
1'1.10, 1G (V, A.) -- O Bru- í e 26,0:';9,::196 mulherns, o que

I
ter mais de um milhão e meio índice de população,

-;-
estava estava no Estado do l-I"uí, 1 firmo_l:l tRI assertiva, pois ., I e o Chile (8) são mais den

si! terminou o ano d� 19551 �á, uma Pl'edomin�nci� das d: �uilô�1etros quadrados, e� primeiro lugar Rio (Dis-l que apresen�ava 99.22%,; vin- i 56,48% dos moradoras do Rio samente povoados que o' nos

com uma população estimada I ultimas sobre Os pnmeiros de ,nao la alem de 514,099 al-, ü:to Federal) com 2,377.451; I do em segUld� o C�ara com nasceram nesta capital; ""
I so país. A densidade demo

em 53 milhões e -300 mil ha- ' nada menos de 17,395 repre- J71as.· ,Sao Paul-o com 2,017,025; ca-192.66%, O maior numero de 38,22% vieram do Estado do! gráfica dos E.3tados Unidos

bibntp\ dos quais quase 17! sentantr-s. ' I Quanto aos terrítórtos, o de
.

bendo o terceiro posto a Re- protestantes era o Rio Gran- Rio; 20.36% de Minas Gerais;
.

(:lO) e elo México. (14), que

mílhõss ernm casados '" . I POPUI,j\Çi\O ESTADUAL maior população era o. Acre: cife com 512.370; o .quarto a -de do Sul com 10.62% da sua 5,91 do :Espirita Santo; 4,98% possuem a um sÓ tempo

(40,164) dcnquitados ou di-I. Com rcrerencln ao' Estados
I
com 114.755 habitantes,

vin-l
"Salvador que apresentava I população enquanto que a de São Paulo; 4,79'70 de Per- grande superiície e elevada

vorcíados, ou seja, 0,13% da de maior população figuram do em seguida o Amapá, com 389,423, e o quinto a Pôrtn ' maior população espírita do nambuco: 4,77':" da Bahia" população, não chega a tres

população), marcando ,um: em primeiro plano o de São; 37,477, o Guaporé, com, , , , ., Alegre com .375,049 habítan- : Dístrrto Federal não ia além Na época o número de mu-, vezes a nossa. Mesmo na Eu-

acréscimo de população, em I Palllo, com uma população! 36,935; Rio Branco, com _', I teso de 5,21 'lo. lheres existentes na Capitalll'opa; 'onde .,e encontram os

10 anos, da orr1e� de ", .. , fi}{(l, de 9.134.42� habitante.s; 112.1]:6 e, finalmente, Ff'r- _ASPECTO �F.UGIOSO BRASILEIROS NO D. F. Federal era superior ao nú-I -

10,70B,082 pesE:OUS Informou o I segutudo-ss Minas QprftlS, I nn ndo ele Noronha, que Ul?ro-I Na mesma opaca 93.49% Embora seja voz corrente da Argentina, todos: êsses com mais r1!1Tatlos conglomerados
Serviço ele Reconaenrnsnto. I com 7,717,'792; Bahia, com" ! sentava apenas 581 pessoas. dos habitantes eram eatólíeos que a maior parte da popu- que as do Canadá, da Austrá- I humanos, há pnlo menos um

Segundo as mesmas esta- i 4.164,821, e Pernambuco, com I AS CAPI'.fAIS· romanos; 3,35% protestantes Iação do Distrito Federal, é lia e da Mongólia, e igual à país, a Islândia (2 hlkm2)
tistícns, a população fixa do, 3.395,185 hnbítantes, onquan- I Dentre as capitais bt-asíleí- e 1,59 espíritas, A maior den- proveniente de outros Esta- mero de homens,

I

cuja densidade é 3,5 vêzes

p.ris ínclul 25.H85,001 homens to que o Amazonas, apssa r ele ras que apresentaram maior sidade de católicos romanos elos, o censo de 1950 não con- :7 HABI,!'ANTES POR QUIL. menos que a brasileira. Na

V"�'w�"""·_""'''''''''''''--a'''''''''M"",,,,�M�_a_•••�__'''''';'�,,,,,,,,••W..A.�,,_._.....-__._......................�.........__.J"........�I"�__...... '_- -.r' _"V'. QUADRADO Escandinávi.a temos a No-
...................._•••w1"o.oI'.�_••_•• � '••_•••_� � _.............- (10) "". 1'· :1.' (19)
','I .� .

_. � Ao contrario do que mui- ruega e a �; 111 an�la ,�
:: DIRETOR � "t

.

> tos supõem, o Brasil não se I com ,uma dt'nsl�lJ.de ínrertor

�, Rubens de � O mais antigo Diá--� coloca em posição. desravo- 'ao dobro de\ naeíonal.

� A d R
�

;)
rio de s. Catarina� rável, quanto à densidade de-

", rru a amos"; ..

�
mográríca, no quadro dos

-

O Norte c o Centro-Oeste,

\.. .. GERENTE "< ... "'·no .XLII -, que abarcam 5.15&,647 km2,
•

i' "" países ou territórios ele ,gran�

� �
� < de extensão. O povoamento vale dizer, G4.% da superfície

I Domingos F.
.. � N 1 � dos nossos 8,5 milhões de do Bi':1síl, e cuja populnção

� de Aquino � � • 2M370 -

. < quilômetros quadrados vem-, conjunta, em 1950, era de "

� ..... __ ��_���_._ ••• � � � se fazendo em ritmo premis- 3,581.620 habitantes, influem
�........ .�.--�. -» � .-��- - • � - - ...·""-"'-"""....-._w....,.,.·.................... ' ........�,. 1 t d

-

d
------------------

'

Sol' e já roí previsto que an- visive men e na re uçao e

Edição de hoje -- 6 páginas· Ftortanópolls, Terça-feira. 17. de .Janeírn de 1956 -

,

Cr$ 1,00 tes do fim do século atingi- nOSSa densidade demográfica.
-- --------�--------------------

remos 100 milhões ele habi- Nessas regiões existem mu

tantes, Assim, nossa densí- ntcipios de mais de 100 -míl -

_ {jade demográfica. excederá' km2 com uma densidade que

de 10 habitantes por quílô- I não perfaz sequer 0,1 h'[kmã.
metro quadrado. Mesmo nas Todavia, ao lado desses, de

condições atuais, com aproxi- paramos no territorio nacío

madamente 7 habitantes por nal outros núcleos cuja den

km2, o Brasil apresenta uma sidade demográfica se em-

densidade 70 veZes mai'or qu� I parelha às ma�s elevadas. ci�
-!tu T ap 1.1tu!;)'El a.l'lS'.al.lal 'Ela.l,? globo. Basta CItar o Reclfe,

,
'(:tu}{ ap o,!!lll com quase 4_000 hlkm2, apr�-

Na América do Sul, apenas sentando uma concentraçao
o Uruguai (l4 hlklp2), o E- humana muito mais densa

quador (13), a Colômbia (l1) ,que a de Hong-Kong.

Prorroga�ão, do :estadõ' de sitio
até dia 2f de Fevereiro

SOLICITADA PELO PRE'SIDENTE DA REPOBlICA - OS' TERMOS DA MENSA GEM - REUNIÃO EX-

.'

TRAOROINARIA DA CÁMARA DOS DEPUTADOS -'A REPRESENTAÇÃO DOS CHEFES MlUTARES. o "PROCESSO BRANDI"
RIO, 16 (V. A.) - Con-j di(la deve ser carater geTal sitio decretado na forma das Iminente a, subversão da I mais trinta dias, a partir di.! Q pronuncl'am·'ento do STMfirmando o noticiâl'io o po- e extenRiva a todo o territo- leis n.os 21.654, 2.682 e 'ordem matel'lal, gravemente 2/1 do corrente.

de)' Executivo remeteLi, sa- Il'io brasileiro a fim de que 2_178, respectivamente de 25 ameaç-nda pelos �crl.1e tinham I ,Assim, _

não somel1te esta- RIO, 16 (V. A.) _ A ques- rtano Faria, da Poli�i::t MiIi
bado à Camara a mensagem

I as autoridades possam agir de-l1ovem1.n'o e 13.de dezem- o cléver de mante-la as. elas- 'l'a o Govel'l1o atual em con- tão da compe.tência do fõro I tar, por intermédio do seu

sobl'e a nova prorrogação do 1 preventivamente 'quando o bro de 1%5 e 1° de .ianei� ses militares, com o ap9io dições- de Pl'evenir Pl'ováve: para julgar a ação da "carta advogado, impetrou "h::ibeas
esLttlo de R,jlio Pel,a manhã, I exig'irem as cil'cunstancias. iro. .

do povo e do Poder Le-g'isJa- perturbação da ordem públi- Brandi,( já u'gora _no domínio corpus" ao Superior Tribu
u ministerio estivera rel.1ni-1 As gal'antias conRtitucio-· Art-. 2° - as discursos tivo, jnterviel'am pal'a evi- ca, (:omo o futura Govêrno ,do Superiot Tribllnal·Militar, nal, pedindo para ser posto
do 110 C.ilete, ouvindo a ex- .11ê\i" cuja suspensão se im-' parlamenünes sel'fio 'publi- 'tal' o desa�:1l'�ciment� do

I podel'á con,ta.l' com os pode-I e. que tanta eeleUlira vem em liberdade se�l prejuizo.
IJosíção dos tlunistros mili-! põe, dizem tão sómente ás c:adoil, ín,pe:plm(lentQl11�)_lte ,E"L,:ttl1,{ '�\(;,.!J-:Q' tQ.., � ,\I\!eri1.W kÍ'ej); 11.ée:-es"l'l1'lf)S '}1 spa jlor,--:; - Cá.US:ànd0�noS últi-mos ll1eR.à,,,. dó' prqcessQ a que vi-nha res-

tares aql.lela auto]'idad� e
; ilWéstígü�jio e l'e_pr,�\::;são do

. .jeJjensllta, JH,!:jnpt� ''\lP'' iu- parn t!.,' !tI
•. I� l� ,,�Ptl;�f't-'�'liln! '{';Orl!';l.(tul<;,ilO. '.

-

, está para: ser sólueionmla J1J pondendo, "

encm'ecel'am a necessidàdé movimeilro subversivo, cujo torizadas pela pl'esidencia mento do Estado d� '�ü�eitoll A r['o�eitamós
.

o
'

ense,ip próxima sehlana, rf.IJJI.�f.'
-- ,--

de nova prorrogação da que-
'

jJl'oc:eSRO está em andamen- da Càmâra dos Deputados � as�eg-�H'al' a con:tlt.ulça� a p,ara._l'elterm· a Vossa. Exce. O minis.tro Mário Berr�dü
'

Na' inicial declara a certa
le estado de emergencia. E· to deslo 11 d� novembro. A- ou do Senado Federal. �?n_tll1l1l.dade do reglme

.lu-I·
lenC:la pI'o�estos �Ie .nossa 'e- Leal, que e o relator do feito. altura que está preso sem

a Gamara, que havia sido; pnlz-me ressaltar, como nas ..;\rt. 3° - Esta lei entra- llCllco vigente.
_

levada estima e chsbnta con- já tem o processo, estudado justa causa, uma vez a que
cOllvoca_da extl'aordinaria- I menRagens Hnteriol'es, que rá em vigor na data de sua - Se a manifestação cIaTa sideração. Assinado: almi- esperando que possiVelmente não lhe- foi atribuida [l. Pl'4.
mente para a noite de 14, , as classes trabalhadoras publicação, revogadas as e in il[uívoca, da vontade do I',:nte AI\'ees �âm!ll'a, Tni- SNÚ jlJlgado na �[l., ou 6u,

fei-I ti�� dum detre�linn.do crime

recebeu, precisamente, às! dúo mag'nificos exemplos de elisposi\;õc:s em contrário. p:1ís, inl1)ediu a concretiza- I1Istro da MRl'mha: general ra da semana vmdoura. On- ml1ltar, A medIela tomou o

20 horas e 15 minutos a
I compreensão e espirita cívi- C6n'cluidá a leitura desse c.;l,0 do· pÚtnO sedici,oso, não Henrique Teixeira Lott, mi- tem, Alberto Jorge Cordeiro, número 2665 e foi distribuÍ

meilsagem do sr. Nereu Ra-
'

co, e ílS leis que regulam as -documento, o presidente Flo- pôde ela, contudo, evitar que riistl'O da Guerra e brigadei- um dos principais_ acus:}dos da ao ministro Tristão Alen.

mos, cOl\cebid:1 nestes ter-
I atividades asseguram direi- rE�S da Cunha...declarou que elementos inconformados 1'0 Vasco Alves Secco, mio' que se encontra preso há cal' Alaripe, para relatá-la e

mos: i tos, como _as �upr�ma: nor- já havia des_pachad.o � men- persistam em seus condená- n istl'o da Aeronáutnca." ! mais de três meses, presen- julgá-la penltlte aquele tri-

"Exmos. srs. membros do mas constitucIonaIs nao so- sagem para a comlssao 'ele veis propósitos de re�elião. ! temente Uo quartel Mal. Cac·-- bunal militar ..

Congl'esso Nacional. Os mi-'freram restrições. _ IJustiça e que, provavelmeB- O general executor�.do es- ........�._M.....-_·_·..·."'h·a....'Y'_�_....u_�••• fI./"oI"'-W�·'_' .IV"�� .......... ,.._.........._............,.....�____

]listras mÜital'es, em expo-
I

A verdade, poi'ém, é que o
I
te, incluiria o projeto para tado ele sítio fêz chegar ao

•
-

."-'''l'�''''.C;:'.' � - ".

sição que me dirigiram, en-
.

j1:1ís n1lO deve ficar expos-' discussão e vot.:iç:ão na 01'- nosso conhecimento que fo- Conclul·ndo O -exa'_·'m··'·e-·-'-"-··'das'···""e· 'O'leu'da-s
-

('ill'eCem a necessidade de to aos iminentes perigos de dem elo dia da. sessão de cos sediosos com possibili- .,

ser, mais uma vez, decreta-. uma perturbação de ordem hoje. dades latentes de ação con-
/

da a prorrogação do estado pública. Os cl'imes coritra o INFORMAM OS MINIS- tinuam ameaçando a ordem I •

t d
..

t li b
·

de sitio. As ponderações da- Estado devém ser previstós, TUaS lVIILIT.l\RES pública.
. .' "

D U prOle o os funcionários CIVIS es ara o]e nas
quelcs ilust.res titulares, res-

I

para tanto o govêrno neces-: Nes'ta oportul1ldarle, quan- C I
-

-

'b B •

ponsaveis pela manutenção sita :1rmar-s� e estar mate-!
r. O� ministros ela .Guel:l'�,- do se apl'oxim:1 a.,,c:ata da' om ssoes e 5U irá ao DleoQrtO

eh orelem interna e pela re- l'ialmente prepürado, com os Marmh!1 e Ael'Onfiutlc:l dU'l- posse do no;o GO'lelnO, pen- RIO, 16 (V. A.) - Final-' Comissão de Constituição
illtegração do país nos qua- II podel'es ([ue em tais cir- gíram-se ao presidente 'Ne- samos. que e .11.0SS0 dever so� Imente, sábado em reuniã J t'ca'I' 't •..

t' d V'
, o US 1, .

clros constitucionais, são a.' cunstanc.ias lhe oferece a reu Ramos nos seguíntes ._!Cl alI: a ,mlcl� lvta e Cassa. extraordinária, realizada' no I
Outl'as Comissões

realidade da hora presente.
;
propria Constituição. Em termos: l';xce encla,. Jun 'o ao

.. ?n- gabinete elo líder Gus,tavo De acôrdo com o esquema
Dai a l'ae.ão por que me di- coilsequcncia, tenho a honra

.

"Excelentíssimo (senhor' gl'C'S;;O Na.E:IOlJld, no sentIdo Oapanell1a, Os relatores do ,traçado p'elo sr. Gustavo Ca

rijoa \Iv. exc,ias. pedindo ao de s.ubmetel' à consi.deração , presidente da Republica. �ed qU� se��L. pl'orogado o e�-
i Plano de Reclassificação do' pa�eU1a, para que o projeto

Congresso a votação da me- do Congresso Nacional o a-I O movimento levado a 8- a o .e SI 10 em vigor, POi'] Servidores Públicos, srs. Gur� de _Reclassificação ténha a

dida solicitada. ;'nexo projeto de lei". feito na madrugada de > '11 .

gel do Amaral (Justica) Lo-
_Aproxima-se o dia da pos-- O projeto de lei, a que de novembm iíão ·foi u.m

O BRASIL RECO- po Coelho JServiço Público) I COMUNICAÇÕES
se dos novos titulares do faz l'eferencia ri mensagem, simples episódio margm'ai" P

.

1 S'l '
e erel,ra (a I Va (Finanças) I RIO, 16 (V, A.) - Chegou

Poder Executivo e ao ense- é assim redigido: "Faço sa- da 110ssa vida pública, mas,
f NHECl1',UCo conclmram o exame das 109 I de Assunção uma comissão

.ia, é provavel que a paixão bel' que o Congresso Nacio- sim, uma ação de fundas í RIO,'16 (V_ A,) - O em� emendas apresentadas ao

Ide
ttcnicos elo-governo do

politica dos inconfol'mados nal decreta e eu sancion'q, a raizes naciona!s. , v.isando a I ?aixador Macedo Soares co- projeto., Paraguai, que veio estudar
os leve a atitu,de Iwe,J'udi-, ,;eQ.'uinte lei: j'estalll'al' o prll1C'plO ela so· j--"I'Jl1nl,CO o m'nl'st odE·-

. <, • < - In u a I r o x- Fic?u estabelecido que, on-, com as autoridades brasilei-
ciais à ordem publica, per-' Al't. 1° - Fica _prorroga- beerania �lo B�yo�e as �o�- r terior do Sudão que o Brasil tem, será- apresentado um ras no-I'o convenio destinado
tubanclo a paz e a tranquili- do, fi partir da zero hora do mas de hlel'arqtlla e dlSC1-; reconheceu a independencia '

t I' I parecer conJun o dos três re- a ampliar o sistema de comu-
rlade rein.ante,s no país. En- dia 24 do c.ol'l'ente e pelo I plina essenciais às ·Fôrças desse país, a parti_!:. de_ pri- latores que, amanhã, deverá nicacões entre as duas na-

tend� o govelno que a me- Pl'OZO de 30 chas, o estado de I Armadas.
'

meiro de janeiro de 1956, submeter-se à apreciação da
I cóes:

•••�o��e�•••�.�•••!.e.�.e.��•••••��••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••5.4•••••••••••••S ll1U11lgos po 1 lCOS o sr,_ usce mo Kubltschek estao

ft
-

-

d E t· d
bem não deu nas relações exteriores, motivo ao mínimo

mu. it,o aborrecidos eOl,11 o grande suce_sso da viagem do gora ç-a O ·s a o- - ,
equívoco ou desencanto. O pre'sidente começava mostrando

PreSidente da Republlca - e tem razao. Todos nos, para o que queria e, sem jactâncias nem arrogânCias, expunha a
ajudarmos êsses inimigos a engolir a pilula, estamos di-

-

'

t 1 J. E. DE MACEDO SOARES ajuda e o concurso que desevaja para cumprir o Seu pra-
zendo e repe ·inc1o que, as 10menagens na América e na

Cl1· fl'Cl' ql e lhe ClIStOU a t h l·t I grama, o que é uma atituele modesta, predisponclo os (IUe
Eúropa dirigem-se exclusi.Yamente ao nosso gr'ande país,

.

os 1 reCen e campan a_j! el ora, per-
.

ct t I t
-

b·t I l' devem dar a dar mesmo,
-"

JUScelino tem sielo apenas o cabide onde se dependuram corren o oe Oi> os recan os 11a 1 [l.C Os C o nosso Imenso ter-
,

't d l'itório,as fi as, as faixas, as c;�men as, os crachás que lhe che-
gam pressurosamente de todos os governos dos países mais
civilizados do mundo. Por certo, entra, nesse movimento
de simpatias, o país novo e promissor que somos. Mas as

coisas e os fatos, nas sociedades humanas, têm um pendor
irresistível para se concretizar e se personalisar. Este é o

caso da excursão e da presença de Juscelino nos' países
amigos, O mineiro, onele aparece, suscita uma onda de

simpatias de modo que favorece os contatos e as apl'oxi
macõeR, O homem tem a graça do, Estado, u vivacidade e

ao ;neS111o tempo o comedimento e, n�lo obstante saber-se
ela pobreza de selE começos ele �Jda, parece que nasceu

nos degraus do Gove.rno.
O próprio Juscelino, explicando o seu vigor físico é

sua extraordinária resistência flO cansaço, declarou que a

txcursão relâmpag-o ,na América' e na Europa com a. dupla
travessia do Atlântico do Norte e doSul - era um agradá-
vel passeio, compal'acla com os tremendos trabalhos e Sa-

(; mais breve tramitn.ção no Pa-
lácio Tiradentes, a referida
matéria será examinada 4a,
feira, simultâneamente, pe
las comissões de Serviço PÚ-
blico e de Finanças, subindo
ao plenário ainda esta sema-

na.

ENALTECENDO
AVES DE ORNA-'

MENTO
LISBOA, 16 (U. P.) - Mil

Na luta da propaganda interna, Juscelino multipli
COu-se para corresponder à expectati'va de seus concida

dãos. F10ram trabalhos árduos, discussões, contraditÓrias,
combates contra a incompreensão e a má fé. Pois o que se

.

sabe é que nessa luta o candidato revelou sJ.la bonomia, e o

desejo sincero de estabelecei' um compromisso de traba
lho e esforço com seus eleitores, no caso de o levarem pelo
voto à suprema magistratura da República, Agora, nesta

precipitada excur.;;ão de simpatias e amizades, tudo de

penderia de um gesto ou um sorriso na chegada ou na

partida. Mas J·uscelino fêz muito mais, porqúe, multipli
cando os Seus discursos em meio de uma expectativa sem

dúvida benévola, 'S'Oube manter-se no divisor 'das idéias e

dos compromissos, não obstante falando claro e lealmente, .

Assim 901110 não deu uma topada na política interna
em toda a extensão ela SllU batalha de p�'opag1nda - tam-

O Ütto inconcusso é que Jmcelino está farto de 1110S- EXCURSÃOtraI' que fará o governo que todo o país deseja que faça,
inclusi7e Os seus piores inimigos, Na conjuntura política SENTIMENTAL
que atravessamos, o homem do centro liberal é o que no� PARIS, 16 (U, P,) - O
convinha para restabelecermos a ordem na ca�a. Juscelino presidente eleito do Brasil,

I
não se cobriu com o respeito hu.mano envergonhado daR Juscelino Kubitschek, fez

próprias idéias, E graças a êsse ânimo moral, disse e

r�-l
uma excursão sentimental

p�tiu por tô?� parte seu esPíri.to rel�giosO, sua impregna- pelo Quartier Latin, onele em

çao de braslhdade, seu amor as nossas tradições. Assím 1930 moravR, quando estu-

1110;,;tl'OLl ao mundo -que é um homem nosso, porém ansios� dante de Medicina, Passeou

por nos ver maiores, mais fortes e mais prósperos, E tam- pelo famoso boulevar ele st,

bé�, que está :apacitado das necessidades do Brasil 'quan� Micl:el e _pela.s ruas adjace?-
, to a cooperaçao da técnica e dos recursos estrangeir s

tes a Umversldade de Pans,

obedientes às nossas leis, à nOSsa maneira- de viver ind�- Tambem visitou o prof, Cha

-pendente e livre 'aentro das nossas históricas instituicões vasses, de quem foi aluno.

politicas, jurídicas e sociais.
-

Depois foi aO túmulo de Na-

(Do "DIário Carioca", do Rio, ele 15 Janeiro 56) poleáo nos Inválidos,

exemplares de aves Canoras

ornamentais e pombos expos
tos num certame - inaugu
rado dia 13, no edifício do
"Diário de Notícias" - va

lem mais de quinhentos con

'tos. Desde garças a ganços,
passando por canários e piri
quitas, etc., estão presentes
na exposição exemplares ra

ríssimos rePI:esentando de
zenas de espécies;-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,INO'I·CADOR PROF'ISSIO'NAL
DR. WALMOR ;�:�: I', CD� :��ARÇORR�A D;eojis.•a 'para Criao'çô§

.. GARCIA CLmrCA MÉDICA DR.·JUAREZ PHILlPPI
Dinlomado pela 'Faculdade Na- GONSUVrAS' das 10 ..2·-13 ho-

. .... •.

E(ií"fíciô João Alfredo - 10 andar.
U

. raso .

dona! de Medicina da mver-
Rua 'I'i radentes 9 ""7" Fone 3415 Salas 1 e 2 - nU8; Jerônimo Coelho, 1

sidade do Brasil
.

Ex-interno por concurso da Ma- DR. ,JOSÉ TAVARES
Horário: 8 às 11 -16 às 18 horas

ternidade-Escola Atende exclusívaments com hora marcada ..

(Servico do. Prof. Octávio Ro- IRACEMA
.

•

'drtgues Lima)' DOENÇAS NERVOSAS E l\IEN-
Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS - CLINICA GERAL
�ia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia

.

Complexos
do Rio de Janeiro Insonia - Ataques - Manias -

'DR CESAR BATALHA DA SilVEIRAMédico do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual
•

.

.

.

.
_

.

e da Maternidade Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Dcen-
Corrêa·' 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 às 18,00 horas. RESIDi'l;NCIA: Rua Bocaíuva,
Pela manhã atende dià- 139 Te!. 2901
riamente no Hospital de .---"---------

Caridade.
Residência:
Rua:' General Bittencourt n;

10l.
Telefone: 2.692.

CLÍNICA
de

OLHOS - OUVIDOS
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
F'ONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE

LHOS ;MAIS MODE.RNOS PARA

TRATAMENTO. das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE. _

Consultas - pelá manha no

HOSPITAL
À "rARDE - da� 2 as .5.

no ·CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEm; n". 2 ,

REsn:>1l:NCIA - Felipe Sch-r

midt n9• 113 Tel. 2365.

DR:ANTÔ-N-I-O-M-O-N"""I-Z-
DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO

CIRURGIA TREUMATOLOGlA' DIMATOS DR. JOÃO ASSIS FILHO
Ortopedia

.

MÉDICO CIRURGIÃO CIRU'RGIA-O DEN'TISTAConsultório: João Pinto, 18.
p t

17 d··· t Doenças de Senhoras - ar os
Cl ini ca de Adllltosl -- Cí rurg ia

I
Das 15 às umamen e.

..,.. Operações - Vias Uri"nárias
.

e Pro tese Raios XMenos aos Sábados Cu 1'80 de aperf'eiçoamento e
o -

Res: Bocaiuva 135.
Longa. prática nos Hospitais de Rua Felipe Schmidt, 39' A -

'Fone: .,- 2.71.4.. .

" salas 5 e 6

IADYSTAV'.t. Buenos Ai,res. • d hDRA. WL . u A CONSULTóRIO: Rua Felipe _�ten e com ora

marco
ada

W. MUSSI Schmfdt, in. 18 (sobrado). FONE Dar 9 às 12 e das 14 às �6 ... ....__... _

D� A��fs:o DlB ::�:�d::::" ::n;:: ::::,::: �;;�� !Expresso Fllrianópolls lida.
.....DICOS �o, 11. 42. ADMINISTRAÇÃO".E .

Atende chamados Redação/ e Oficinas, à rua Con-
CIRURGIA CLíNICA

�elheiro 1\<Iafra, n. 160 Tel: 3022GERAL-PARTOS URA
Serviço completo e especiali- DR. LAURO DA -,- Cx. Postal 139..

zado das DOENÇAS DE, SENHO- .CI�ÍNICA GER�L. Diretor: RUBENS A. RAMOS,

RAS, com modernos metodos de. EspeclUhst� em
. m,o�estIas de Gereifte: DOMINGOS F. DE

t t S h AQUIN'iI
diagnósticos e tra amen o. en oras' e vIas urmarlas.

Representantes:SULPOSCOPIA - HISTER.O - Cura
_
radical das infecções

"ALPINGOGRAFIA - METABO- 'lgudas ,e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.
"

LISMO 'I1ASAL ;enito-urinál'io em ambos os Ltda

t Ru'a Senador 'Danta-s, 40 - 5°
Rndioterapia por ondas cur as- ,exos.

Eletrocoagulação - Raios Ultra Doénças do apal'elho Digestivo andar.

Violeta e Infra Ve.rm4!lho. e do sistema nervoso. Te!.: 22-5924 - .. Rie; de Janeir!' •

Consultório: Rua Trajano, n .. 1, Horário: 10% ás 12 e 2lh ás 5. Rua 15 de Novembro 228 5°

10 andar _ Edifício do Montepio. 'Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo. '

Ho1'ârio: Das'9 às 12 horas -
.- '1° Andar - Fone: 3246. ASSINATURAS'

�

, Residência: R. Lacerda Co.u-
'

Na Capital ..

Dr. MUSSI. A C $ 17000
.

Das 15 à.s 18 horas - Dra. Unho, 13 (Chácara do Espanha) no .. , . . . . . . . . . . ..

. r "

MUSSI
- Fone: 3248. Semestre , .. Cl'$

.

90,00

Residência: Avenida Trom-
'DR. ALVARO DE A

No Interior
C" 200,00k' 84

no r ...
pows y, � . CARVALHO

Semestre � Cr$ llO,OU
_.

DR JÚLIO DOIN Anúlício mediante contl'áto.
.

I
MÉDICO DE CRIANÇAS OS originais, mesmo 'não pu·

VIEIRA , PUERICULTURA - PEDIAT'UA blicados, não serão devolvidos.
MÉDICO _- ALERGIA INFANTIL'40 A direção não se responsabiliza

E:jPECIALISTA EM OLHOS

con.sultório:
- Rua

Tiradel'-I pelos conce.itos
emitidos nos ar-

QUVIDOS NARIZ E GARGANTA Les n. 9. tigos assinados.. .

TRATAMÉNTO ]i; OPERAÇÕES Residência: - Av. -" Hereilio

Infra-Vermelho - Nehulização - Luz 11; �55 - Tel. 2.5�0. , INFORMAÇõES UTEIS
Ultra-Som HO'l'al'IO: - Das 14 as 18 ho-

(Tratamento de sinusite sem' ràs dfál'iamente

operação)
Anglo-�etinoscopia - Receita de.
Oeulos - Moderno equipamento
de 'Oto-Rinolaringologia (único

no Estado) ,

Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultório: _. Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone .2875.
. Res. - R'.l1.n São Jorge 20

Fcne 24 21.

DR.· ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários:

.

Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
.

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

';lidt, 23 - 2° andar, apto 1 -

)fel. 3.002.

DR. HENUlQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos. Servidores do Es-'

tado.
(Serviço do Prof.. 'Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã. no

Hospital de Caridade.
.

À tarde das 15,-:'.l{) hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes

Machado 47 Ésquina de Tira

dentes. Te!. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

NARIZ

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin-

to, 10 - Tel. M. 769: .

Consultas: Das 4 as 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2.812.

DR. I. LOBATO
FILHO

D.:enças ,do aparelho respiratóriO
TUBERCULOSE

RADlOGRÃFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

Ti&iocirurgião do \Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno -1! Ex-assis
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

Gui·marães (Rio).
Cons.: Felipe Schinidt, 38 -

Fone 3801
......_..".,;;..")'.. tetlde em hora' ·marcáda. -

Res.: - Rua Esteves Junior,
,80 _c: iFqne: a$9J' ;ilt •.

1 domingo _ Farmácia Nelson' -'- Rua Felipe
Schmidt

7 sábado (tarde) -- Farmácia MODERNA - Rua
João Pinto

8 domingo _ Parmácia MODERNA."':_" Rua João
Pinto

,g��4'I�'bS _!>�tJ;RRfsL�� �J= DRG�tt;:,g G.
14 sábado (tarde) _ Fatmácia .3to ANTôNIO _:.

TOMAGO E DUODENO, ALER-
_ ADVOGADO _

Rua Felipe Schmidt, 43
GIA-DERJ.'vlATOLOGIA E CLI-

R V 15 dom' ingo --o Farr..iácia Sto
NICA GERAL ..

ua itor Meireles, 60. -

DR. JúLIO PAUPITZ FONE:: 2.468' r elipe Schmidt, 43

FILHO
Florianópolis �_ 21 sábado (tarde) _' Farmácia

Ex-interno da 20a enfermarla. nR. ANTONIO GOMES DE Rua Trajano
e Serviço de gastro-enterologia ALMEIDA 2� domingo _ Farmácia CATARINENSE
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

,

B di 11) Trajano
.

(Prof. W erar me i .

AD,rOGADO'-Curso
.

de neurologia (Prof. 28 sábado (tarde) _ Farmácia NO'l'URNA
Austregestlo ). Escritório e Residência:
Ex-interno do Hospital mate r- Av.. Hercilio Luz, 15 'I'rajano

nidadé V. Amaral. Telefone: 3346.
.

29 domingo _ Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
DOENÇAS INTERNAS •••••••••••••••••••••• O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Coração, Estômago, intestino, D E N' TIS TAS
fígado e vias biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONSECA Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
ei os e útero CIRüRGUO-DEN'l'ISTA midt, 43 e Trajar, O.
Consultório: Vitor Meireles 22' Clínica _ Cirurgia

'

A presente' tabela não poderá ser alterad� sem p ré-,Das 16 às !18 horas.
.

.

Residência: Rua Bocaiuva 20.
PROTESE: - Pontes Moveis e via autor-ização deste DEPAR'l'AMENTO.'

Dentaduras em,Fone: 3458. Nylon.
,. D. S. P., ,dezembro de 1955

DR. MÁRIO DE LARMO DIATERMI1.: -- Tratamento de ----'--.,...-----------------

CANTIÇÃO
canais pela al- -.•••••••••••••••••••••••••••••••(_ ta fre.quencia.

M É D I C O Raios X e Infra-Vermelho • -

COR:�;:;%����::�JNS ��;�:ig;:';;.:h,��:;d!:�I'� .� l.. Restauranté Napoli ,I
_ INTESTINOS .

Consultas: das 8,00 ªs 11' ho-
Tratamento moderno da ras e das 14,00 às.18 horas. • ISIFILIS Exclusivameute, com hora

mar-. I. RUA Llarechal Deodoro ...
Consultório - Rua Vitor Mei- cada.

; cm Laaea, no aul. <10. BruU. o m.eillorf
•

I 22 ' Sábado - das 9' às12." •
e es,·· . ;

I_

HORÁRIO:' .
.

-' n".I'OOt.Q �-'!I!)I>elt1 1)ii;I'. 0iI �llh'Ol'N vU.).ntN
Das 13 às 16 horas. DR. L1\URO CALDEIRA �•• ' a•••••••••• ., .....

Telefone: Consultório - 3.415
, DE ANDRADA

Residência: Rua José do, Vale J
_

Pereira 158 � Praia da SaudadeI, .
. /

_-' Coqueiros

\
CIRURG;IÃO-DEN'fISTA .

_____,.. �- .' CONSULToRIO -. Edificio

DR. VI-DAL DUTRA FILHO. !;'a.;tenQn - 2° andar"7 sala

-MÉDICO DE CRlANÇ�S "Q" .- Rua. :r�nente Sí lvefra, 1.5..
C l't' '0' Fel,ipe Sêhmidt Atende diârfameute das 8 as
onsu or�.. , ll-horai. _

- J : t ','" .

J8 �:��ê1:Ci�s: 1��l�!���' Silveira, 3as>{ 5ns das'14 lás 181'41tfas. ' , i
90 (F 316-)

- -- 19 as 22 horas. <,

80lu
� _O_I��___:.�_ _ • Confecciona Dentaduras e Pon-

-'es !.fóveis dA' Ny lon,

DR. NEY PERRONE

MU�p
Formado pe1'ii"'l'ãculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Ape.rfeiçoamento na "Casa de
I Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paú!ino'
Interno por 3 anos do Servi.ço

de Cirurgia
Prof. Pedro de MouTa

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hos.pital de

Caridade, diáriamente pela ma"

nhã
R'I'}STn:JtNCI>A: -= Rua :Jluarte.

Schutel., 129 �- Telef. 3.288 --

Flórianópo!ill. I Disque

DR. ARMANDO VALÉ
RIO, DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de' Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MEl
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone : 3783

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doencas de Senhoras - Procto

logÍa ...:. Eletricidade :Médica
Consultório: Rua VitOr Me.i

reles n. 28 - Telefone: 3307.
Consultas: Das

'

15 boras em

diante.
Residência: Fone, ·3.422
Uua: 'Blumenau n. 71.

mi. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
-

CRIANÇAS
Consultas das 9 ás 11 hlll'as.
Res. e Cons. Padre Miguelilt'lO,

12.

Ag'ênda: PÔRTO "ALEGRE
"Rio'mar" 2.

• I' '.

Avenida do Estado 1666/76 Rua' Comendador Azevedó, Terão preferência na matrícula' os não repetentes.
64 i Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer·

Telefone: 2-37-33 tificado 'de alistamento.
Atende "RIOMAR" I No ato d� matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e

End. Teleg. '�SANDRADE" End. Teleg. áRIOMARLI" a caderneta� Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
•

I Colégio: Cr$ 210,00.
Agência: RELO HORI- Florianópolis, IOde janeiro de 1956.

ZONTE José Wal�ken Filho
"Riomar" MINISTÉRIO DA MARINHA

Avenida' Andradas, 871-B Capitania dos Portos do Estado de- Santa Catarina
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

-

.. """,

.------ -----------------------------------------

Cirurgião De�t1Bta
Cl1n1ca de Adultos e Crlançu
Ralo :x
Atende com Hora Marcada
fellpe SchmldJ '39 A Salas 3. e 4.

A D V O G A DOS FARMACIA DE PLANTA0
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- 'ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catar'ína,

_'\N'rôNIO - Rua I
CATARINENSE _

,Viagem co,m seg�rança
':j�. \ ':é rapidez

NÓS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itala' - Joinvill-e -- Curitiba

. .

1:\ ua 'DEfOoó;ro esquina' da
Rua. TeneQ,te'Silveira.

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
FLORIANóPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre:' FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, S'ÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO, E Br::LO HORIZONTE.

."
.

FLORIANóPOLIS Filial:
.
CURITIBA

Rua Visconde do Rió Bmnc.o

932/36
Telefone: 12-30

Ena. ,Teleg.· �'SANTIDJ{A"

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

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

CURSO BOSCO

FHial: SÃO PAULO,

Telefone: 37-06-58

O leitor encontrará, nesta co

luna, i1fformações que necessita,
cliàJ'iamente e de imedia:to:

.

JORNA1S .

.

Telefone
O Estado ..... :'......... 3.022
A Gazeta .. '. . . . . . . . . . . . • 2.656
Diário da Tarde 3.579

-Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

Cal:iclade:
(Prov'edor) .

(Portaria) .. , .

.Nerêu Ramos .

Militar .

São . Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153

lilatúnidade Doutor Car-
los Corrêa .. \ . . . . . . . .. 3.121

CHAMADOS UR,
GENTES

Corpo de B.:mbeiros .... 3.313

Serviço Luz (Raclama.-
ções) 2.'104

Polícia (Sala Comissár\o .. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.ó04
COMPANHIAS DE
TRAN'SrORTES

'TKC , ,. 1.700
Cruzeiro do Sul 2.500

I Panair '_ . . . ::: 553
Varig 2:325
Lú,ide Aéreo " .. ,.... �.402
Real 1.377
Scandinavas , .. 2,300
HOTÉIS

,AgêncJa: RIO DE JANEIRO
"Riomal'''

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 3�-17-37

Atende "R,IOMAR"
End. Teleg. "RIOMARljI"2,314

2,036
3.831

3,157
NOTA: - Os nossos serviços l1&B praças de Pôrto

Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados' pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem ,nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóPOLIS
-Fones: 2!'í-34 ,e 25-35 -

-----_:,----------�

AR11'GO 91

Lux , ..

Magestic ,
'

.

Metropol , � .

La Porta , .. , .

Cacique , .

Central ' ..

Estrela , .

�S,�kEiTb . �: ' , .

2.0:;n
.2.276
3.1.47
3.321
M49
2.694
3.37i
3.659.

. I .

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

Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

1 ou em 2 anos.
.

Informações e matrícula na Livraria Lider, telefones
2316 e 3661.

3 - Colaborar para o engrandecimento da ci

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-

: biÍiári.o que trará inúmeros benefícios para o Mu

nicípio.

Rua

Rua

o ESTADO

E O I,T A L-
, -CONSTRUÇÕES EM TERRENOS DE MARINHA

1. São terrenos de 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 corresponde atual

n}ente a maré máxima.
2. De acôrdo com o artigo 102 do Regulamento para

as Capitanias dos Portos, para execução de obras públicas
ou particulares, sôbre água em terrenos de marinha e

.nargíuaís elos portos, nas lagoas e canais, deve ser previa
mente ouvida a Capitania dos Portos, por meio ele ofício
nu petição do interessado dlriglda ao MINISTÉRIO DA
MARINHA, devidamente instruído, expondo a espécie da
obra que deseja realizar.

3. O não cumprimento desta ordem, no caso de obra
particular, implica na demolição ou destruição da obra ou

.ío serviço feito à custa do infrator; sem prejuízo da multa
de Cr$ 1.000,00, que poderia ser aplicada.

-

4. O pedido de licença para construção da obra ou do
'serviço em terreno de marinha só poderá ser encaminha
do, quando o' irtteressado apresentar anexo ao seu reque
rimento os seguintes documentos:

a) duas (2) oópías da planta do projeto;
b) .

rriemorial descritivo da obra ou serviço que deseja
realizar;

_,

c) certificado de ocupante ou carta de aforamento
fornecído 'pela Delegacia do Servico do Patrimônio
da União nos Estados;

�

d) taxas de pagamento de foros de· terrenos d� mari
nha fornecido pela Delegacia do Serviço do' Patri
mônio da União do Estado; e

e) licença da' Prefeitura para construção da obra 'ou
serviço.

Ruy Guilho� Pereira de Mello
Capitão de Mar e/Guerra :__ Capitão dos Portos

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
HOEPCKE,

'

NAVIO-MOTOR uV4RL
ITINERARIO

SAíDAS DE
I D A VOLTA

Fpolís, Itajaí Rio
20-1' 22-1 27-1
1-2 3-2 8-2

�::� ��:; \ 2�:�
8-3 10-3 15-3

O horário de saída de Florianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

?,anto na Ida como na Volta o navio f'ará escala nos

portos de Sito Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. .

Para melhores informações, dirijam-se ii séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 _ 'I'el ef'one 22-12.

Santos
28-1
9-2

21-2
4-3
16-3

Atenção
Edital "para. O·' -ano doe 1956
lNSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAl,

DIAS VELHO
Exame de IJ chamada e dr II época - COlégio - Giná-

-,ia e Normal.
-

I .

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.
EXRme: Dias 6 a 11.

,

Documentos: Certidão de idade, de vacIna, de saúd,e
(do Departamento de Sãúde) e ele conclusão de curso.

ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6 a 11.
Exames: Dias 16 a 29.

MATRíCULAS

,

Normal e 4as séries: Dias i6 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 das 14 às 16 horas.
Observaç-ões: Não se fará matrícula sem a apresentação

da caderneta.
.

'

As las séries trarão 3 fotografias 3x4 ti as' demais séries

Diretor.

Lotes à Venda
Na-'"Praia da Saudade, em Goqueiros, ao lado do

Grupo Esc-oJar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
de frente, área de 400m2., servidos de água encanada
e luz.

'

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

Cruzeiro 40 Sul
NOVA LINHA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS

QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO PAULO 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 AG�NCIA
'I'AC-RUA FELLIPE SCHlVIIDT, 24 TEL. 3700.

'

SEGURANÇA ''---" CONF8R'FO'� RAPIDEZ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IlBTADO

Sociais
Soneto; do Abandono

SELENEH' DE MEDEIROS

Não, não te vás assim ... Uma palav-ra apenas
que diga que algo terno ainda existe entre nós ...
Não me 'deixes pensar que odeias, que envenenas.
eSS:l alma que te dei .. , e o teu rancor é atroz, , .

o quarto onde passei contigo horas tão plenas,
está tão triste agora, êrrno, soturno, a sós ...
Mas a inda�diz amor, ainda repete cenas
ele ti, de nossa vida, o som da tua voz ...

Não vás, que a solidão é imensa, é irresistivel
onde se amou demais,., e em terno borborinho
hã lembranças flutuando, andando de mansinho, ..

ANIVERSARIOS

_:_ sra. Izaura Beatriz da
. Silva, esposa do sr, Arico- - sr.
medes Esperídião da Silva,

I
reira.

fuucion âiío da Delegacia �J;' I
Regional de Policia desta - sra. Elza M. Amim He-
CapitaL, tau, esposa do sr. Esperidião

'

- menino Abrahão fili- Arnírn Helou, da firma 11'
nho do sr. Francisco Rober- mãos Amin, Revendedores
to da Silva, industrial resi- "Ford".
,dente em biguaçú; - sr. Oldemar de Oliveira,

.

- S1'[\. Maria joana Sil- Camargo,
veira. - sr. Antonio Mussi José

- menina Lúcia-Maria, - sra Anita Heyse
filhinha do sr. Haroldo Vi- - sr. Oscar Ricardo Pe-
lela, tesoureiro da Pen iten- reíra, pessôa muito relacio-

, ciúria do Estado.
,

nada nesta capital.

-�,---'-----,----._---,----------- --

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

Jeion imo Coêlho, 1-B, Edifício João Alfredo
Sem:s;nalm,'nf'e recebemos novid:ldes fabricadas pelas
Indú§tt'üIS Textis Henaux S. A., de Brusqu-e, que ofere
cemos aos nossos distintos fregueses com absoluta

" exc,lusividade nesta'prà\:fk .', ' -

Com antecipados agtadecime-ntos
Os; proprietários da "CASA BRUSQUE"

Florianópolis Sta. Catarina

'Conselhos de Beleza
PESCOÇO ESCAMOSO

A Causa elo aparecimento de escamas no Pescoço pro
vem de um estado de exclusiva secura da pele o qual é
oriundo de um mau funcionamento 'das glândulas sndori
paras ou sebaceas,

Algumas veZeS há apenas uma diminuição,ele secreção
ele suaI' e de sebo caracterizando o que se chama. anidrose
e em que a pele se apresenta seca, aspera, rugosa. Em ou

tras ocasiões o quadro é muito mais complicado e em' vez
de simples exfoliação e ardor a l'piderme se apresenta co

mo se estivesse coberta de escamas como se fossem de '''pei
xe" e o que caracteriza a moléstia denominada 'ictiose.
Tanto a anidrose corno a ictioRe podem, portanto, fazer,
com que ° pe3coço fique' eScamoso, No primeiro, caso a do
ença é benigna e tratáveL Certos cuidados de.vem ser feitos
como, por exemplo, lavar o pesco.ço com água morna na

qual se ping�m umas vinte gotas de tintura de benjoim,
Evitar o uso de sabão. Enxugar com toalha não felpu

da, calcando-a levemente sôbre toda região afim de absor
Iver a áJgtia.

·Após que o pescoço estiver enxuto por cOlupleto paSsar
um creme lul;lrificante como por exemplo o qüe relataremos
em segLfiela e que poderá ser aviado em qualquer farmácia:
ólo de sesamo, dez gramas; lanolina, vinte gramas, vase

lina, vinte gramas. Esse creme ficará todo dia no pescoço

poiS também servirá para defendê-lo do sol, frio ou vento.

Ao eleitar passar em toda região escamosa óleo de amen

eloas doces, deixando-o. permanecer durante toda noite no

pescoço..
'

, ..

Passnremos agora a explic�r alguns dados sobre a ICtI-

me.

A pele dos individuas que são por ela atacados apre

senta -Se cobert� de escamas finas, de coloração branca ou

�inza claro, as quaiS se destacam com relativa facilidade e

�e repl'oduzem constantemente, DeBcrevem-se divel's�s Vfl

riedades de tipos e que ,vão desde aqueles em que ha uma

leve descamação furfuracea, quasi imperceptível, até ou

tl'OIil que podem atingir U?1, alto gráu" como se fosse u�
forma espinhosa, comparavel mesmo a pele de um pOlCa

espinho. A ictiose pode ser vista en� individuas �e .qualquer
iniciando-se na mais tenra ldade e Perslstmdo du-,

sexo,
.

1
-

d
.'

. t tod a vida O prognóstIco elill re açao ao esapal'eCI-lan e a '

"

t d ictiose é desfavorável, embora se torne posslvelmen o a .

..... l' t
.

Ih doen'ca tornando-a maIS supox·"ave , IS o e, semme orar a " ,

as grossas camadas corneas.

Esses os principàis fatos sôbre as escama� �ue surgem

de (luas moléstias podem fabnca-Ias. Uma,
no PesCOCo eon··

.

.

l'
"

d t 'atamento ·fácil e conforme os conselhos .1
a amClose, e 1

, .

d'f"l d.

'

t a j'ctiose de terapeutlCa I ICl e o Uso
cItados, e ou ra, ",
exclusivo do médico dermatologIsta.

,

"

1 itores poderão solicitar qualquerNota Os n08"OS e
'd'

Ih
.

'b' t1'atamellto da pele e cabelos ao me ICO
canse o so le o.

"31 Rio de Janeiro
"I' t D' P·'· à Rua MexlCo" - ,

especla IS a 1. 11.es,
.t' dêste 'ornaI e o ende-

bastando enviar o presente aI 19O J

1'e«o eompleto para a l'esp'Jsta..

Florianópolis, Terça-feira, 17 de Janeiro de 1956 3
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90 MILHÕES PARA A
FERROVIA DE
CORUMBÁ

17 DE JANEIRO

o que o intenso (:al_or
exige da mod� •••

, .

o calor que se vem fazendo sentir nestes últimos
dias tem sido Í) comentaria geral que se ouve de todas- as
bocas e donde partem as queixas mais amargas ante ji
can icu la que somos forçados a snfrentar.

Estamos, na verdade, no período mais intenso da

estação, periodo êsse que bem se caraterísa pelo uso ge

ncrahsado das roupas leves e das roupas esporte.
Os .vest.idos de algodão, os ta illeurs de loníta, linho

ou algodão e os lindos conjuntos de saias e };jlusas for
mam o traje do dia ou o traje d? passeio, assim como os

shorts, os slaks (as calças e meias calças), os pequenos
e ajustados corpetes são a roupa esportiva mais apro

priada e preferida.
Com a vida de praia que vem ocupando- a preponde-

rancia q-uase absoluta nos traz o maravilhoso reinado A data de hoje recorda-nos 'que:
- em 1631, Pedro Teixeira Franco e outros capitãesdos maillots e quando se fala em maillots surgem logo as

C I' destroçam um corpo de holandêses em Olaria,' próximoimagens dos bel issimcs e famosos modelos ata ma -
-

Jantzen e Neptuno, dos quais é "A Modelar" distribuido- de Olinda;
- em 1640, ultima das quatro batalhas navais entrera exc l úsiva em nossa Capital.
'1' T h I d'10' 1 t . t d êsse con 'unto de roupas "de- ii armada luso-espanho a de cond� da arre e a o an e

, ou,� men e, P�Ia �t o 'l)hoI' remédio no com sa. Estes, foram novamente .repelidos e retornaram paraduz idas e que acima CI amos o me ,-...
f I d

'

I tão J t
' '.

d "A Modelar" a' casa o Recife. O prrmerro Nassau fez en arcar a guns os co-bate ao ca 01' ao m enso, e, a111 a, c

t
.

"d" IIh
.

b I
.

d d ue estão mandantes de navios, de cuja coval' la se queIXOU o a -

que possue a me 01' e mais e a varre a e e q
.

-

t H
.

h
_

id '

.,

d rmran e uig ens :sendo presentemente, ofereci os com e_:ccepcJOnaIs ,:s- � em 1651 o' adre Antonio Vieira chega ao Mara-contos em suas Grandes Vendas de Verão, descontos es-
h- bord d' p. I "N S da Candeias" na com--

I 10 3001 I n ao a OI o a cal ave aI. . s c
ses que vao (e

'

a/o.
"

'.
. ..... t D I d__��_"� -",-.,�""•••_."",,,�� , panhia dos padres Manuel de LIma, iVJ.a eus e ega o e

V
. A

b· Manuel de Souza;
ce sa la que - eem 1809, nasceu em Qüeluz, Mi.nas .Gera is o se-

------

•••
nadar Joaquim Antão -Fernandes Leão ex-presidente das

, províncias der Rio Grande do Sul e da Bahia e antigo mi-

BM MU. -,- n istro da marinha e da agricultura;
,

MUN/(i:ôES S;_�:
- em 1817, o capitão Elias de Oliveira, cumprindo

ordens do general Chagas Santos, transpõe o Uruguai à(:;�..I1PREG.4 LI/Vi
frente' de 200 milicianos e derrota o destacamento que-EXPLOSIVO, Art igas tinha em S, Fernando, Missões;TAO /NScNSII/E'L

_ em 1824, foi entregue a Caxias o titulo de Cava-
AS PA,vC_ADAS Ieiro da Imperial Ordem da Cruz :

))..
(NiTRD70lUEA/O - em 1869, morreu em Humaitá em consequencía do

.

ceM·f NlrRATO ferimento recebido na batalha do Itororó, o bravo pa-
PE.AAjOA/IACO), raense general Hilario Maximiliano Antunes de Gurjão;

"

i
". <i)LJç: NAS l='.L1Í3Ri-

,

- em 1885, foi lançado ao mar Q encouraçado "Aqui-
,

� .. ÇASIOS.. JJETQ
- daban", construido sob a fiscalização do chefe da esqua-

,

��".
AM}/)()PES .SAO dra José da Costa Azevedo, Barão do Ladário;

l\JUDA A E·STUDAN- �'�00 •. COLOCADOS - em 1888, faleceu, no Paraná, o general José Luiz
\� C ,vi da Costa J�'., que foi umdos oficiais mais ilustres da ar-

TES LATINO- -' ?_.,-� � �V 'J
..

�,

Of� ma de cavalaria;"

" "� ...

W[ _: �'_' , MAJ2T. LOS
_ em 1891, morre no Rio de Janeiro o barão de Ma-AMERICANOS .

: -1'1\� PNEUMA'TICOS.
, caubas (doutor Abilio Cesar Borges;RIO 14 (V, AJ - Um to-

') 111\1 ::::

l' � _ em 1893, J;j criada a Escola Normal de Barbacena,tal cÍe'479 estudantes latino- .'; il .. I,I, . ," _::§ ):� �;::- .,Jv.,_ � 'o'
, , - Minas Gerais;americanos receberam ajuda

, �
E;:: 'MilCERCA' _ em 1910, morre em Washington, Estados Unidos,.

financeira do Funde Leo S. I � , /)E SEre o eminente pernambucano ministro Joaqúim AurelioRowe da União Pan-Ameri-
, � I � MILNÓES �e.� �

I

Barreto Nabuco de Araujo, Nascido em Recife a 19 de
cana, para estudarem nos Es-

t:= '-,
/

_ /)IiIlEGROS
-

agosto de 1849. Bacharel pelo Colegio Pedro II em 1865,tados Unidos durante os úl- t::;:..
"OS ' ,

t F ld d d 'D' it dtimos sete anos. O fundo foi [§z' r'S��/X)s
."
....

"�.....
ingressou, no ano segum e, na a cu a e e irei o e

criado pelo falecido

eliretor-j
�

._ CLJ'��;/)OS_'�l� �
'-;-o São Paulo, onde fez Os três primeiros anos, concluindo °

� IV· •

I
curso em Recife. Iniciando-se a 26 de abril de 1876 na,geral da União Pan-Ameri- ;:s.__. ,- . AD' .�

" -- carreira diplpmatica como adido de ligação, serviu pri-cana, que devotou mais de 20
- �.-.. _, I meiro em Washington e depois em Lisboa. Em 1879, era

anos de sua ,vkra à prol11oç�tO SRS EMPREGADORL"'S ' eleito deputa.do-geral por sua provincia, marcando então'Ia coóperação ínteramerica-. � ,- L. .,
o "inicio de sua extraordinária campanha em ia-vor do a-�a.

.

- ,-,
'

'c
.

" ,-,

'�A "�g'êl1Ciá "Santa Lucia" (sessão' de empregos), bolicionismo. De 1882 a 188'1, devido a circunstancias po-
'

foi fundada para colaborar com todos aqueles que preci- líticas esteve exilado em Londres, Regressando ao Brasil,....J-J-..�._�............�...�J'"..!"�...
a.....c..;••IIa.P..a..ta, SalTI ter sob suas ordens, elnpr_egados das mais varia.das foi novamente eleito deputnoo pOl� Pernambuco.

profissões. Proclamáda a Republica retirou-se da vida política, dedi-
Sendo esta. a nossa finalidade, selecionamos l1igoro- canela-se ao estudo e colaborando na "Revista Brasi

>lamente os candidatos inscritos, e estamos aptos a apre- I eir::,' , e no ".Jornal do Comercio", Aceitou, porem, o car
sentar quando necessário, pessôas de capacidade e hones- go de advogado na questão dos liIfrites da Guiana Inglesa,tidade comprovadas para o exercício de qualquer função. na região do Piara, Após o laudo arbitral, foi nomeado,Col:lbore cpm a nossa iniciativa, �olicitando sempre/' em 1905, embaixador junto no governo dos Estados Uni-

as nossos serviços. ; dos. Presidiu em 1906; no Rio ele Janeiro, a Terceira Con-
AG1l:NCIA "SANTA LÚCIA" ferencia Pan-americana. Em 1909, fez em carater oficial
SECÇÃO, DE EMPREGOS) i

uma viagem a Havana para ·assistir à restauração do go-
nua Jerônimo Coelho - 1 - 1° andar - sala 6 �

vemo nacional de Cuba, Nesse mesmo ano, a�sinou em
"Edifício João Alfredo" ,Washington vaTias convenções de arbitramento com os

Florianópolis Santa Catarina Estados Unidos, Panamá, -Equador, Costa Rica e Cuba.
I Deixou grande bagagem literaria de valor para o país,

I' destacando-se: "Um Estadista do imperio", "Minh'â
Formação", "Balmaceda e Intervenção Estrangeira", o

I
"O Abolicionismo", "Conferenciàs", "discursos Abolicio:"
nistas", "O Direito do Brasil", "Escritos e Discursos Li-

I terarios",
"Pensamentos Soltos", etc. . . '

RIO, 14 (V. AJ - Em face
da exposição de motivos do

'ministro do Exterior, o pre

sidente da República autori
zou, por antecipaçã.o, a aber

tura ele um crédito de noven

ta milhões de cruzeiros à so

missão Mista Ferroviária
Brasileiro-Bolíviana, destina
do a completar a importân
cia requerida para atender o

compromisso de construção
da ponte sobre Rio Grande,
último empreendimento de

vulto da ferrovia de Corum
bá.

PROGRAMA MES JANEIRO

(Ruá' Alvaro de Catwalho 12)
DIA 28 (sábado) � Soirée Carnavalesca,

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

Reserva de mesas na "A Floricultura"

provídan-

HOJ E NO PASSADO

o SANGUE li' A VIDA

ANDRf:: NILO TADASCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE '

FLORIANÓPOLIS
PORTARIA

O Pre�eito Muniéipal de
Florianópolis, no uso de suas

atribuições, resolvp.:

Florianópolis. no uso de suas

atribuições, e à viSita do con

tido no processo nO 82/56, re
soive:Par'icipação

Lauro Luiz Linhares e

Senhora, participam aos pa

rentes e amigos, o nascimen
to de seu filho Lauro, ocorrido
dia 12 do corrente e111 a Casa

de Saude São Sebastião,

Fpolis, 12-1-56

MANUEL FERREIRA DE

ADMITIR:
VALMIRO SILVA, Para

oCllpar o cargo de Amanuen
se, referencia XII,' da Tabela
Numérica de Extranumerá
rios men�alistas, vago em

virtude da dispensa de Va�
quíria Silva,

Registra-se, dê-se ClenCla,
publique-se e cumpra-se,
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, em 2 de janei
ro de 1956,

APOSENTAR:
de acordo conl Os arts, 1537,
item II, e 1540, inciso I, com
binado com o disposto nos

nOs. 1497, 1542, inciso II, .1543,
parágrafo único da Lei nO

246, de 15 de novembro de

1955, art, I, da Lei nO' 65, de
29 de dezembro de 1950 e art.
6° ela Lei nO 247, de 15 de
novembro de 1955,

Curso' Antonieta de Barros
:�*::��;O "FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prepara pal'a os, exames de admissão

ao Ginásio
Matrícula: de 17 a 22 de janeiro, para os que já são

alunos do Curso; de 23 a 27, para os alunos novos.
'

NOTA - A direção pede aos S11rs. Pais que, por

obséquio, só se apres�ntem' nos dias m'arcados, porque,
pOl' motivo de fôrça maior, ::l matrícula, êste ano, será

apenas de 80 alunos.
HORÁRIO - Tódos os dias úteis das 14 às 16 ho

l'as, com exceção de sábado.

Osmar Cunha, Prefeito Mu
nicipal

<DECRETO
O Prefeito Municipal

MELO, Direto�' Padrão 22, no
exercício do cargo de Secre

de
tário Geral, desta Prefeitura,-:.._-��-------------.;.._-----��-------------------._-----
do Quadro único do Municí-

AVENTURA.S DO ZE-MU,T,RE_TA pio, com os proventos anuais
de cento e sessenta e um mil
e, quinhentos e vlnte (Cr$ .,

161.520,00) cruzeiros, por con
tar trinta e um anos, onze

meses e vinte e oito' dias de
efetivo, exercício,' e a partir
de 2 do mês anc1a,pte,

de

ja-

'-

Prefeitura Municipal
�FIOriaIlópaiis:' '�m 10 de
neiro de 1956,
(Ass.) Osmar Cunha

Prefeito Muni(!ipal.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Guarani vanCHU B o figuBirensB Bm�atou
CONTINUOU,'DOMINGO, A DISPUTA QQ,; Ç�MPfQ)JATO DE�PROfIS510NAIS DA CAPfTA(,lHfõo SIDO EFETUADOS

DOIS 'ENC.ONlR65.:'NO -ESTAD,IO DÂ_"RUA BOCAIUVA -LUTARÁM GUARANI E TAMANDA.Rt LEVANDO A MELHOR o
"BUGRE'r�*lg ESCOR� DE 2 X O. EM HENRIQUE lAGE, O ESQUADRÃO DO ,FIGUEIRENSE PERDEU UM PRECIOSO

PONTINHO AO EMPATAR COM O IMBITUBA, lOCAL, PELO ESCORE DE 1 X 1.
"--•••-.-_-•••..;,.!'�-_••�•._..-•••���.-.-..:....•.•-_., -_ • w:..w.� � W'J" - _-••_R.-� �� ,.,-a·�r;;I...,...iio..����c,.�--.:- •••••••_ � �

"O Estado Esportivo'
.........................................._•••••••••••••••., ••••••••••••& � A••••••••••••r•••••••••••,

-

.

._ , ,,' ,

'CONTINUA EM PREPARATIVOS 'A-' SE� 'O'EMITIU-SE O DIRETOR DO DEPARTA-
,

. �

LEÇAO BRASilEIRA (GAUCHA) QUE 'MENTO DE ARBITROS
.

·I-'.n,A' AO' PANAMERICANO.
'.

Sábado último, na rua I diretor do Departamento de

� -Conselheiro Mafra, encon- 1 Árbitros, defe'odeu-se o

, ", tramas o nosso bom amigo maioral "efecefeano" dizen-
. DO MEXtCO

.·ó.

sargento 'Lázaro Bartolo- do que quarta-feira havia
,

'
.�' R r

,. meu que rumava para a sé- "ido procurado pelos repre-
PORTO .ALEGRE, 15 (,:. t<\·) ,:a IZO;I-S?, na.

de do 50 Distrito Naval. santantes do Imbítuba e Fi-
tarde de 5afelra o' segundo tremo da. seleção gaúcha que

'

repre�lentará' o Brasil no "Campeonato Pan-Americano do;
MéxiCó;. Perante bom público venceram os titulares por

3x1,c, tentos' de Bodinho 2 e Hercil io, para os titulares :e
.

Juarez ,(do Grêmio) pa-l�a os reservas ..

-

, A prática foi considerada muito boa pelos, cro-
'-nist�rs e"p�io ·técnico' T�té.

.

'.

, OS QUADROS
OS quadros fórain ós seguintes:
TITULARES .::_ Valdir; Airton e Orego (Duarte);

Bonzo (Oreco), Sararã e -Duarte' (Odorico); Luisinho

(Giov'ani); Bodínho, Hercilio, Jerônimo e' Chinezinho

(Pedrinho II) .•
'

.

RESERVAS - Amauri (Paulinho). Florindo e

Ortunho : Zaeartas, .Leo e Helio; Giovani (Chinezinho),
Breno Juarez, Enio. Andrade e Joací.

A renda do ensaio elevou-se a Cr$ 16.950,00, sendo

cobrados ingressos ao preço único de 10 cruzeiros.

gueirense, os quais sabedo-
Foi então que ele nos fez res de que o jogo seria rea

uma revelação: demitira-se lindo em Henrique Lage,
do cargo de diretor do De- solicitaram fosse designado
partarnento de Árbitros da para ref'erir o jogo o sr. Ger-
8'. G. F., por não concor- son Demaria. Que quinta
dar com uma decisão do pre- feira, poi ocasião de cotejo
s iden te Osní Mello, que de- Avaí x Paula Ramos, pro
sign ou o árbitro Gerson ':Qe- curou o sr. Lázaro Bartolo
maría para dirigir._a partida meu frizendo-lhe ciente da

F'igueirense e Imbituba sem soli-iltaçãe daqueles dois
a necessária autorização do clubes.r.Poi então que o sr.

Depa.rtamento de Árbitros, Lázaro Bartolomeu fez-lhe
muito' embora tivesse o. sr. ver que a .solicttaçãc devia
Lázuro Bartolomeu exibido �\'iT pdr escrito. Foi aí que
im ofício assinado pelos o' sr. Osni Mello perguntou-
lois clubes concordando lhe se rião tinha valor algum
zom a indicação do referido a palavra do presidente da

juiz e solicitando a devida F. C. ,F., tendo declarado o

licença.
' ;

sr. 1;1;7::1'0 . Bartolomeu que
Despedindo-nós de Lázaro 'se ·tnJ3.va de uma forrnali

Bartolomeu, fomos encon- dade .. Nó dia seguinte che
trar o sr. Osn i Mello numa gou "t F: C. F: o ofício do sr.

roda de desportistas e abor- ,I Lázar o Bartolomeu pedindo
c1�do pela nossa .rep?rt�g·em ., el�missãt),. no que -foi aten

iôbre o caso da demissão do dido.

OS MELHORES E OS POUPADOS
QU!l-tro jogadores sobressairam-se dos demais pelo

seu desempenho no treino desta tarde são êles: Bodinho,
Odorico, Duarte' e, Sarará, todos pertencentes ao quadro
titular.

Foram poupados da prática Durval e Larry, :sendó
que o comandante do' Internacional, se encontra adoen
tado. Bra-uier e- Joaozinho, ambos de Pelotas ainda não

chegaram dessa cidade.
-

, .

O terceiro treino será realizado sábado pela manhã,
às 9 horas, ainda no estádio Olímpico, ainda não estan
do esc�lado .o provável quadro-titular.

.

I
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PROIBIDOS JOGOS D,EJUT-EBOL
DURAN'TE D.oIS ANOS

BARI 16 (U. P.) Nenhllln- jôgo de fl.!teQol poder*
'ler disp.utado nos próximos dois anos em Mesagne, ci
rl�de de 20.000 habitantes, situada perto 'de Bari: Tal foi
i sanção, sem procedentes na r'tafia, inflingida' pela Li
g;a Re,g'ional de Futebol, en1 virtude "de um sangrento
wnflito ocorrido dómingo, após um pré.lio.

--

FlEITAS SOllGH DEIXARA" O
, FLAMENGO

RIO, 16 (V. A.) - Fleitas Solich deixará o Fla
mengo depois do campeonato, isto é coisa pràticamente
decidida, na maior harmonia, entre os dirigentes rubros
(' o treinador guarani, que já conversára muito sôbre o

assunto e acertaram as condições e a data da ida do
técnico.

• ,

Nada existe, entretanto, entre as partes, é neces

sário que se diga. O motivo da volta de Solich ao seu

país relaciona-se exclusivamente com os seus interesses
particulares. Solich não pode ficar afastado por mais
tempo' da sua indústria e disto está o Flamengo ciente
de longa data.

,

Sabendo que irá ficar sem o seu magnífico treinador,
a diretoriá do Flamengo: ainda com Gilberto l)al'doso em

vida, iniciou meticuloso trabalho no sentido de conseguir
um substituto para o técnico paraguaio.

O elemento visado, desde o início, foi o gaúcho Sil
vio Pirilo, antigo craque do clube campeão três v'ezes

consecutivas fi' que, atualmente, com raro bilhantismo.
Existe no tradicional e popular grêmio muita vonta

de de ver Pirilo à frente da sua equipe profissional.
Desde que é impossível .a permanência d� SoÜch, o clube
só deseja um nome parã o Beu lugar: o ex-colorado Sil-
vio Pirilo.

.

Afirmaram que dificilmente o treinador do grêmio
leopoldinense será arrancado da avenida Teixeira de'
Castro, mas o Fiamengo é muito . forte e é preferível
ag,uardar um pouco.

o JORNALISTA HERON DE LORENZI
NESTA CAPITAL,

Encontra-se nesta Capital
'\ passeio o confrade Heron
de Lorenzi, cronista espor
tivo gaucho, redat.or do
"Diário de Noticias", de
Porto Alegre. Aproveitando
sua estada entre nós, Heron
de Lorenzi entrevistou vá-
rios esportistas florianopo
'litanos sôbiie a idéia da for"

mação':,do. selecionado brasi-

leiro qUE' lr� ao México so

mente de jogadores que mi·
litam no futebol gauchd.' O
"Diário de Noticias" publi·
cou as entrevistas" tendo fa
lado a reportag,em os srs.

jornalistas Waldir Grisard e

Milton Filomeno Avila; lo
cutor Mendonça; técnicos
Leléco e Newton Garcez;
Antonio Mello e outros.

, PR'ECISA�SE
A >"AgêiléÍa Santà LÚcia", precisa de pessoas

;)S seguintes empregos:
'" " SERViÇO DE BAR -(Rapazes)

BALCONISTAS (Moças)
DOMESTICAS

Agência "Santa Lucia" - (empreg-os)
Rua Jerônimo Coelho, 1 - sala 6 - 10 andar

.

Edifíéio "João Alfrédo"
/

, Florianopolis 'Santá Catarina

�--'-_ .._-.,-

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL
'Pelo certame. Carioca foram disputados

jogoS, cujos resultados damos abaixo:
Vasco 2 x Bonsucesso� 1
Bangú 4 x Fluminense 1
'Madureira 3 x Olaria 1
Aniérica.4 x Botafogo 1
Flamengo 6 x Portuguesa O
São Cristovão 3 x Cal1to do' Rio l'

mais seis
,

DR. IVO VON WANGENHEIM

--DENTISTA -

Consultório l'ua Bocaiuva, 42
.................................... &•••...,.
"

S I F;' I'am-
to Missa de 7· diaao os . \i., o novo �,'

'I .

Peão' paul.·sta JOCELINA ALVES
.

.

.

o sr. Plácido Alves e familia dmvidam aos parentes
SANTOS, 16 V. A,) - Foi indiscutivel a alegria e pessôas amigas, para assistirem à Missa de 70 dia, que

que se apodel;ou dos torcedores do Santos F. C., após em sufrágio à alma de sua filha, Íl'mã; tia e cunhada, J0-
conhecido o 'resultado' do seu jogo com o Taubaté, em celina Alves, mandam celebrar na Capela de Saco dos
Que venceu por 2 x 1, conquistando desta forma o tit.ulo Limões, às 7 horas da manhã, do dia 19 (quinta-feira).
de campeão paulista de futebol de 1955.

. Aproveitando a oportunidade agradecem as pessôas.

Milhares de pessôas presentes ao match vibraram que apresentaram suas condolências, por cartões, tele-
como nunca diante do feito espetacular dos santistas, I gramas, e que compareceram pessoalmente. Ire�lizando ,uma jornada da� mais brilhantes e que eul-

.

A todos .que com.parecerem a este áto de fé eÍ'ístã,
rumou com a grande conqulst.a.

,

antecipam seus agradecimentos. -

AV '0. ,
As - 8hs.·I S ' )'ittorio GASSMANN

P, ·t···· ,
. 1 '1'" cu

I
Ehzabeth TAYLOR

,." ai I,Glpam.os a,c
asse mec Iça, aos nossos

lent.'es.e J I. ERICSON .

�', . -
"

.

.

- o ln .

em'Amigos em geral, .Q,U(!" a Sucursal dêstes Laboratór-ios, .' R \. PS' DI'Anesta Capital, será fechada no período compreendido' en- N P
1 0_

6 d F
.

3 l' 1\" -, 1 o rograma :
.re e, evererro a, (e rarco, para a concessao de f'é- R.

I ti f
� ,. ,E"1J01' te" 'la 'I'ela Naenas co e Ivas aos nossos unclonanOl!.

- .

,"
.

P 't t t 's I I
- Censura, 1te 14 anos

ermanecera, en re an o, na UCUl'sa, um p antao
.

oara atender aos pedidos de amostras dos SRS. Médicos.
LABORATóRIOS SILVA ARAúJO ROUSSEL S/A.

para

SAUlZI,NHO FOI A SAO PAULO; NIZETA
NA DIRECAU DO PLANTEL AVAIANO

,

Via aérea viajou sexta-fel- direção do plantei avaiano.
ra, para 'São Pa ulo, onde Também o presidente do
permanecerá até fins do cor- Ava í, engenheiro Celso Ra
rente mês, o técnico dr. Saul mos FilhO deixou esta Capi
Oliveira. tal, rumo a Capital Federal

onde se demorará alguns l
Ao que soubemos Ni- dias, tratando de in teresos I Van HEFI.rYN - Latia

zeta 'será seu substituto na particulares.
. TURNER em:

A RUA DO DELFIM
VERDE

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços..: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.O zagueiro Waldir, que

na última temporada cons

tituiu-se no melhor jogador
do Avaí, continua sob cuida
dos. médicos. A sua perna sua presença contra o Im-
direita continua inchada em bituba, 5a feira próxima.> )' ,

.

As -'- 8hs.
.

I Bob ROPE - Joan-'-••••••••••••••••••••.••••••068•••••$••••••• t ,CAULFIELD em:

'

MONSIEUR BEAUCAIRE
No Programa:
Fatqs em Revista. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3.50.
Censura, até 14 anos ..

s/

WALDIR AINDA NÃO SE RESTABEl ECEU
consequência de um choque'
com E'rico, no fla-flu"'
ilhéu,' sendo 'problemática :J I

TREINA NA NOITE DE HOJE O AVAl'
Sob as ordens do "crack" na noite de hoje, ]10 estádio

Nizeta 'que responde pelaldil F. C. F., "aprontando"
direção técnica na ausencia para o "match" de 5a feira
de Saulzinho, o Avaí treina frente ao Imbituba.
.........................� ,

Sucursal de Florianópolis
ttua: Jérônimo - Coelho, 16

FO)1e: : 3 ,- 7 - 5-2.

Casa «A PREFERIDa)
'(RUA JERONIMO COELHO, ESQUINA COM.

-

CONSELHEIRO MAFRA)
INAUGURAç.ÃO

NA PRóXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 17 DE JANEI
RO, FICANDO O POVO EM GERAL CONVIDADO PA-
RA ASSISTIR O ÁTO.

"

Senhores ComerciaoJes
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro reál, apura..
do pela escrita come'rcial, é mai� justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido,. encal'regàndo o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

I
Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal nO 355-

tione nO 3222 - Florianópolis.
\

,

'Terreao para granj� ou pomar_
. Vende-se em Barreiros, nas proximidades da e�tra
da federal, um terreno con1 40 metros de frente por 240
de fllndos, completamente plano, proprio para granja,
pequeno pomar ou exploração de areia para construcãÓ.
Preço Cr.$ 60.00000.

•

Tratar com o dr. Alvaro Millen da Silveira.

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE

Durante o calor foi:'tíssimo que. e.stamos atravessando,
nada como uma noite aprazivel, gozando ainda as deli-
cias dos banhos de mar.

.

As praias de Coqueiros' se encontram repletas de -ba'
nhistas 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, compre já um dos últimos do lote,.
l!lento 2; .da Praia da: Saudade.

--

Projeto e vendias: Eng. Rui Soares - Deodoro n.
F'one 2.521. ,- Proprietário dr, Nerêu Ramos.

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL _,.: CONSULADO
OU, IMPORTANTE CÕMPANHIA
Contrato-máximo de 2 anos

Informaçi5es na

"A MODELAR"

o E:Sl'ADO
-----------------

\'

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Vittorio GASSMAN -

Barry SULLIVA'N - Polly
BERGEN em:

JORNADA CRUEL
No Programa:
Noticias na Semana. Nac.
Preços: 11,00 � 5,50.
Censura até 14 anos.

As 5 - 7,30 - 9,15hs .

Bob ROPE - Joan
CAULFIELD em:

MONSmUR BEAUCAIRE
No Programa:
Preços: 1,50, 2,00, s.so.
Censura até 5 anos .

As - 8hs.

As 7 - 9hs,
Jean DAVIS em:

ODALISCA DAS ARÁBIAS
No Programa:
Repoi·ter na Tela. Nac,
Preços: 3,50, 2,00, 1,00.
Censúp até 14 anos.

�

Vende-se,
Por motivo de viagem, mó

veis diversos livros e utensí
lio domesticos, um piano,
dois lotes no 'Bairro Butiá e

Uma chacara em Saco Gran
de.
Tratar com Manuel Fer

reira de Melo, a rua Deodo
to, 13.

EMPREGADA

Precisa-se de uma empre:"
gada para todo serviço de um

casal que reside no Rio de
Janei'o e passá, todos Os

anos, três meses nesta CaIli
tal.
Será inutil apresentar-se

sem referências.
Tratar à 'rua MarectIal Gui

lherme n. 37, ou pelo telefone
3105: Paga-se m1iito bem.

.

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

tua Dorval Melquiades 38. -

7 _
Tel. 2927.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni·,

da Hercilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.
p�s.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STADO

ECITAL.
JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA - FEITOS DA FA

ZENDA .J?A COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
Edital de prrrneira praça com o })1:::\zo de quinze' (15) dias

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito
d.t 4a. VDm - Feitos da Fazenda Pública da Comarca. de
F'loriDnópoli�, Capital do Estado de Santa C�tarina, na
forma da lei, etc.

_

Faz saber nos que o presento edital de primeira pra-.
ça com o 1)1':IZO de quinze (15) dias virem, ou dele con he-l
e imen Lo li verem que, no dia. 3 de Fevereiro, próximo vin
duuro, às 10 h01"1S, à frente do edifícíe do Juizado da 4a!
Vara, à l'�ia Visconde de Ouro Prelo, 62, o Oficial de Jus
tiça do Juízo, trará à público pregão de venda e arrema-:

tação, li quem mais der e maicrIanço oferecer sõbre a res-

pcctivn avaliaçãó de vinte e sete mil cruzeiros .

. (Gr$ 27.000,00), o seguinte: N. 1) - Uma amassadeira
elétrica de marca "SlAM", de ferro, em regular estado
de conservação e funcionamento, usada, avaliada por vin
te mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00). N. 2) - Uma balança,
marca FILrZOLA, automática, usada: de ferro, em regu
lar estado de conservação e funcionamento, avaliada por
dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00). N. 3) - Um motor elé
trico, de 5 H. P., usado, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado por cinco mil cruzeiros .

(\11'$ 5.000,00), num total de vinte e sete mi! cruzeiros
(Cl'$ 27.000,00). Os bens acima foram / penhorados a

Massa Faliria de F'irmino Rosa Bion, na ação executiva
fiscal que lhe moveu a Prefeitura Municipal de Floria
nópolis. E, para que cheg-ue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente edital que será afixado no lu
gar do costume e publicado na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Florianópolis, 20S onze dias- do mês
de janeiro do ano de mil' novecentos e cincoenta e seis.
Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. (Ass.) Ma
noel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da 4a. Vara.
Está conforme. O Escrivão: <Vinicius Gonzaga.'

"

','MISSÃO CUMPRIDA"
E Flores da Cunha não desiste
" -

de renunciar
RIO, 14 (V. A.) O general Flores da Cunha confir

mou seu propósito de renunciar ao mandato me deputado
assim que t�rminar a eleição da nova Mesa da Câmara dos

Deputadas. ,

_

- Missão cumprida � diz o velho leader, considerando'
que encerrou <ua tarefa política.

Apelos no sentido de continuar sua vida política, não
tem sido atendidos. Acha o general gaúcho que passou a

sua época e está se inaugurando outra em que se considera
um pouco estranho aos ucontecírnentos.

_ Irei para o Rio 'Grande do Sul viver os testas dos
meus dírrs. • i

Comparou sua idade com a do faler.ido presidente Var

gas, que conheceu desde menino, relembrou fatos; uma ví-

da politica iniciada em 1905, e concluiu:
,

_ Como o duque de Richelieu, (não cO!lfl1ndit �om I

cardeal), 'sairei da política é fecharei os olhos para não .ver

OS dLt" de desgraça que estão por vil'.

BANCO DO BRASIL 5, A.
A'V,1 S O

Concurso para Eiscafs-Visit,adol'es
(Exclusivamente para AGRôNOMOS e ENGENHEIROS-,

AGRôNOMOS)

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

a 29-2-56, das 13 às 16 horas, nos dias úteis (excluído o

sábado), estarão abertas em sua agência nesta cidade, à

Praça 15 de Novembro' n? 3, as inscrições para O concurso

acima, a realizar-se no Di,; tríto Federal e nas capitais dos

Estados do Rio Grande do. Sul, Paraná, São Paulo, Minas
Gerais Bahia Pernambuco e Ceará, no decorver de maio

prÓxÍl�o vind�uro, em horário e local a serem oportuna
mente anunciados.

O edital raspetívo está publicada no. Diário Oficial da

União, de 22-12-55, e se encontra afixado, também, em tôo

das 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 vagas EXCLUSIVAMENTE NAS AG:ÊN
CIAS DO INTERIOR.

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

pelo BANCO DO BRASIL, S ..A. - FLORIANóPOLIS (S,C.)
.TOSE', DE .BRITO NOGUEIRA

Gerente interino
CARME'LO MA'RIO FARACO

Contador interino

-----'-------

(LUB� DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO M1l:B DE JANEIRO

...

DIA 22 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE NO'
"COQUEIROS PRAIA CLUBE". CON
CURSO DE "MAIóS" E OUTRAS'SUR
PREZAS.

DIA 28 - SABADO - A TRADICIONAL E SEM
PRE ATRATIVA "SOIRI1:E" - BLAN
CHE. 'ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.
TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN
CO, SEM EXGEPÇÃO PARA MAIOR
BRILHANTISMO DA FESTA.

-o_:_

"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEPARTAl\fENTO
BALNEÁRIO DO CLUBE"

Os 81'S. associados e suas ex_::nas. familias procurem

passar horas de recreamento no nosso BA�NEÁRIO, 011-

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamenta apto
para todo serviços, bem como SOR�ETERIA, UMA

ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazivel

para passar um Domingo inteiro ...
. Banhos ele mar. Refe-ições lar carte".

Florianópolis, Terça-feira, 17 de Jarretro de 1956 5

OS MISSIONÁRIOS
FORAM ELIMINA
DOS PELOS INDIOS.

Esta delícia é ()melhor d·� festa .:.QUITO, 14 (V. A.) - Os

cadáveres dos 4 míssíonártos
assassinados peles índios

Aucas, nas sebvas orientais,
foram entel'rádos, hoje, no

lugar em que sucumbirftm
:103 ataques dos ' selvagens,
Haviam sido locnrtzados 4 de

les. F!lltava o 5°, Edward

McCully. Foram lá extermi
nados, quando no domingo
passado, desceram de um pa
quano avião em que viajarani\
para as selvas, perto de um

aldeamento dos Aucas,

Brahma Chopp

.....................1

--�.

Vende-se
Por motívo de viagem; mó

veis diversos, livros e utensí
lio domesticas, um piano,
dois lotes no Bairro Butiá e

uma chacara em Saco Gran

de.
Tratar com Manuel Fer

reira de Melo, a rua Deodo

ro, 13.

Você sempre foi .o primeiro fi reconhecer quIC
Brahma Chopp é único ... incomparáve! I Daí
sua predileção... daí tôda sua sutisf'ação l

Realmehte, Brahma Chopp . satisfaz mais .••
muito mais.v. porque contém ingredientes

selecionados: o melhor malte ...
o melhor lúpulo .". o melhor
fermento! E é essa qualidade
insuperável que faz você ... e todo
Brasil preferir cada vez mais o

saboroso Brahma Chopp!

\ :"
!

EMPREGADA .

Precisa-se de uma empre-:
gada para todo serviço· de um

-asal que reside no Rio de

Janeiro e passa, todos Os

mos, três meses nesta capt
tal,
Será inutil apresentar-se

sem referências,
Tratar à rua Marechal Gui

íherme n. 37, ou Pelo telefone
3105. Paga-se muito bem.

VIOLINO
OUÇA pela RADIO GUARUJA

. I.Vlomento Esportivo Brahma "

de segunda 11 sábudo às 19 ho-
7 as, aos donlingos às 1930 ho-
7'.�S. c0rn o mais amplú servico
in.jurmativo de todos os esportes.
/

BRAHMAVende-se um violino 3/4 na

'ua Dorval Melquíades 38, ::
Tel. 2927.

v�1J.de�$e .

��l1,F.�"''..�:'
Vende-se a casa da Aveni

.la Herc íl io Luz 183, inf'or
nações no mesmo local.
Dias.

'o l'ifi,o 'pôde haver m,,'hol' I
'

pnODüTO DA COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA S. A.

I--�--��--�----------------------------------------------------------------------------

Ordemdas Idvogadosda BrasillPreceito do Dia
Secção de Santa Catarina ," A��%��� ��f���Ã�ns_

tituem tônico insubstituível,
':ue a natureza da gratuita
mente. A pele prece de ar.

Camisetas e "sweaters", lH)S

(lias quentes, são um con

tra ssen so : impedem que o

:11' circule sôbre a pele, dan
do-lhe sensação de bem-es
tar e roubando-lhe o excesso

de calor.
Nos dias quentes, evite
qualquer espécie de aga
salho. Prefira as roupas
- SNES.

<iN (t tendeu lo»)

Com éJ Biblia� na Mão-
EDITAL N. 18/56 TERÇA-FEIRA, 17 DE JANEIRO

Faz um deus e se prostra diante dêle. (Isaías 44: 15).
Ler Isaías 44: 14-20 ou Atos 14: 15-21.

Convocação de Assembléia Gerai

(2a. CONYOCAÇÃO)
ISAíAS fala de um homem que 'trabalha em madeira

e que usa partes de uma árvore para lenha da lareira que
o aquece e para preparar sua comida no fogão. Depois
de haver feito a refeição toma o resto da madeira e com

ela faz um idolo à imagem de um homem. Então prostra
se diante do ídolo que fêz e o adora, clamando: "Salva-
rne, pois tu és meu deus!"

-

Concordamos com o profeta que tal homem é um lou
co. Mas não estaremos nós seguindo o seu exemplo sem

nos apercebermos disto?
Não estamos usando a habrlidade, a fôrça, o tempo

que Deus nos tem dado para ajudar outros em nosso pró
prio beneficio e para o nosso deleite? Não fabricamos
máquinas de guerra com material que Deus pôs à nossa

disposição para construir habitações, escolas e hospitais?
Usamos mal as afeições. Devíamos usá-las para adorar o

Criador e promover a união elas famílias, das igrejas e

das comunidades. Precisamós examinar nossas obras e

-chamar-nos a nós mesmos à responsabilidade, fazendo-
1l0S a pergunta: "Estou eu apegado a alguma coisa falsa
e enganadora? Estou 1

eu malbaratando qualquer das
bênçãos de Delis ?" Se porventura isto acontece, podemos
desde agora cessar quáíquer 'atividade malsã e com co

rações puros adorar a Deus.

De ordem do Senhor Diretor Presidente do Canse
.ho, convoco os senhores Advogados inscritos nesta Sec
-ão e no gozo de seus direitos, para a sessão de Assem
bléia Gera I a realizar-se às 16 horas do dia 23 do cor

rente, na sede desta Secção, sita ii rua Trajano n. 1, 30
'til da!',

Ordem do dia
10 - Discussão e aprovação do Relatório e .as con

tas da Diretoria, referentes ao exercício de 1955;
20 - Quaisquer outros assuntos da competência da

Assembléia.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1956.
Nilson Vieira Borges

10 Secretário

PENSAMENTO PARA O DIA

SRS. EMPREGADORES!

TEMOS Ô BRATO PRAZER DE CHAMAR A
ATENÇÃO PARA tSTE ANUNCIO:

A AGÊNCIA "SANTA LÚCIA", secção de empregos,
destina-se a colaborar com todos aqueles que Precisam ter
sob suas ordens, empregados das mais variadas profissões.

Selecionando rigorosamente todos os candidatos íns
erítos nesta Agência, estamos aptos, a apresentar quando
nacessárts: pessôas de capacidade e honestidade compro
vadas, e nas mais perfeitas condições, para assumírérn
mais Diversas Funções.

/
,

' ,

Entre em contacto com nossa Agência, ou aguarde .a

visita do nosso representante.
"AGi:NCIA SANTA LÚCIA"

Rua Jerônimo Coelho - 1 - 1°. andar - Sala 6
Edifício "João Alfredo"

ORAÇÃO

_
Oh Deu!', nosso criador e sustentndor, livra-nas de

transformarmos qualquer das boas dádivas que nos tens
dado em falsos deuses. Que nossos corações estejam ple
nos de amor e ação de graças a ti. Em nome, de Jesus:
Amém.

NEREU NÃO DECRE
TARÁ A REFORMA

CAMBIAL

Se alguma coisa nos impede de alcançar o maior
bem, prejudica a alma.

Florence Ziegler Sanger (MARYLAND)
-_- .

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

RIO, 14 (V. A.) - O "Diá
rio da Noite" afirma, tlesfa

Maria Amalia Portlnho de Moraes, Ruy Portinha de Moraes, zendo os rumores que se avo
Sra. e Filhos, Alberto de Salles Oliveira e Sra. (ausentes), lumararn nos ultímns dias,Pedro Paulo de Salles Oliveira e Sra. (ausentes), convidam que o sr. Nereu Ramos não
as peSSOas amigas de seu ínssquecível esposo, pai e avô. pretende decretar a reforma

ANTENOR MORAES cambial. "E' intenção do a-
Para a missa de 30°. dia, que mandam celebrar na Catedral tual presidente da República
MetrOPolitana, às 7,30 horas do dia 17 do corrente. - assinala- deixar o assun

Aten�ipadamente agrndscsm o cnmpa'recímefitc a esse - to Para a' l:e�pon�;bilidarte doato de píedade cristã. .novc governo,

,LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS DO MítS DE JANEIRO

Dia 21 - Sabado - GRANDIOSA SOIRÊE - Grito
ele Carnaval,

Dia 29 ,- Domingo":":' S'DIREE MIGNON PAR.A JUVE
NIS - 'ESCOLHA DO "'BROTINHO" de 1956-
das 19 às 24 horas,Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Grupo Escolar "HENRIQUE VERA" construído 110 distrito . de Lagôa

ÕÕHsomcôõclisi1ereiiirhUeõS
A feliz iniciativa do dire- cada mês, da quantia de 500 Portanto, uma magnífica

�or do programa Resenha J -7, zruzeíros," gentileza clã Caixa oportunidade que oferecemos
.ír. Dib Cherem, sôbre ser 3cohômica Federal de Santa aos nossos leitores, os quais
digna do apôío de todos os Catarina; o concurso pode poderão enviar suas rapcrta
tlorlanópolítanos, representa contar com a participação de gens para:
um estímulo àqueles que pos- todos os desejosos de inte- Rádio Guarujá - Concur
suam qualidades ou tendên- �l'[nem o corpo" jornalistico so de Reportagens de Rese
elas para o jornalismo, até de um prestígtoso matutino nha J-7. - Caixa Postal 45.

agora não reveladas P01 .ía Cnpital, isto porque, êste
.quaisquar circunstâncias. Iíárío, que também empresta

Ao serem lançadas as ba- sua colaboração, vai premiar
ses do interessante .certame, o vencedor do primeiro se-

. através de Resenha J -7, com mestre, com um contrato me

o apoio dêste Jornal, alertá- ji.; nte o ordenado mensal de
mos a grande' oportuniclRde I.Goo cruzeiros ..
que se oferecia. Além de sig
nificar a possibilidade de

vencer
....
na imprensa da capi

tal, o vencedor ou vencedo
res do concurso, se-apresen
tam aos olhos do público co

mo mais um defensor dos
seus interêsses, pois, o jorna-

Domingo, ao contrário de lista, não apenas informa
nossas previsões, não apare- com critério e honestidade,
ceu nenhum bloco nas ruas., mas também sabe pugnar pe
Também com o calor que es- las causas justas e nobres.
tava .. '. Todos foram parar Porisso mesmo, esperamos
na praia... que surjam novos valores pa-

ra a imprensa catarinense,
Programa dos grandes bailes tão necessitada de elementos

jovens e cheios de ideais.
Sem desmerecer dos que la

butam, atualmente, nos ór

gãos informativos locais, que
são uns verdadeiros abnega-
dos, necessitamos, urgente-

� -� _

lnente, de sangue novo, COlno

JOSÉ GRANZZOTTO que a vitalfzar um corpo qua
se cambaleante, que de há

Notícias particulares })roce-., muito .vem se arrastando à
dentes de Campos Novos

I procura
de algo que o reani

trouxe-llos o infausto comu- me. Ao idealizador do nosso
n.cado de haver, falecido na- concurso de reportagem, não
quela cidade, no dia 5 dO' cor- moveu outros interêsses que
rente, após prolongadO's pa- não os de trabalhar, desinte
decimentos, o nosso veneran- ressadamente, em pról da
do cO'nterrâneo �l', José nossa imprensa, responsável, A Inspetoria dé Veículos e verão apresentar sells veícu-

-

Granzzütto, com a avançada em grande parte, Pelo pro- Trânsito ��b�i�o
�

c-omunica IloS por ofício, no qual C0118- Iidade de 74 anos, gresso de nosso Estado. que teve ll11ClO o emplaca- tem Os dados necessários à I

O passamento do estimado De bases simples e ofere- mentü de. �eículos auto-mo-; identificação dos mesmos. 'Iancião, cercado (10'
••

carinho cendo prêmios ao vencedor ele tores e bIcIcletas cm todo o·, OS proprietários dos veí-
de toda a sua famlha, cau- 'J'o. .._,. �............... Estado. até o dia 5 ele feverei- ! cuIas supracitados, com ex-

S?U profundo pez�r naquela ,1'0.
' ! ceção dos carros oficiais, de-

Cidade, onde o extmtO' gozava I GILBERTO PEREIRA I I verão pr sent l' n t d. .
' a e a, Oao o

de gerais estImas_ pelos seus Por telegrama particular Aquêles q�e não emplaca- emplacamento, o certificado
elevados dotes de bondade c

I
tivemos conhecimento que o

I
rem seus '{elCulos �lentro do· ele propriedade e a guia da.

de coração. filho de nos�o prezado amigo prazo marcado, sera cobrado "Petrobrás".
Oscar Pereira, deligente Co- com multa pelo Conselho Na-. O licenciamento deverá ser

O extiAl1t� deixou grande mii?sário de Polícia, o jovem' cional de Trânsito.
'

! feito no mUJ;,1icípio do .domi-'
desce�denCla; . destacandO':sf,

�

Gilberto Pereira foi àprovado As repartições públicas cJe-
.

cílio do proprietário. I
seus fIlh.os Ju�ho, Pedro, Joao, nos· exameS intelectuais, e •••••••$.eu••IIIl.e•••••8.0••••0.�••••G.G•••••, I'Ancelmo e' Hilário Granzzotto psicológicos em quatorze ins-

'
..

�:�sd�e�::.trO-f-ilhas e inú- critos, sendo o único q_ue al- PREFEITURA MUNI.C"P�Al DE Icançou aprovação. .
!

Era o extinto um dos eldeO- Falta-lhe os exames mécli- FLORIANO'PO.LISmentos mais destacados
CoS para o cargo de Piloto

p, S. D. local e gozava de Aviador da Varig, tendo, logo -DI�retorILa de Fazendamu,uQ prestígio em tO'do o após terminados OS exames,
�

� ..

Município. que seguir para PÔl'to Alegre,
O ESTADO, embora. tardia- onde ficará hospedado por E D I T A Lmente, envia à Família enlu- conta da Companhia, até o

-

ta(la as manifestações de seu final do período dos demais
Ill'ofundo pezar. treinamentos, quando pal'\sa- Imllostos sôbre Indústria e Profissão!, Licc'hça, Publicidade

rá a funciQnar como Piloto e Atos sôbl'e Economias do Município' e Taxas sôbl'e Afe
..............._.............._.-. .... ,.,..,.......,.

Aviador da importante Cia. rição de Pe�os e Medidas e Limpeza PÚblica, sôbre. Estabe-
de Aviação comerciaL lecimentos Comerciais, Industriais e Profissionais
Parabens pelo justo prêmio 1° TRIMESTRE DE 1956

de esforço do lOJem Gilberto_ De ordem do Sr. Diretor de Fazenda, torno público que,
Pereira.

.

durante o corrente mês, se proced'erá nesta Diretoria, a co-

Florianópolis, Terça-feira, 17 de Janeiro de 1956
-----------------------

.

, "MISS CINElANDIA"
Finalista a srta. Arlete Goncalves

,

Por cabograma que nos en- Rio, perante um jurí exigen
clereçou o cronista Zuri Ma- te e rigoroso ...

chado, tivemos ciêncía que- a ARLETE, segundo o mesmo

mui graciosa e elegante se- despacho, é forte concorreu

nhorinha Arlete Gonçalves, te ...

concorrente a MISS CrNE- Oxalá que a nossa conter

LANDIA, entrou como fina- rânea alcance o título alms
lista. nas provas havidas no jado, são os .nossos votos.
��•••.:-........�.,.-.a..........�&...�-� ... ��g.�.,.'

TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE
COMUNICAÇAO

A TRANSPORTES Aí�REOS CATARINENSE comu

nica a seus clientes, favorecedores e amigos, que �ei
nícíou o tráfego aéreo para VIDEIRA desde o dia dez

do corrente, com escalas semanais naquela cidade às

terças, _quintas e sábados, com saída de Florianópolis
às 12 horas e quarenta minutos ..
----.�----�-----_.------

SERVICO DE AlIMENTACÃO DA
, '

PREVIDÊNCIA SOCIAL
(S A PS)

Delegacia
-

Regional de Santa
Catarina

;o

Comunica a mudança de sua séde, da rua Felipe

Schmidt, n. 41; para a rua Deodoro, n: 4, l° andar.

Florianópolis, 14 de Janeiro de 1956.

.........._._._.....-._._•••__-.w.---�. ...........................-,.....�...,.J� .._,.�

PRODOMOS DA FOLIA'
NINO, êste mui grande e bem

trai ado. .. Além destes dois.
. cogtta-se lançar ainda um

outro que por enquanto nâ;
sabemos qual seí a ...

Convite às pessoas do ínte

l'ÃOl' do Estado e de fóra
também

Folião-Mór

A crônica cnrnavalesca es

tá empenhada no maior re

alce dos folguedos carnava

lescos que se realizarão nes

ta Capital... Por isso convi

da às pessoas de outras cida

des a que se previnani nesta
Capital com antecedência

quanto a reserva de acomo

dações para o reinado,da fo-

lia.

Domingo que passou

Carnaval sen�acional
Daremos publicidade ama

nhã do programa dos. 'gran
des bailes a se realizarem no

Este ano ao que tudo pa

rece, pelos ensaios dos inú

meros blocos ,e pela magni
fica e entusiástica confecção
de carroS não SÓ de mutação
como Os de aleg-oria, como os

dos Granadeiro;;, com seu

monumental carro da Rai

nha, e como OS dos Tenentes

com o lindo carro que Mestre

David está acabando de re

tocar, naturalmente teremo

um carnaval sem preceden
tes ...

Jlube Doze ...

E os Tenentes

O pessoal que abriga den

tro da caverna dos Tenentes,
é animada e com vontade de

apresentar o que ná de mais

lindo e mais encantador ...

E os Granadeiros?

Segundo ouvimos de pes

soa que nos merece fé, vários
elementos da velha guarda,
só já nãó estão trabalhando
feio e forté, como também

prestandO todo concurso do

nosso Oscar Schmidt, que re

almente merece o auxílio e o

amparo de todos mórmente
dos poderes públicos, porque
sem dinheiro não se póde fa

zer um bom carnavaL ..

E os ensaios continuam

E os ensaios continuam to
das as noites do Estádio da

.

FAC, uma noite é o numero

so e 'grande bloco COPA LOR-
.

DE, com suas pastoras e um
'

batalhão de dançarinos ...
Outra noite IS o. bloco dos
PROTEGIDOS DA PRINCE

SA., OS ensaios IVã,o de ven�

to em popa e o pessoal está
ficando bamba mesmo ...

·

VISITANTES
Estão nesta Capital,' vin

dos do Rio, os nossos preza
dos amigos José Cândido da

Silva, Fiscal do Impõsto de

Consum<;! no Distrito Feden:ll
acompanhado de seu filho dr.

Rodl'fgo, que acaba de sd di-

i plomar em'. médico, como

; também o -velho amigo sr.

Segundo ouvimos de um Manoel Simões Lopes, aCom
elenlento da diretoria, não só panhados de seu filho dr.

O BLOCO DOS ACANHADOS Mário, também recem-forma

aparecerão ricarriente traja- do em Engenharia ...
dos, como também ,um bloco i Os nossos votos de feliz

do DEPARTAMENTO FEMI-' permanência em nossa terra.

'No CIÚ'be Doze

RIO, 16 (V. A.) - A pro

ducào das refinarias de Ma- cujo intermédio Os capelões
tarípe e Cuba tão representou das forças armadas teriam
para o Brasil, no ano passa- criticado a atual situação do

d.o, uma economia de �'espec- país, posso afirmar que tal
tlvamente, 6.085.700 dolares f. memorial é pura conjentura
12.890.660 dólares. No ano em daqueles que, estão interessa

curs�, Cuba tão devorá ?ro-I dos em confundir os valores
��O, 16 ('!. ,A.) .

Pelo
I porcionar resultado ainda.' sobre que assentam a paz e

Todas as reportagens sele.. mml:stro LUlZ. Gall.Qttl, seu I melhor pelo fato de sua am-Icionaclas mensalmente, serão presidente, roí :'ealIzad? sa- pliação fãzer com que se es"·
I
a tranquilidade brasileira,

divulgadas pelo informativo
bado no supertor Tnbunal pere uma produção de cerca quais sejam o Exército e a

de J':'7 e por êste jornal. �leitoral o so.rteio do.relat.or de 10.000 barris diários. ! Igreja".
'

Os a sunt ti
geral do pleito prnsidancinl .------------

. s n Os a serem ven 1- ..

F; I �,! I
de 3 de outubro ultimo, tendo

tU \11',�, 1 t
. .

d dTados Pelos concorrentes fi-
o 1lOI eio recai o �o. nome o

cam O S
.

t
. .

té.
. desembargador VIeira Bra-

a eu In CIro Cl'l eno '
. .

não sendo permitido, todavia: ga, que iniciará imediata-

abordar tema de natureza mente as providencias para
política, filosófica ou relígio- a elaboração do trabalho que
sa. lhe foi confiado.

\PrefeHu!8. Mun!c�pal de
-

Fpolis
AdmlDlstraçaol Osmar Cunha

RELATOR DO
PLEITO

OBRAS MUNICIPAIS
Continuando no seu traba- lamento do Bairro de Fáti

lho de embelezamento da Ca- ma, para posterior calçamen
pital, através de obras em to.
que se nota o interês.se do Assim, pOdémos registar
Executivo Pelas coisas púllli- mais uma vez os esforcas dai·C!1S, a Prefeitura de Floria..: Edilidade Municipal no que
nópolis está fazendo execu- diz respeitó aos trabalhDs 'de I
tal' o serviço de calçamento conservação de diversas ar-Iem diversas ruas da metró- térias florianópolitanas, dan
pole, e-ntre elas a Rua Dom do-lhes novo e progressista'
Joaquim e, também, o nive-l aspec(,o. I

EMPLACAMENTO DE VEíCULOS

brança çlos impústos e taxas acima mencionados, conres
pondentes· ao '1° trimestre do corrente ano.

Os impostos e taxas qUe recaem sôbre as Profissões Li
,berf1is,� Pensões, Cia. de Seguros, de Sorteios e estabeleci
mentos de Lotel'ia,.Repl'eseritantes Comerciais, Bancos e I
Casas Bancárias, Bares- e BoteqUins; e outros quaisquer ne
gócios de caráter transitório, serão pa'gos de uma SÓ vez,
no mês cOTrente.

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas se

rão cobrados itcrescidos da multa de 20%.
Dirf'toria de Fazenda, em 16 de �j�neiro",d 1956.

W. 'Aláscio
Oficial Açlministrativo

O TEMPO
Previsão do tempo até. às

14 hàras' do dia 1'7.

Tempo - Em geral instá:
vel, sujeita à chuvas e tro
voadas.
Temperatura -:- Elevada.
Ventos - Variáveis frescos
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 36,3. Mí
nilna 25,4.

ASPECTOS DA VIAGEM DE JUSCELINO �

Além de atrair as atenções' admiração a bandeira do
mundiais para o nosso país, Brasil estampada .na cauda

colocando-o em oportuna tríplice do Super G Canstal
evidênBia, a longa Jiagem latíon da, VARIG, considera
que D sr. Juscelino Kubits- do como o que de m'Ü3 1110-

chek ele Oliveira, presidente derno existe atualmente e111

eleito do Brasil, realiza no matéria de transportes aé
momento pelos p:1Íses euro- reos.

psus, tem contribuído para
revelar ao Velho Mundo mui- O imponente quadrimotor,
tos dos nOS20S mais impor- que levou e trará de. regresso
tantes progressos, até então o sr. Juscelino Kubitschek e

pouco divulgados naquele sua comitiva, é o primeiro
continente. avião de companhia genúí-
Outro interessante aspecto namente brasileira que ex

da viagem: reside no fato de cursiona até a Europa, co

alguns dos membros da co-I mandado-durante todo o per
rnitlva presidencial serem curso por tripulação nacio-

I . .

portadores de' cartas que os nal, o que por outro lado ser-

autorizam, em nome de aU-11 ve para atestar a cap�cidacle
torídades executivas brasí- técnica e profissional elos
leiras, a estabelecer contatos

I'
nossos aaronáutas.

com firmas Industrtaís e co-

merciais, visando íncremen- �-

tal' o tntercãmbío entre o

ATÉ OS CAPELÕES'Brasil e a Europa, como é o

caso do sr. Ruben Berta, di- RIO, 16 CV, A.) - A pro
retor-presidente da VARIG, pósito de cortes. rumores se

a quem o governador do Rio gundo Os quais estariam sen

Grande do Sul outorgou uma do colhidas assinaturas em

dessas mensagens. ,um memorial dos capelães
Não se pode também deí- militares, monsenhor João

xar de constdernr a maneira Phenoy, coronel vigario geral
pela qual est,á sendo reprs- das forças armadas, negou
sentada no Velho Continente se a fazer declaracões a um

a nossa aviação comercial, I vespertino que o procurou, li
indiscutivelmente um dos fa- I mitando-se a desmentir o fa
tores mais decisivos nas

re-j
to com as seguintes, pala

laçôss internacionais. C6m vras: "Como militar, não
efeito, o ppvo europeu tem •

observado com lindisfarçável

j
posso manifestar-me sobre

----:-.-.-
.. --------

... assuntos políticos Sem ordem
de meus superiores. A res-

MATARIPE
.

E ,peito do assunto de que me

CUBATÃO fala, isto é, a suposta exís

tancía de um memorial, por.

\\

A festa do trigo, no torrente ano, foi politizada pe':
lo municipalismo udenista de Joaçaba. Dai sair sem

àquele êxito espetacular da do ano passado, realizada
em Concól;dia - cujos dirigentes pensaram mais nos

anseios triticolas do que tricas e futricas da U. D. NoO_
Em Concórdia, as autoriebdes organizadoras da

festa deram ao Ministro da Agricultura, sr. Cleofas, o

lugar que o cargo exigia, em função da sua natureza.
Na de Joaçaba POUCJ faltou que o sr. Sganzerla,

prefeito udenista, fôsse proclamado S. M., Rei cjo Tri
go, Primeiro e único.

A propósito não vamos recordar o banquete ela fes�
ta, cuja fotografia, ao se converter em clichê, ficou re
duzida a um terço para não mostrar as cadeiras vazias.

Queremos, apenas, chamar a E�tenção dos que du-·
vidam, para a reportagem da festa, publicada no Cor
reio do Povo, de domingo último. A reportagem é evi
dentemente de inspiração sganzerleana. A ilustração··
mais destacada da festa do trig'o, é o clichê do ilustre
Prefeito, em pose de Errol Flyn.

Depois, no ato inauguntl, a 10 ·de dezembro, foi
omitido o nome do sr. Ministro da Agricultura, que o

presidiu, em ,nome do sr. Presidente da República.
. Um clichê do sr. Ministro Eduardo Catalão, cortan

do a fita inaugural, aparece com a legenda: "Vemos nOI

flagrante acima o sr. Jorge Lacerda, governador eleito
dó E,:stado de Santa Catarina, quando efetuava o corte
ela fita simbólica ... "

De cabo a rabo, a repol·tag·em - não confundir com
matéria paga - da 5a. Festa Naéional do Trigo faz eluas
ou três referências ao trigo e trinta ou quarenta ao sr.

Sganzerla. ,

Claro que nâo temos nada com essa publicidade. O

assunto, todavia, foi objeto de manifestações na As
sembléia e por isso dele tratamos. A reportagem made
in Prefeitura joaçabense, veio mostrar que o deputado
Antônio Almeida, quando denunciou a politizaçüo da

Festa, estava com a razão .

'. xxx

O deputado Clodorico Moreira, vendo o clichê do sr.
Ministro Catalão, com a legenda de ser o sr. J·orge La
cerda comentou:-

- Cargo bom o de Governador! Vejam como o

Jorge já arranjou até uma bonita cabelei��a! II
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