 20% do Plano de Opras e Equi- 'Presídiram a reunião Os se- Araranguá, Turvo e sombrio.,/ Canasvíelras o aspecto era mais de. seiscentos mil me- nenses.

pamentos, determinando a sua cobrança, por ocasião da. nhores Charles Edgard Mo-I GUILHERME RITZMANN i bem outro. Quase uma cen- tros quadrados, doada à Pre-

compra de estampilhas, na própria guia de aquisição. ritz e Celso Ramos, respectí- - representará a Regíão de ltena de automóveis,
-

caml- feitura pelo então governa. ..e.'.•••••••••••••••e.

Denunciamos também, que várias firmas, legalmen- vamente, Presidentes da Fe- Canoinhas que compreende nhões e camionetes conduzi- dor Adsrbal Ramos da Sil- A MAIOR CAVERNA
te procuravam livrar-se do pagamento de tal impôsto, der/ção do Comércio e da Fe- os Munícipíos de Canoinhas, ram passageiros para. uma va, deverá ser intaíramentc NOVA IORQUE, 13 (U. P.)
grotescamente convertido em taxa, adquirindo estampi- deracão das Indústrias de Pôrto União, Mafra, Rio Ne- das praias mais belas do sul loteada em Canasvieira. Mais -:- Foi encontrada em Cave
lhas até 31-12-1955, portanto livres dos famigerados 20%. Santa Catarina.

'

grinho, Campo Alegre, São do País. Eram pessoas daqui de quatrocentos lotes, que City, Estado do Kentucky, u111
A maioria comenta que a determinação da cobrança �o- Bento do, Sul, Papanduva e e de fora atraidas pela fama serão unidos aOS lotes de sistema de passagens subter-

da taxa na guia, foi proposital, para que o âtual desgo- . Estiveram presentes perto Itaiópolis. daquele 'esplêndido recantQ outra grande gleba que deve- raneas com 32 milhas de ex-

vernante catarinense encerrasse o ano de 1955, com um de cem Delegados das EnU- ALBINO SGANZERLA ilhéo, onde a espuma das on- rá ser desdobrada. Sobre ês tensão. A descoberta foi fei-
"superavit" surpreendent., e elogiável para os que não dades de Classe. representará á Região do Rio das do mar beija suaveman- te assunto teremos oportuní ta pelo pastor protestante G.
entendem do. assunto, mas, verdadeiramente fictício', e do Peixe que compreende os te a finíssima areia da praia. dade de dar mais detalhe: NÍcholas', vice-presidente 'de

golpista: OS, ELEITOS: Municípios de Seára, Concór- E' justo que se diga que o através deste veículo in for- Pesquisas da Sociedade- Pa
dia, Piratúba, Capinzal, Jo�- esforço conjugado da ímpren- mativo. Por enquanto é pre- leonto I ó g i c 'a Nacional. A

Foram os seguintes 08-@lei- çaba, ,Hel'val d'Oeste, Tanga- sa e do rádio, bem como da ciso intensificar esta campa- maior caverna até então Co

tGS, para representarem as rá, Videira e Caçador. Prefeitura Municipal de Flo- nha publícítáría que,
.

feliz- nhecida era a de Hclloch, na
oito regiões geo-econômícas ]' OSCAR SCHWEITZER - ríanópolís, tem proporciona- mente, para nós da Rádio

I
Suiça, com 24 milhas de ex-

do Estado: representará a Região. dos do à singular Capital catarí- Guarujá e de "O ESTADO", tensão. Calcula-se que de-
ALBERTO GONÇALVES Campos de Lajes que com- nense, durante a estação vai

.

produzindo admiráveis I pois de abertas todas as pas-
DOS SANTOS _ representa- preende os'Munícípíos de La- quente, um movimento de- resultados.

. I sagens da nova caverna, ela
Procurando dar outro colorido, outra côr ao �"pre- rá a Região d.e Florianópolis Jes. Bom Retiro, São Joa- susado. Lagoa e Canasvieiras Façamos votos para que, chegue a medir 60 milhas ..

sente grego", o agronômico chefe do Executivo Catari- que compreende os Municí- ,quim, Curitibanos e Campos têm .sido; nos últimos meses, naquela rabulosa canasviei-I (96,5 qullomatros) de exten-
nense, determinou a seu Secretário da Fazenda la expe- Novos. frequentemente vísítados=pe-

x No Rio de Janeiro, Ca- ARNALDO MENDES _ re= los nossos patricíos., E isto édição de uma Portaria, assás ridícula, por querer com
x x pítal da Republica.

1 Portarí dif'í
.

L
. presentará a Região do Oeste importante porque as-sinala ouma simp es 01' arra, mo I icar uma er, dos

-

Estados Unidos do' Bra-
Determina a tal Portaria que a Taxa de 20% para o

sil, repetiu-se um CaSO de
que compreende os Muníci- íntsrêsse por çoisas bem nos-

PI d Ob Denósít I (últi
-

d pios de Chapecó, Dionísio sas. Outro detalhe que mere-ano e ras e rrepost os ncoanos u ima versao a- preconceito racial, desta vez
da ao célebre plano no interior do Estado), pasmem os mais. grav,e, porque em Es-

Cerqueira, Itapiranga, Mon- ce registro: as duas praias
I 't

.

b d t' d' ld d t 'Ih
. daí, Palmitos, São Carlos, Xa - se distinguem essencialmenel ores, seJa co ra a' a e o sa o e es ampi as eXiS- tabelecimento de Ensino Es-

tentes em 31-12-1955 (Portaria n. 620 de 29-12.1955, assi- cotar e n,o Curso Pri,mário.
xim e Xanxerê. te. Havendo movimento em

d I t 1 S t'
..

d F d) I Canasvi e i r a s, dar-se-á ona a pe o a ua ecre ano· a azen a.
"

Assim foi que os Jornais
Aí a má fé, o assalto à bolsa do contribuinte, em 'ou- REUNIÃO NA FEDERAÇÃO mesmo na Lagoa. E' preciS'O,

,
" da Capital Federal noticia- DAS INDÚSTRIAS: sempre mais, que nós, prin-tras palavras, um verdadeiro avanço indébito.

ram a apresentacão de uma
C t 'd d d' t I

A

f
- cipalmente, tomenos a tarefaom ql� au 01'1 a e po era o a ua ':governo azer queixa crime formula'da pelo-t t 1 Pt" P

,

. , As 15,30 horas de ante-on- de rvisitar com mais assidui-execu ar a 01' ana, Si essa mesma ortaria e a prova casal Pedro Dias-Tereza Dias
d

'

f' t
'

t·b·�· d b' d tem, os representantes elei- dade aquilo que é nosso.a sua ma e con ra o con 1'1 ulll.,_e que, esco nn o a contra os Diretor�s do Colé-
falha da Lei do govêrno, procurou leg::,llmente eximir-se tos reUI�iram-se nll: Sé.de da O. apa.recimento de

.

novaS
gio "The Happy School Bra- F d

--

d I d' t d d- ddo pagamento de taxa tão absurda? .' . .

e eraçao as n us rlaS e reSi enClas e VeraneIo em
, .

.
.

.
sll-Canada" Situado

Justa-,
-

Tudo ll1dIC_a que pelo absurdo de uma PortarIa que- mente no bairro aristocratico
rer modi�icar uma Lei ter�mos c��tenas de contribuintes de Copacabana. ,

2 _ O progresso da cidade depende de um perfeit,batendo as po;'tas da Ju�tIça, afIm de se defenderem, d,e "Alegamc..Os requerentes que Cadastro Fiscal e Imobiliário. Colabore paTa o desenvof
tal monstruosidade, �, nao resta ,menor sombra de duvI-.I no dia 15. de Dezembro últi- vimento de súa cidade, prestando as informações solici�da que a ?outa JustIça lhe.s dara ganh� de causa, tal a

mo, após as eXigências para tadas pelos recenseadores. O censo Imobiliário elimina
monstruosidade do pretendido ,.:.pelo governo. a matricula" de seu filho as 'injustiças fiscais e nã.o visa o acréscimClç de impostos,

Fernando, "pà_gando as taxas Para que todos possam ser beneficiados, façam a inscri
e os emolumentos, nuln totál ção de suas propriedades na Prefeitura Municipal, até
de Cr$ 4.500,00, foram cien- ao fim do corrente mês.
ti ficados que o menor não
poderia Permanecer no Colé

gio, qu.e é de origem estran
geira,. porque em sendo' o

menor de côr e,:;tabeleceria
conflito social.
Eis que, havendo inciden

,cia no art. 1°, § único, da
Lei n. 1390, de 3 de Julho de

1951, procede a queixa crime
e será, se já não o foi, ins":
taurado o competente inqué
Tito.

• ..

Florianópolis, Sábado, 14 de Janeiro de 1956

O IMPOSTO E A TAXA
O atual govêrno age de

má fé com os contribuintes
- Sem moral para exigir o

pagamento absurdo dos 20%
sõbre o saldo de estampilhas

, existentes - Verdadeiro as

salto à bolsa do contribuin
te por parte de um govêrno
que prometia do pouco fa
zer muito - Firmas que te

legrafaram elogiando o Pla
no de Obras, foram as pri
meiras a 'procurar fugir ao

pagamento do impôs to trans
formado em taxa - Previs
to "superavit" ficticio no

exercício de 1955 - Deficit
nos primeiros meses de
1956.

AS FINALIDADES DA

REUNIÃO:

. Fictício, por ser renda do ano em curso (1956) e -gol
pista por tirar a seu sucessor a renda de dois (2) a éinco
(5) meses, colocando-o em sérias dificuldades pois, difi
cilmente alcançará o d4,odécimo previsto para êsses, prí-
melros meses.

Eis em poucas palavras o absurdo da questão':
O govêrno consegue ver aprovado o Plano de Obras

e Equipamentos,- usando para tal fim o-poder econômico;
no citado Plano é imposto ao contribuinte o aumen-:

to de 20% sôbre o impôsto de Vendas-e Consignações, em

forma de taxa, a paàir de 1-1-1956;
no decreto-que regulamenta a questão a Taxa é co

brada antecipadamente, sacada por adiantado, exigida.
na guia de aquisição 'de estampilhas, ta:thbém a part�r de
1-1-1956 ;

BANCO D/O 'BRASIL S. A�
A ,V r s o

Concurso para Fiscais�Visitadoreshavendo falha fragante na Lei, o govêrno l,/tnça uma

Portaria super poderosa, portaria que viria,. a){m de con

trariar uma Lei, exigir os 20% não mais -a pr,rtir de 1-1-
H156, mais 20% sôbre o estoque de sêlos e-xistentes em

31-12-1955�
.

(Exclusiv.amente par; , AGRôNOMOS e ENGENHEIROS
AGRôNOMOS)

,

Antero Fagundes

E Ó nosso B�'as�l, que pri- O BANCO D9 BRASIL s. A, torna'-públiCü que, de 15-1
ma pela excelencla de sua a 29-2-56, das 13 às· 16 horas, nos dias úteis (excluido o

democracia, se vê à .braços ISfÍbadO); estarão abertas em sua ag�ncia nesta ',cidade, à
com, melin�rüso e _cliocante Pt:aça 15 de Novembro nO 3, as inscrições para 0- concurso
easo� provocado justamente acima, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos
por elementos que trazem .Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas
nos ombros a marca das Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, no decorrer de maio
correias emigratórias, num próximo vindouro, em horário e local a serem oportuna
indisfarçvel atentado aos mente anunciados.
preceitos de liberdade de que O edital respetivo está publicado nó Diário Oficial da
tanto nos ufanamos, e . em União, da.,22-12-55, e se encontra afixado, também, em tô
detrimento dos elevados e das as agências do Banco do Brasil S. À., as quais se acham

Imagníficos conceitos que go- �utol:iz_adas. a �restar maiores escl�recimentos e' fazer a
zamos. mscrlçao. Vlsa--esse certame a seleclOnar -candidatos para o
Naturalmente que a Lei preenchimento de vagas EXCLUSIVAMENTÊ NAS AGÊN- I

1390 punirá os culpados e
I
CIAS DO INTERIOR.

.

I
deve mesmo próceder com to- Florianópolis; (SCI, 9 de janeiro de 1956, I
da severidade, 'com todo ri- pelo BANCO DO. BRASIL, S. A. - FLORIANÓPOLIS (S.C')
gor, afim de que não mais JOSE' DE nRITO NOGUEIRA.
se' reproduzam_tão berrantes Gerenté interipo'

I casos de preconceito social CARME'LO MA'RIO FARACO
dentro do território nacional. Contador interino

Tal' Poi'tai:ia é tão' poderosa como abs.urda e até ri
dicu la; poderoia 'por contrariar uma Lei,' ãbsurda e l'i-
clícula por ter efeito retroativo.

.

Por outro lado ao futuro governante eatarinense, ca-·
berá um "de.:fiçit" no pr'imeiro semestre do imo' e� curso,
que lhe dará sérias dores de cabeça e dificuldades finan
ceiras verdadeiramente insoluveis, não conseguindo o

duodécimo previsto, prejuôicando no seu andamento obras
em favor da coletividade.

Ao atual govei'nante catal'inense que arrecadou em

1955 uma soma consf,derável mas fictícia, elogiarão ama

nhã os jornais governistas, silenciando, entretanto, quan
do o govêrno _que virá ·lutar com a falta de l1umerá.rio,
pois, o que não resta dúvida, o que aí está consumirá até
31-12-1956 todo 'o "'superavit" alcanç'ad{) em 1955, por
meio de uma'- con'disão que o determina como "superavit
fictício" •

Um verdadeir6 pre.sentê de "grego�';
MâfTa; 7 deJaneiro de 1956.
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OClllo pro oCll]um, dente pro dentem - era a

pena de Talião. Olho por olho, dente por dente.
Para o prim'arisrilo político de certos governa

dotes da U. D. N. 'a lei estaria certa se somente os
'

funcionários estaduais pudessem ser transferidos e

demitidos. Cerca de dois mil atos de pe�'segUlçao
raivósa e pequenina foram feitos d-e 31 de jan.eiro de
1951 pal'a cá, em nosso Estado. Casais foram sepa
rados, vtuvas carregadas de filhos exoneradas im
piedosamente, direitos negados a velhos e zelosos
servidores, leis .de exceção arral'!jadas para 'proteger
correligionários sem mel'ecimento, etc" etc ..

.

Tudo isso fez a democràcia bOl'nhauseana, sob
os aplausos dos 'que pensaram que li Justica era bo-
bagem.

.

'Acontece, no entaJlto, que, agora, quando o Go
vêrno Federal exonel'a ou l'emove, úão um pequenino
funcionário, mas algum gl'adttado, chefe ou chefete,
eles, os perseguidores, querem por os céus abaixo,
mesmo qljando o ato se explique e justifique adqti-,
nistrativamente,

E, ilJ,§ensíveis até ontem, hoje gritam nomes

feios, esquecidos de que esses nomes, multiplicados
por 2.000, nós os endereçamos a quem de direito,
aqui no Estado.

'

xxx

,
O mais s'incero dos udenistas .ainda é o meu ve

lho e cordial amigo Ghiqliito Mascarenhas. Ainda
ontem, lembl'ando seu passado de seresta boemio, ao

pas!;ar por mim, tranteava a velha canção carnava

lesc:t�
"Qüe bom que estava,
Sem a virada, .. "

'_, ,_'r, •• �•• _
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