
I·purar a sabotagem de
Presidente Nerêo

\

CIRCOS E PARQUES
'."

Janio�efe�mina ... e ,6 polícia .age
RIO, 18, (v. A.) - O gover

nador .Janio Quadros mandou
o seguinte bilhete ao delega-

_.
" ._.' \
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,0 �naIs mo �s o e�carregadiQ do pro.tocoio do PalaclO
I .. , I N IQ'U' IDA" E I', mas verificada esta, é bem possível que a sua dúvida .ue-

?ove.m�lTl�ntal nao teria escapada, sem Justa censura,
.

.a I
.

D ' I riye para a lucidez mental de quem o expsdlu, evidente-

In�ellz ld�l� do Go.vernad,or Irmeu BO,rn�auseli de te.legra - I
"

,

" ••• � me�lte num instante de contrardedadas, em ('jíte se deixou
faI ao �fl�lstrQ da Guerra para queixar-sr, do Presidente I ' .."',,' " ,

'Itralr
por um' dos seus frequentes ataques de cólera. En-

da R?publlcfl". De-se de barato q�e o Chefe do Executivo 1 I dI' I '
fim, nãó se sabe o que teria pensado o honrado Ministro

c��armense tlve�se mes�o �utO\'Idade, m,or,al p�l'a. ínsur= , e ca I,o·a a prD OPO ar da Guerra, nem o que terá feito do telegrama do Gover-
gir-se cnntrn atos de dsmlssáo ele runcíonáríos públtcos f'e- ," " " Dador,

d�r�iS, d� ;::onfianç.a.d? Gov�rno. Não. im�lic�s&-�"iSso., al.·nda I
mais vulgares princípios d� ética politlca e de elegà11'cia,

assim, ridicula exíbíçào quixotesca, indicativa de inCIsivo! f'
.

I N t m +; tI' d' d
-

tarl
A um amigo que, ontem, comentava o fato, ocorreu a

..), d' t f d 1 10
rciar, es e mo enro Ü' e egrama o governa ar ca ari- hipótese de haver o títular ela Guerra devolvido ao goiver-e crasso cinismo o governan e orma o na esco a da vida. n le d at ês d tícíá d

.

t
.. , iense, va o raves o no iciarro a Imprensa aos qua 1'0 d des h

.

d
A

tO protesto lancado contra ato admlmstratuvo parfeítamen- t dí ís d
'

tará
-

'f do i tt '

d
na 01' o espac o, cujo en ereço es ava errado, Mas não

. ':,. }
,

. .. . pon Os cal' IalS o ,paIs, es 'ara nao so 'azen o es ourar e, d
A

t bé 'I t" dte legal sena ja de SI espantosa rcalmada, que porra a rISO, ,', tas I '1 b
-

t' ti
so o e11 ereço; .am em o srgna ano everia ser outro, mais

t
- 'd b 1 I t

'. I
riso as pessoas sensa 'as que ne e VIS um rarao o o um insuspeito e idôneo,' Porque se ínjustícas há, recorra-se aosapre ensao do governa or,re e aon con ra o Prestdante "t 1 d't'· d h' t" d S t C t

. '"\ -

da República e agachado' ante a autoridade militar do Mi-
capi l� o ane o ICO • a l� cria e an a a arma, mas tribunais e êstes restaurarão todos os direitos' feridos pe-

•

c
,

'
' ,

., , ,'tambem depondo lamentavelmente contra a cultura elum 1 t
. -

t h b
' '.. .

nístr-; Qualquer escolar sabe que a nenhum dos funcioná- "

'.
,

. I os a os que nao en am ase em leí, Aliás, o sr, Inneu

dos dispensados elas resp'ectivas comissões pelo sr. Nerêu ] povo ,q�e elegeu e tolerou o P0rtento�0 aut�r duma, ctu,elx,a I Bornhausen sabe, de experiência própria, que assírn é, por
Ramos o foi. ilegalmente; portadores da deferência do Pre- l ao �Imstro da Guer,r� cO,ntra o preslde�te da R:.epubllca. que n,ão têm sido, poucos os Casos em que iniquidade...s por

sidente antecessor não lhes valerta isso como recomenda- Esse, por sem dúvida, o aspecto mais grave do desas- êle mesmo praticadas têm sido inexorávelmente reparadas

ção de permanêrsçía nos postos, por imposição ele alheia trado despacho, bornhauseano, que, f�z �o�'ar d; vexame peja Justiça, a que recorram os prejudicados.

confiança. tanto os adversártos, como, Os correllglOnarlOs db governa- No cas-o das dispensas e exonerações feitas pelo Pre
,

Mas o telegrama do sr. Irineu Bornhausen não tem dor queixoso, todos, gregos'e troianos, com !O pen'san1ento sidente da República; porém, não houve inJustiça, nem

apenas a expressão de risível é�linad'a protocolar, cujos alteado aos .ínterêsses do. pl;estígio cultUl:al da terra cata- houve direitos feridos. São atoJ perfeitamente lega;s, con

efeitos ret�rnarn em estaI.os dk ridículo, às, faces do seu rinense, comp_lometido profuJ;ldamente' pel'D rasteiro ges- tra os quais não prevaleceriam os recúrsos ao Judiciário.

signatário,: é um' documento muit'o triste da hora crepus- to do governador Irineu Bornhausen.' ,Também disso sabe o sr. Irineu Bor�hausen, que, não obs

cular que se inaugurou há um lustre na política e na admi-I O ilustre, gene�al �dt't, ao�e�e�er, o :-elêgrama g.o�erna� tante', \ir:C�diLT no, ri?ículo dum. pr�tes,to mal encaminhado,

nistração de Santa Catarina, de onde se proscreveram os mental, talvez �aJa ,po�to em,' dUVIda a' sua autentICIdade, mal redIgido e peSSImamente inspIrado.,
I ' '

\

do de jogos: "Como vai o

combate .ao jogo proibido?
Vigilancia especíal sobre os

policiais, que devem ser de
conduta ilibada. Não se de
tenha frente a qualquer prés
tigib, seja político, social - ou

sconomíco. Noutro memo

rando, ao mesmo delegado, o

governador Janio Quadros
mandou fechar -um círcoque
funcionava no bairro da Mo
oca, acentuando: "Os traba
lhadõres querem pão e não
círco , '. Para que a ação ela

polícia seja mais ampla nes

se setor determinou o sr. Ja
nio Quadros" severa campa
nha contra os chamados par
ques de diversões. "Sem em
bargo das Iícenças da Pre
feitura, não permitir parque

de diversões na cidade. São
verdadeiras arapucas, que
põem a população adjacente
quase doiela" - diz' a ordem
do governador" qúe acentua
ainda: "Empregar a força, se

neccssál'io. Riga):".
, .

'.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR.P'ROFISSIONAL
DR; WALMOR �:E: I CD;' :LMAR CORR:E1A '-Dentisla par,a Crj'aD,çd�

GARCIA CLíN1CA MÉDICA
" DR. JUAREZ PHIÜPPI -

Dínlomado Dela Faculdade 'Na-' CONSULTAS das 10 - 13 ho- Edifício João Alfredo - 10 andar.
cíonal ide 'Medicina da Univer- . raRs, T' d t 9 F 341" S,las 1 e 2' - Rua Jerênímo Coelho, 1

,
sidade do Bràsil f

'

_

ua .�a en es - one' .1

Ex-interno por' concurso da Ma- DR JOSÊ TAVARES
Horário: 8 'às 11 - 16 às 18 horas

ternidade-Escola I . Atende exclusivamente com 'hora marcaria.
(Serviço do 'Prof. Octávio Ro- IRACEMA

drigues Lima) DOENCAS NERVOSAS E M'EN-
Ex-interno do Serviço' de Círur- TAIS.- CLINICA GERAL
gia do Hospi,tal I. À. �. E. T. C.

I Angustia, Complexos
do RIO doe Janeiro Insonia - Ataques - Manias -

Médico do Hospital de Caridade Pl'oblemática I afetiva e sexual
é da .l\1aternida�e Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-

Correa cas Mentais. Psiquiátra do
DOENÇAS DE' SENHORAS _:_ Ho,{pital-Colônia Sant-Ana.

PARTOS .'- OPERAÇõES_ CONSULTóRIO - Rua 'Pra-
Cons: RUa' João, i'into n. 16, jano, 41. - Das 16 às 1.7 horas.

das 16,00 as 18,00 horas. RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,
"Pela manhã atende dià- 139 'I'e l.. 2901
riar'1enj,e no Hospital de __ . _

l Caridade." DR. ARMANDO VALÉ-·

Residência;
Ruar General 'Bittencourt RIO· D,E ASSIS

_' 1(;)1.: .. ',. ,;....
Dos Serviços de Clínica Infantil

Telefone: 2.692. da Assistência Municipal e Hos-
pital de Caridade

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN
ÇAS E ADULTOS
'- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas. _

Restd'êncía : Rua Marechal Gui-
lherme, 5 - Fone : 3783

DR.

MÉDICO
Com prática no

-

Hospital São
Francísco de 1\ssis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
'CARDIOLOGIA, •

Consultório: 'Rua Vitor' Mei-
reles, 22 Tel. 2675. '" I

,

Horáa-ios . Segundas, Quartas e

Sexta fj!iras: ,

Das 16 às 18 horas .

Resi dência : Rua Felipe Sch
m id t, 23 '- 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002� ,

DR. HENRIQUE 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 4e. Caridade. .

À tarde das 15,00 hs. em dían
_ te no, cons!lltório á RU,a Nu.ne.s

.

Machado ,47· Esquina de, Tlra
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutjnh o 44.
---------------------

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E 'GARGANTA

DO

DR; GUERREIRO DA

FONSECA ,,-

Chefe do Serviço de. 0:rO�I
NO do 'Hospital de Flonanopohs.
possue. a CLINICA os APARE

I HOS MAIS MODEHNOS PARA

TRATAMENTO' das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE., _

Consultas - pela manha no

HOSPITAL
'À TARDE - das 2 as 5

no CONSULTóRIO - Rua dos

ILHEOS n". 2

,RESIDÊNCIA � lfelipe Seh-

m.idt n". 113 Tel. 2365.
o
_

·

DR. ANTONIO MONIZ -

DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMA'fOLOGlA

Ortopedia
'

Consultório:, João Pin to ,
18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábad�s
Res: Bocaiuva 135.

Fone: - 2.714.
'

n'RA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

_ e

DR. ANTONIO DIB
,

,MUSSI,
MÉDlCOS ,

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS .,

'

AURO D A'URA
Serviço completo e especlah- DR. L. �

. d das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA· .GERA·L

��i\.�, com modernos métodos de
� ,

Especialista em
. m.o�éstias de

diagnósticos -e tratamento. ' ::.enhoras e v_las urlllana.s. _

'

SULPOSCOPIA - HISTERO - CUcl'a radlcal' das, mÍecçoes
SALPINGOGRAFIA - METABO- 19udas e 'cronicas, do aperelho

LISMO 'I1ASAL ':euito-ul'inárió' em 11111bos '0s.,
R'\dioterapia por ondas curtas- sexO's.

Eletrocoagulação - Raios Ultra Doenças 'do apll-relho Digestivo
Violeta e Infra Verm�lho. l do siste-rna ll'(lrvoso.

/,

Consultório: Rua 'j'raJano, n .. l, Horário: 10lj,,'ás -12 e 2%'ás 5.

10 andar _ Edifici? do Monteplo. Consultório: R. Tiradentes, 12

Horário: Da's 9 as 12 {loras -
- 1° Andar - Fone:- 3246�

Dr. MUSSI. Residê\ncia: R. Lacerda Cou-

Das 15, às 18 líoras - Dra. :i nho, 13 (Chácara do Espanha)
]\'USSI

- FO,ne: :)248.
,'J" •

A 'd Trom -----.....---

Re�idêl��:a: vem a -

--DR. ALVARO DE
pows y,. ...-, CARVALHO

,
DR. J(JLlO .DOIN MÉDI<L:O DE 'cRIANÇAS

-VIEIRA

jPUERlCULTtlRA
- PEDIATiUA

MÉDICO' - ALERGiA INFANTIL·..

E8PECIALISTA EM OLHOS, Consultório: '- Rúa Tiradel,-

0UVIDOS NARIZ E GARGANTA tes n. 9.'
..

TRATAMENTO E OPERAçõES Residência: - Av. Herclho

Infra-Vermelho - Nebulização - Luz n. 155 -. Tel. 2.530.'
.

, , Ultra-Som Horário: - Das 14 às 18 ho-

(Tratamento de 'sinusite'· sem !'as diádamente
_

_ _

, operação) ,

A.nglo-retinosC'opia - Receita de

Oculos - ModHno eq.uipa�e�to
de Oto_Rinolaringolog18 (URlCO

, no Estado) -

Horário das 9 às l� horas e

das' 16 às 18 horas.
.

.

Consultório: - Rua Vitor Mel

reles 22 - Fone 2676.

l'tes. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.

DR. MARIO WEN-
· DHAUSEN
GlÀ.NIGK MJii.DICA 'D� ADULTOS
, E CRIANÇAS

Consultório 1" R)1a João Pin

to 10 - Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 hora�.
Residência: Rua Esteves Ju

nior, 45. Tel. 2.812.
------

-DR. I. LOBATO
FILHO

. -Dcenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgià do Torax
Formado pela Faculdade Nac.io
nal de Medicimi, Tisiologista e

'fisiocirurgião do \Hospital Ne-
rêu Ramos -

Cnr"o de espe'cializaçao pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis

tente de CirJlrgia- dQ l?rof. Ugo
Guimarães (Rio):

CCilllS.: Feli�e, Schmidt, 38 -

Fone 3801
Atenqe em hora marcada..
Res,' - Rn" Esteves Jumor,

8Q ....... Fone:. 2i91í

'DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO .E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA' GERAL

, DR. JúLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-inter-no da 20a enfermaria
e Serviço de gastro.-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof.
Aus.tregesilo) .

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS ,INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova

rios c útero
Cousultôrto r. Vital' Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

.

Residência: Rua Bocaíuva 20.
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CAN'J.1IÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS,

'\ Doenças Internas
CORAÇ.il.O - FIGADO - RINS

,

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.
Te lefone: Consultório - 3,415
Residêucia : .Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
- Coqueirós
__.-/ �-

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório : Felipe Schmidt,
18 (das 14 às' 17., horas).
, Residê nciat ,Tenente Sílveíra,
l3d (Fonli 3l65)_.

'

_'----- .

.,' DR. CONSTANTINO
DIMAT.OS

, MÉDICO CIRURGIÃO'
Doenças de Senhoras - Partos
_ Operações - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoament'j e

lo ng a prática pos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

S<:hmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Bran

'o, n. 42.
Atende chamados

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Cirurg1ã� Dent1at&

Cllnlca ae Adulto! e Crtança.
Ralo X

At-ende com Hora Ma-rcada
'V'el1pe Scbm1dt 39 A Salas :1 e 4

Trajano .

ADVOGADO - 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA
Escritório e Residência: '

-

Av. Hercilio Luz; Iii Trajano
Telefone: 3346. 29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
.....................8 O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
D E N TIS TAS

DR. SAMUEL 'FONSECA Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Seh-

CIRURGIÃo-mbNTISTA midt, 43 e Trajar. '0.
Clínica - CiJ:urgia A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

PROTESE: -- Pontes Moveis e [via autor-ização deste DEPARTAMENTO.
Dentaduras em. I D' SPd b d 1955

'

Nylon.
.

. . " ezem 1'0 e

DIATERMI1.: � Tratamento de ---------------

canais pela al- .
, ta frequencia. : '

. i

r.::�m�i.;:K�;;�!;��'t" R f Restaurante Rapoli iConsultas: das 8,00 às' lvho- • '.
ras e das 14,00 às 18 horas. • •
Exclusivamente com hora mar-: RUA," UUfleh&1 Deodoro 11- -

,

,- t
cada. '. •

Sábado _ das 9 às 12. • Em La:gea. no sul do -BrUll. o .mernorr - •

• _
n"""'''''WIV! ..",�t2.' tt.ll,"'''' (1;i! "'",nbo'l'lI'Ja ""':'&n�",� ;

DR. LAURO CALDEIRA

I',�". � �••••••••o..

_

"",
....

- DE ANDRADA
,

CIRURGIÃO-DENTISTA

ICONSULTóRIO Edificio V' - g
,

"g
,

�';�.teno�u�T!:en:en��Ivéira,s�:.. - 18 em com se urança
Atende diáriamente das 8 às ,

d113��r�s'5as das 14 as 18 horas. -
�-

., '" e, ' ,apI , ez', I ,
,

;��:��:���o�,:"�u,.. ; i"� '!J6��I�-p,qIODN-fOO.:SUtSBiASliiii�'D�DR. JOÃO ASSIS 'FILHO 'i
II

CIRURGI.-\O DENTISTA 'Florianópolis ,;_ Itaía' ..l. Joinville _'-- Ouritiba
�IC1inica. de Adultos -; Cirurgia

•
.

e Protese Raios X

A
A

•

Rua Felipe Scbmidt, 39 A - genCl·a -.'salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e d�s 14 às 16

,_.. _.,.,. � "p�...

.
da

ALEGRE \

2.

I, Terão preferência na matrícula os não repetentes.
i Os sujeitos ao servi90 militar devem apresentar o cer.

1 tificado de alistamento.
I No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e

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

J' Florianópolis, lO de janeiro de 1956.
-

José Wal')ren Filho
MINISTÉRIO DA MARINHA

fARMACIA DE PLANTA04 D V O G A DOS

DR. JOSÊ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - -Hajaí
Santa Catarina.

\

DR. CLARNO G.I
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis --',

1 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

_

7 sábado (tarde) - F'arrnácia lVIOOORNA - Rua

João Pinto
8 domingo - Farmácia MODERNA -- Rua João

Pintb
14 sábado (tarde) - Farmácia '3to ANTôNIO -

_ Rua Felipe Schmidt, 43
,

.

15 domíng» - Farmácia Sto
f elipe Schmidt, 43

- 21 sábado (tarde) - Fs.rmácia
Rua Tr�j2l;no

.

22 domingo - - Farmácia CATARINENSE

�\.NTÔNIO -:-
Rua

I
CATARINENSE -

n.Da Deouoro esquina da
Rua Tenente Silyeirs.

06

ou em 2 anos.

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

.

: 3 :.... Colaborar llara o,engrandecimento. !la ci·

dade é dever de todo. o. cidadão. Faça a inscrição.
de 'geus imóveis na Prefeitura ou no Po.'Sto Fiscal

do Estreito é estará colaborando. com o Censo Imo

biliário. qu-e trará inúmeros benefícios para o. Mu

nicípÍli:
•

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

Expresso Florianópolis LIda.
,

/

ENDERECOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
-

FLORIANóPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas ,em Geral entre: FLORIANÓPO:
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

pE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

FLORIANóPOLIS l"ilial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/36 '

Telefone: 12-30

,End. Teleg. "SANTIDRA"

O ESTADO

Matriz:
RU!1 Pa·dre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25�35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

E·nd. Te1eg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO

. AD�nNlsTRAÇÃO
Redaeão e Oficinas" à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. '3022
- Cx. Postal 139.

.

,

Diretor: RUBENS A. RAMOS,
Gerente: DOMINGOS F. DE

.

AQUINi9'
Rep'resentantes:

Repre�entações A. S. Lara.
Ltda

Ru'a Senador ,Pantàs, 40 - 5°
andar.
Te!.: 22-5924 �,' Rio de Janeir(",

, Rua ·15 de Novembro 228 5°
andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital •

Anc ,Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.

,; Os originais, mesmo não pu·
:blicados, não serão devoh:idos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos erniti.dos nos ar

tigos assinados.

"Riomar"
Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,

64
Telefone: 37-06·50 Telefone: 2-37-33

Atende "RIOMAR"
En,a. Teleg.· "RIOMARLI"INFORMAÇõES UTEIS End. Teleg. "SANDRADE"

O leitQr encontrará, _nesta co-

lnna, informações que necessita, Agência: RIO DE JANEIRO
diill'iamente e doe imediato: ''Riomar''
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579

Imprensa' Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade':
(Provedor) 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos............ 3.831

Militar �................. 3.157
São Sebastião (Casa de

Saúde) .... , ... ,....... 3.153
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121-

CHAMADOS UR-
GENTES Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS

Corpo de Bombeiros .... 3.313
F ')

.

2
Seryiço Luz (Raclama-

- ones: �fí-34 e 5-35-

ções) 2,404

DR. NEY PERRONE Polícia .(Sala Comissário.. 2.038
,

J'MUND Polícia (Gab. Delegado) .. 2.1\94
COMPANHIAS DE

.

Formado pei'áTac�ldad'e Nacio- TRANSPORTES
nal de Medicina Universidade TACo '3.700

'" do Brasil ' Cruzeiro do Sul ,.... 2.500

RIO DE JANEIRO Ipanair ... :... ........•..• S 65:!
, C d V

. 2.'325Aperfeiçoamento na 'asa e ang ..............•..•

Saude, São Miguel'" Lóide \ Aéreo .... ",. "'; . . 2.402

Prof. Fernando Paulino Real.. . . . . . .. . . . . .. . . . .. 2.37.7.1
Interno por 3 anos do Serviço Scandinavas . . . . ... . . . .. 2.300

de Cirurgia ,

HOTÉIS
Prof. Pedl'o de Moura Lux \ .

OPERAÇõES Magestic .

CLINICA DE ADULTO'S Metropol , .

DOENÇAS DE SE�lI,ORAS La POl·ta .

CONSULTAS: No Hospital de Cacique ,
<

.

Caridade, diáTiamente pela ma- Central ; ..

nhã Estrela :. , : ..

RESID�NCIA: - Rua Duarte IdeAl .

Schutel, 129 - Tele!. 3;ll88 -f ESTREITO
Florian6polil. '.

.
"''''-"' IDilique .

,,-' "--
I

DR. NEWTON
D'AVILA /.

CIRURGIA GERAL
Doencas de Senhoras - Procto

logiíl_ � Eletriçidade Médica
Consulh)rio: Rua Vitor Mei

eeles n. 28 - Telefone: 3307.

Consultas: Das 15 horas em

diante. _

Residência: Fone� 3.422
.Rua: Blumenau n. 71.

DR. ANTONIO BATISTA
, JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelin'lO,

12.
. .

Ag'ência: BELO HORI""
ZONTE
"Riomar"

Avenjda Andradas, 871-B '

Telefone: 2-90-27
.

Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-11-37-
, . Atefrde '''RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

- "

NOTA: - Os nossos serviços nas .praças de Pôrto

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

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

ARTIGO 91
! CURSO BOSCO

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

Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

2.021
2.276
3.147
3.321 ,

3;449
2.694
3.371
3,659

Rua

�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 corrssponde atual-
mente a maré máxima.

'

2. De acôrdo com o artigo 102 do Regulamento para
as Capitanias dos Portos, para execução de obfas públicas
ou particulares, sôbre água em terrenos de marinha e

marginais dos portos, nas lagoas e canais, deve ser: previa
mente _ ouvida a oapítanía dos Portos, por meio de ofício
ou petição do interessado dírlgida ao /MINISTÉRIO DA
MARINHA, devidamente instruído, expondo a espécie da
obra que deseja realizar. ,

3. O não cumprimento desta ordem, no casá de obra
partícular, implica na demclíçâo ou destruição da obra ou
do 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 interessado apresentar anexo ao Seu reque
rimento os seguintes documentos:

a) duas (2) cópias da planta do projeto;
b) memorial descritivo da obra ou ser'víço que deseja

realizar;
c) certificado de ocupante ou carta de aforamento

fornecido pela Delegacia' do Serviço do' Patrimônio
da União nos Estados;'

.

d) taxas de pagamento de foros de terrenos de mari
nha fornecido pela DelegaCia. do Serviço do Patri
mônio da União do Estado' e

e) licença da Prefeitura para' construção da obra ou

J

VOLTA

serviço.
Ruy Ju:lhon Pel'cira de Mello.

Capitão de Mar e Guerra - Capitão dos Portos

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAD
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR "CARL

ITINEHÁRIO
SAlD_\.S DE

I D A

Fpolis. Itajaí Rio Santos,
20-1 22-1 27-1 28-1
1-2 3-2' 8-2 9-2
13-2 15-2 20-2 21-2
25-2 27-2 1 3-3 4-3
8-3 10-3 15-3 16-3

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

'

Tanto na Ida
..eoglO na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
'

Para melhores inform!1ções, dirijam-se â séde da
- Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - 'I'elef_one 22-12.

.1 .AtencãclEditai 'para' �, no 'de '·1956
iNSTITUTO DE EDUCAÇÃO E< COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO
-

Exame de IJ chamada e clJ n é]lGC,:l - COlégio _ Giná-
sío e Norm::tl. r

Inscrição; Dias 1 a 4 de fevereiro.
Exame de II çhamada: DiaS 6 a 9.
Exame de II época: Dias 10 e 11.

EXAME DE ADMISSAO: Ginásio e Nórmal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 1l.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saúde

(do Departamento' de 'Saúele) e de conclusão de curso.
'ARTIGO 91

J

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

MATRíCULAS
NormaJ e 4as séries: Dias 16 e 17

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

CoÍégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
0'1>servações: Não se fará matrícuJ.a sem a apresentacão
caderneta. �

e

I

As las séries trarão 3 fotografias 3x4 e '3S demais séries

Diretor.

Capitania dos Portos �o. Estado. de Santa Catarina.

Na Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado do
Grupo, Es�ola.r "Presidente Roosevelt';, com, 15, metros
ele frente, área de 40Qm2., servidos de água encanada
e luz.

Informações no local com :0 sr. Gilberto Gheur.

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

QUINTAS-FEIRAS, PARA s'ÃO PAULO E RIO PAR·
TINDO DE FLORIANóPOLIS ÁS D7 :00 hs.

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI 07:25

MAFRA !........... 08:20
CURITIBA .. .. 09 :00
SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO .. .. 13 :00

INFORMAÇÔES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMID'I', 40 TELS. 2210 E 2500 AGll:NCIA
TAC-IWA FELLIPE ScI-IM-IDT, 24 TEL. 3700.

SEGURANÇA - CONFORTO - RAPIDEZ'
I ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os srs. associados e suas exmas. familias ,procurem
passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
para' todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA

ELETROLA - -.GARINES DE BANHOS. Local aprazivel
para passar um Dornin.go inteh'o ...

tlJnhos de mar. Refeições lar' carte .•.

ANALFABETISMO RooDa (NJolird�) O melhor re�edlol fllu�e II: Jt]t URBANIZAÇAO llOutra essa cantoRIa abrazadora I III U ii U"
A marcha da urbanizn çâo, 1'1. indústrl« de tecidos vem de obter uma valiosa

.

resultante de vári�s fatores, vitór-ia com o Iancarnento do novo' tecido, cuja denomi
reflete-se

_ pongeravelmen\e nação .consta do título desta nota. Trata-se de um tecido
na el�vaçao da 'quota de .�

-

criado especialmente para os clímas tropjcais, onde, ao

fabe�Iz:ldos em cada regIa� lado da sua )evez e beleza se encontra a durabilidade.

:,)l'asl1e.�ra.. O .Censo.;-de 1951
'

Nem o linho e nem o tecido de nylon, hj POUC?s anos

encon�lou. na Reglao. Su, surgido, são tão leves ou apresentam um tato mais agra
onde o l�a�Ol' desen�ol�lmen- dável é frio' do que o "nyolird", Daí a preferência abso
to �cono�I,�o contrtbuiu pa- luta conquistada rápidamente em todos os grandes cen

ra intensif'ícar o processo tros do país.
de urbanização, uma percen- "A Modelar", pioneira que é da moda em nossa ca

tagern de alfabetizados ...

pital, recebeu uma partida desses ternos já confecciona
(51,3%) muito maior.. do dos e o sucesso de sua venda foi algo invulgar num ates
que no Nordeste 25,2%), to- tado. eloquente da elegância de corte, sóbria beleza de
mando-se por base a popula-

padronagern, além das características, realmente notá-:
cão de 5 anos e mais.

veis, da qual idadj, do tecido.'

Mas, em decorrência da .

Quem já pcssue uma roupa "nyol ird" é seu, maior

desigualdade do desenvolvi- propagnndista, como o remédio mais eficáz no combate
menta econômico, há dife-

a canícula abrazadora que estamos enfrentando.
rênças extremas nas taxas Além dos ternos "nyolird", possue "A Modelar" um

de alfabetização não sõmen-
sstoque enorme de ternos de linho, tropical e cassimira,

te entre as regiões brasileí- issim como possue, igualmente, uma grande variedade
ras, como também entre os

de calças e paletós esporte, camizas de verão, calções e

Estados e ainda entre as di-, roupas de banho, etc. etc., e os seus preços sempre são
versas zonas fisiográficas os mais baratos da praça.
de cada Estado. Exemplo
dessa variabilidade é forne

rido por Minas Gerais; cuja
_ Sra. Alayde Bittencourt quota de ,alfabetizados se a-

. da Silva proxima da nacional. Na zo-

I "0<
_ Menina Elsa Maria -ua Metalúrgica mineira, al-.

I Krueger
filha do sr. Carlos tamente urbanizada, em que

T l' a n s c o r r c II dia 1-7 W. Kruegcr e d. Erna G. '11,5% dos habitantes de 5

o a.nivers:1rio natalício do ' Krueger "lk anos e mais vivem no qua

sr. Antônio Al)Ostolo, hi-l- I _ sr. Guida de Oliveira dro rural, a taxa de alfabe

lhante vereador eleito pe- Nunes Sub-te�ente da Poli- tização é de 59,5%. Na Zona

la legenda do Partido �So-

I
cia Militar � ele Itacambira, prcdominan-

cial Democrático, laader da
'

_ Menino Cláudio sebas- temente rural 91% da po-

bancada pessedis,ta na Câ- tíão, 'fiÜlinho do sr. Otávio pulaçào reside no campo), su põem, é cada vez maior a:

mara Municipal e prol)l'ie- Ferrari essa quota se reduz a 11%. .rtra ção pelo ensino do Di-

tário de conceituada casa _ Menina Mariza, filhinha Outra observação, dentre reíto, .que detém com larga
emnerelal nesta praça, 40 sr. Cleonildo Ligock as inúmeras que susclta o

margem o primeiro lugar
Por sua;' elevada� qualt- Menino Otácílio F, 'Estudo regional da alfabe- 1

I'
" em número de a unos, com-

tlades de caráter e de cora- Machado, filhinho do sr. Ma- rizacão no Brasil", estam- '

• , parado com as outras cate-

cão, goza de alto prestígio noel Florentino Machado. oado no último "Boletim
-

"

b godas 'de ensino superior.
nos melos onde milita, Estatistico" (julho setem 1'0

.

FIZERAM ANOS ONTEM "d'd Neste an o de 1955, as ma-
grangeautlo grande nume- ,

• ': de 1955), e que a me 1 a

-, d Estados e as Regiões crÚ;ulas dos candidatos ao

1'0 de amíza eS. que os . , .,

. sua
.

m Joaquim Ubira id
A .

a e so bachalela 'lo, 110 País, eleva- rrores, como seu numero
UM TRATAMEN'l'O SIM Iôr muito seca esse creme de-

Po·r certo, hOJc em • ..
.

- Jove
-

progTI em economlC .
. - oJ_ -'c

_ vem aumentando em ritmo ','
-

,

data máxima será alvo de tan Ribeiro Borges, filho do eíalmente," as diferenças na mm-Se a 19.916, contra PLES PARA SUA I·E.{;I!� 'I verá ser ,orduroso o �ue. Se
,

d tA. d
muito mais rápido que o dos

consegue Juntando-se a dla-
'numerosas e ineq1llvocas nosso preza o con erraneo I'9.j'Jol"ção de .a.lfabetíza os 10,043, inscritos nos cursos demais. De 1950 até 1955, I
manifestações por pavte de T'en. Joaquim Ribeiro Bor- .ntre a e idn de e o campo se de Medicina, 5.317 nos de Dr. Pires, _;_ c1ennina (C:1SO seja ela o pro-

l� I as matrículas nos cursos
Os cuidados díartos par

I
duto escolhtdo .para a prote-

Seu grande número de aml- les, da Reserva "emunerac a reduzem. Em nenhum dos h' C' 'I 4811
.• � L _L

.

I d G d Engen arra lVI,. nos jurídicos aumentaram 75%,
com sua pele na-o ele'vem e ção) um I)OUCO de ale,o mine-

gos e admira(lores. da Marin la e uerra e e 8stados do Sul essa propor- l' 3733 t d
d d A to b

.

d
ele Odonto osia e. nos enquan o que as os cursos

nenl precI'salll seI' co'1l1'pll'C,n- l'a,l na b"'se de ,cl'nco a dez
O ESTADO visita,o o-o �ua exrna. esposa . n -

c:ão nas áreas ur alllza as_ .• ...

I B·
. de Ciências Econômicas. de Odontolo!!,ia cresceram

dos. Recebemos �o'nstant",. '1)0'1' cento, conforme o caso,
íormula votos de perenes nieta da Si va orges; �xcede o dôbro da reglstra- " _

, .

S I Segunrlo informações do 45. %.0 e as dos cnrsos/, de Me-
_

mente cartas ele senll0r'''s Cl1l'," Se aO contrário, fi cutis ,for
felieídalles extensh'os a sua - sra. JuracI a es, espo' da na área rural. Já nas ," _

t A t
'

S Serviço de Estatística da d.lcma; apenas 13%., O con- pra.'tl·cam ulna'serl'e de Iued'.:.' u"xcessivamnnte. gordurosa o

(li�'l1issililfl, família. 5a do Tenen e n amo a- Unídades do Nordeste a va- _

�
.

.. .

lViTt Educação e Cultura, em to- tlllgente de. a.luno� dos cm'-
das 'COri1 a cutis e o resultado creme será substituido por

- x - les, da Policia I I ar dação é sempre maior. Em
dos os Estaelos do BI'asl'l d D t t

lOJE
. j E I F kl"l I

. s,os. e
_

IreI o represen. n e'- que a a.nr.e,oent,a.ln chel'n ,1,"," _uma 10<;"0 ,conte'ndE'" "'arte,sFAZElVI ANOS, 1 :' - Jovem- 'ar y ranc II casos como os de A agoase' _ "'" ..
�.. '" , �, . _"" ."'-

C L'
- eiistem cUl·sOR":.,:rtn'írlicQ>I'-'fJuo n;ms?e ur1it ql�art:U do �lS-' dere.itos. Como respost3i acon· iguais de ;;dcoal e eter, Exis-

Roosewrlt da osta. 1ma, do Ma.nltrhã a <nlota: dê- àl·, pT:eI)ára·nl:'I'<f;hc1l.�Trtês l)m,�a o 1 d d
"

..�'t,aNO vAI.lvIlltO COST.,\' i'i1hu do '.cen. Daviçl à(:j -Mou- fabétiia-ffbs Ílos '�'h;eJ?sl mba-' .o..�1
�. v:

CLJl.lil a, {) e. enSlllQ' supenol', selhamos a "essas consulentt'� tem no com�rcfo sob as mais
inO'. .?

MT t
' bacharelado. Aürn lmen/te es- corre'Spondendo. a quase o

que facam somente poucos, variadas denominações cre-
. 1'a Lima, da Policia 11 ar, - nas é'qua�e quatro vêzes su-

ta-o fllncl'onallcl"o '19 de�".nse,' d b d t I d
_

-

. undo d d Jo I d'
'. • � ., o 1'0 os ma rlC� � os nas

porém indispensavei5 ruida- mes gorduro.:;os e loções al-
Transcorre hoje o seg

. eV1'j',ae sdlaJaCe�X:;'l·{t��s,.
a .

-

p.;;��.e...,:!..�!e�..!�":"�:��-.. estabelecimentos, �\tnando- esc,olas de MedICIna e ao
dos e as melhoras vêm logo coolicas de bons fabricantes,

aniiversário do menino Val-
.

d
se 7 no Estado de S. Paulo, d I d

-

I
;11iro coSta, encanto do lar .do jov.em Antonio Carlos EQ,tradas, e 6 no Distrito Federal, 4 em

qua rup o �s �a� esco as
em seguida. Muitos prepara- Para 'aplicar o creme colo-

sr, Zalmir Costa, alta funclO- Dutra.-:J de EngenharIa CIVIL dos e uma serie enorme de ca-se uma peqllepa Quanti-

nário do Banco Nacional elo - jovem João Arthur de roda riem indicações a 'torto e a direitél duele da maSs::L na palma da

Comércio"e de sua exma. es- Vasconcellos, filho do sr. ::J não são necessários de modo mão esquerda e canl as pon-

posa senhora Vilma Costa. Alvaro Accioli de Vascon- O Brasil dispõe de

PREC ISA SE algum para assegurar Ul11[1 tas dos dedos ela outra mão

Ao aniversariante e aos �ellos; 362.323 quilômetros de es-
' ,... .

..

- pele viçosa. faz-se uma espécie cle massa-

se�s clígnos genitol'es as feli- - sra. Adelina Barros da tl'adas de rodagem, segt:ndo A "Agência Santa Lúcia", precisa de peêsoas para De um modo resumido u gem circubr, não muito for-

citações de O Estado,. Costa, residente em Clfriti- dados divulgados no "An.u- os Sl'gLlintes empregos: "pele precisa, sómente de auas te, Depois leva-se-o ao rosto.

ba; ário Estatístico do Brasil - SERVIÇO,DE BAR (Rapazes) coisas essenciais e que são: Para aplicar a loção tome um

_ Dr, Sebastião Neves
'7" jovem Marcos José 1955". ALestão compreeIfdi- BALCONISTAS (Moças) Limpezà e proteção. A limpe-' pedaço cle·algodão ou gaze e

_ Professor Valmor Ulia-�
Mam, filho do sr. Frederico dos 287.425 ' quilômetros DOMÉSTICAS za é uma dns bas;,�'S pan;. a in· I umideça-o com o liquido.

no, residente em Braço do
Paulo Mam e de sua exma. construidos pelos Municí- Agência "Santa Lucia" _ '(empregos) tegridade do wglJlTlt,nto l!uta .. i São eSSaS as príncipais in-

Norte "sposa d. Romilda F. Mam; pios, 55.129 pelos Estados e
-

_

Rua Jerônimo Coelho, 1 _ ,sala 6 _ 10 andar neo e nada melhor do que a- i dienções para o tratamento

- sr. Osmar Sebastião da
_ sra. Célia Luiz Fran- 19.769 pela União. A con- Edifício "João Alfredo"

'

gua e sabão. A agua pode seI' eficaz da pele que, conforme

zoni, esposa do sr. Rube.ns tribuicão municipal tem con- Florianopolis Santa Catarina morna ou fria e o sabão con- vimos dispensa gU3tOS super-

Franzoni; ,;idel'á�el importância, p�is vem que seja neutro. Para fluos e pode ser feito em ca-

representa 79,3% do conjun- enxugar o rosto use uma toa- sa, bastando um pouco de

to, vindo a seguir a dos go, lha fina ou lenços de papeL boa vop.tacte, somente.
vêrnos estaduais (15,20/';) e REPUDIANDO' 'CO'N'CElTaS DE TITO Não esfregue e apenas faça Nota: ._ Os nossos leitores

por último a do govêrno fe- .

.'
, uma ligeira compressãol afim poderão solicitar qüalquer

deral t5,5%). de atisorver a agua_ conselho sobre o tratamento

Proporcionalmente a ex- �?N?�ES, 16 (U
..
P.) -'- O aliança de defesa do Oriente Uma pessôa com pele mui- da pele e cabelos ao medico

tensão de nosso teh'itório e
MIlllsteno do Extel'lor anun� Médio, de que a Inglaterra to seca pode substituir o sa- especialista Dr. Pires, á rua

às necessidades de eficien- ciou, hoje, que o embaixaqor faz parte. Embora o Minis- bão comum por .outro que Se- Mexico, 31 _ Rio de Janeiro

te meios d transporte a
ela Inglaterra em Belgrado tério do Exterior não 'anun- ja ligüido ou err. forma :};) bastando enviar o presente

rê�e rodovi:ria nacionai é I �!sitou o, ministro do Ex�e- ciasse o que o embaixador sir pasta. artilgo deste Jorn:ll e o ende-

8xigna; 42,6 quilômetros de LlO� e, en�ra oS assuntos d,IS- Frank Roberts declarou ao Em casos espeCiais de sen- reço completo para a res

estrada por 1.000 quilôme-I cutldos, flgu.ram as r�feren- ministro do Exterior iugosla- sibilidade cutanea ·deixe de posta.
tros quadrados de s,uperfí�

cias do preSIdente TIto ao v.o, Koca POPov.ic, pare�e que I lado o sabão e escolha um

cie. A situação melhora pacto de Bag'dad: Um despa- Sl rFrank malllfestou aquele oleo mineral para as opera- p'-r-e-C-elalo do DI-aI a U'd d 1 cho de Seigrado mforma que que o ,govêrno de' Eden esta- cões de limpeza, ou então useem a gum s 11l a es ( (! _

L t d S I da Inglaterra protestou Ver- va desg'ostoso com Os ataques esses dois elementos alterna-
es e e ou, on e encon- ,

t
.,

t 't' balmente contra as recentes de Tito à aliança pró-ociclen- tivamente.
__

'
ramos quoclen es mUl ,(I _ .,

, mais elevados que a média declaraçoes de Tito sobre fi tal. A outra questão basiea pa-

nacional, como, por exem- COQUEmOS O BAIRRO QUE ItE�SURGE ,

�'a a beleza da pele diz res-

pIo, o Distrito Federal com \ peito á sua proteção. Regra

701,3 quilômetros de rodo-
Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando, geral basta um creme para

nada como uma noite aprazivel, g:ozando ainda as delI' - f' l'd de tvias por 1.000 km2, São Pau- � essa 'ma I a , em se ra-

cias dos banhos de mar. t d d 'dlo -- 368,4 km - Rio de an o e uma epl erme nor�
As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba - I mal T m-b m I'nlples dI'

Janeiro - 332,5 km, - e
'

. a e a s a-
nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas. d' N- PI'ecI'saSanta Catarina - 26"6,7 km ermma serVe. ao

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros usar o produto em grandeEntretanto, a relação da londe construir sua residência ou sua. Casa de praia, não quantidade rlOis será um C�tSquilometragem em tráfego >erca a opol'tuniclade,/compl'(� já um dos últimos do lotpr< perdício, sabIdo que a pp.le <,6
com !l populaçüo dessas U-

inento 2, da Praia da Saudade.
'1 d t

.
. poderá absorver certa quan-

llle a es mos ra que, preCI- Projeto e vendas: Eng. Rui Soares _ Deodoro n. 7;_ tI'd de en ada pi' -o
samente onde a densidade a 1 c a lcaça.

Fone 2.521. -:- Proprietário dr. Nerêu Ramos. Quando a "'ualidade da peled-emogTáfica é mais alta e,
..

por 'conseguinte, as neces- lO.

sidades de transportes rodo-
• ..

:u
Vlanos são mais sentidas,
os índices parecem baixos.
Assim, enquanto a media na

cional é de 63,3 quilômetros
de rodovias por 10.000 habi
tantes, no Distrito Federal
ela, cai a 3,5 km; em São
Paulo não vai além de
90,4 km, no Rio de Janeiro
é de 54,7 km e em Santa Ca
tarina, de 144,6 quilômetros
de estradas rle rodagem por
10.000 hab,itantes.

'

Sociais
,
R. VIEIRA DE MIj:LLO

Out ro
PROGRAMA ME� JANEIRO

C�EPÚSCUL.O
(Rua Alvaro' de Carvalho 12)

DIA 28 (sábado) - Soirée Carnavalesca.
A Diretoria solicita às distintas senhoritas

ciarem a aquisição das carteiras de identidade.

Reserva de mesas na "A F.loricllltura"

providen-

Cai à tarde .. , Sucumbe o sol poente" ..
Núvens ao longe, como em vãos degredos,
Procuram descansar de árduos folguedos,
POl' sob os seus tisnados do Ocidente! ...

-Você sabia que
I

•••

A rõla geme pelas redondezas ...
Ah ! Tnrde!.:. Como tu trago comigo
O coração repleto de tristezas!

.....

A CARREIRA DE BACHAREL EM
DIREITO

) .

carreiras jurídicas
sôbre tô ..

Minas Gera-is, 3 no Rio
Grande do Sul, 2 no Rio de

Janeiro, 2 no Paraná e 1 em

cada um dos outros Esta-
.

dos. Entretanto, há Facul
dades de Medicina apenas
em 12 Estados, escolas de

Engenharia Civil em 13, de

Odontologia e de Ciências
Econômicas, em 16 Estados.

Ouve-se, alem, do sino a voz gemente ...
O vento brando a sussurrar segredos
Entre a folhas dos vastos arvoredos,
Na, glorificação do Onipotente ...

, Cantam, pardáis, em cânticos minúsculos,
Entre os ramos talvêz buscando 'abrigo,
A música suave dos crepúsculos ...

ANIVERSA'RIOS

VEREADOR ANTONIO

,
APOS'l'Oto

As
continuam a ter,
das as demais, a, preferência
de nossa juventude escolar.

Ao contrár-io do que alguns

Os Estudantes de Direi-
. .

Conselhos de Belezato não só formam o maior

gTUpO dentre o corpo discen

te de nossas escolas supe-

Fonseca
_ sr. Antônio de Oliveira

Mendes
_ Sr. José Nepomllceno da

Silva
_ Sr. Pedro Fernandes
_ Sr. Tycho Brahe Fer-

nandes Neto
_ Sr. José Manchein
_ Sr. Antonio Vieira Neto

_ sr. Romeu Ruy Rocher-

witz
_ Sr. Ivo Noronha
_ sra. Francisca Julia Car

doso
_ Gêmeos Marcos Antonio

e Ciro Sebastião

- sr. Alcides Elpo, desta
,'ado elemento dos' meios
desPol:tivos de nosso Estado
e antigo Tesoureiro da Emp.'
A.

,
V. Catarillense, Agencia

desta cidade, onde goza de
mereci do e elevado cOÍlceito

por suas altas quali,dades de
carriter e de coração;
- sr. Aldo Linhares, So

brinho, atívo representante
comercial
- dr, Paulo Tarso da Luz

F'ontes

PROGRAMA DO M1!J8 DE JANEIRO
.�,'

DEPURAÇÃO DA AGUA
Chama-se potável a água

em condições ele ·ser bebida.
Quando modificada em sua.

composição, por substâncias
estt'anhas, ou qua'ndo con

tém germes, a água deixa de
ser potável e deve ser conve

nientemente depurada: A

depuração doméstica é feita,
principalmente, pela filtra
'�ão e peja fervura..

Proteja a saúde, beben
do unicamente água de
purada. - SNES.

CLUBf DOZ� Df AGOSTO

\ 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 "SOlRI!:E" - BLAN
CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.
TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN

CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAIOR
BRILHANTISMO DA FESTA.

-WAVENTU'RAS DO ZE-MUTRETA
-'-0-

"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEPARTAMENTO
BALNEARIO no CLUBE"

L._í

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Enorme entusiasmo pelo �boque desta noitel
Reina -em toda a Capital o mais desusado íníerêsse pelo embate futebolístico que hoje á, noite disputarão os

categorizados esquadrões do Avai e do Imbitubâ, o que se justifica plenamente, de vez que OS, "azzurras" em ca

so de vitória serão proclamados campeões dos dois turnos. Prevê-se uma contenda das mais empolgantes e

sensacionais do campeonato profissionalista- correspondente ao ano de 1955
.......................................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••��G6.e•••e�.e88�.e••••••••••••••••••••••••

"O Estado E�,pOI�ti-vo"
..........................................................., �� _.�....••.....�� '••.......�.".

� t:CONTINUA lIDER DA EFICIENCIA ES-
� PORTIVA o FLUMINENSE
�. 45 titulas dos 1 04 dsputadcs na tema
1

� parada. de 55 conquistou o

� fricolor carioca
1
1

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
lU TURNO

Paula Ramos 5 Guaraní 2
. Imbítuba O 'x Bocaiuva O, em Henrique Lage
Atlético 4 x; iiáula Ramos 3

'

Figueirense 4 x Tamandaré O
Ava! 4 x Bocafuva 1
Atlético' 5 x Guarani ,2
1mbituba ffx Tamandaré O

, Figueirense' 3 x Paula Ramos 1
Atlético ,2 x.Avai '2
Bocaiuvã 4 x Tamandaré 1
Guarani 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1
Avaí 2 x Tamandaré 1
Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaíuva 2
Imbituba 3 x Guaraní 1
Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2 x Taman daré O
Bocaiuva 3 x Guarani O

. -Imbituba 2, x Atlético 1
Ava! 2 x Paula -Ramos 2
Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x 'I'amandarê O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guarani 1

Figueirense 4 x Bocaiuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x Guarani O
Bocaíuva 5 x Imbituba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O
Figueirense 7 x Tamandaré O
Avaí 2 x Bocaiuva 1 (

Guarani 4 x Atlético O
Imbituba 2 x Tamandaré 1

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1

Bocaiuva 4 x Tamandaré 3

Figueirense O x Guarani O
Imbituba 4 x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré O

Figueirense 1 x Atlético O
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2
Ava.í 2 x Figueirense Q
Imbituba 4 x Guaraní O
'Tamandaré ,1 x Paula Ramos O
Guarani 3 x Bocaiuva 2
Atlético 4 x Imbituba 3
Avaí 4 x Paula Ramos 3
Guarani 2x Tamandaré O
Figueirense 2 x Tamandaré O

CLASSIFICAÇ_'\O
1° lugar _ Avaí, 4 p. p.
2° lugar _ Eigueirense, 7 p. p.
3° lugar _ Bocaiuva, 11 p. p.

� 40 lugar _ Imbituba, 12 p. p.
5° lugar _ Pauta Ramos, Atlético e Guarani, 15 p. p.

6° lugar _ Tamandaré, 23 p. p.
OS AR'l'ILHEIROS

E'rico (Figueirense) 13
Fernando (Avai) , 11
Sombra (P. Ramos) .. ' 11
Wilson (? Ramos) 9
Lauro (Atlético) .

Amorim (Avaí),.,. � .. , .

Carlito (Figueirense) .

Oscar (Imbituba) , .

Zacky (Bocaiuva) , .

Pitola (P. Ramos) .

Cavallazzi (Atlético) .

Professor (ImbitubaJ .

Jair (Bocaiu'va) .............• _� ..'->
'

..

Val�rio (P. Ramos) : , .

Cobra (Bocaiuva) : .

Nery (Imbituba) .

Armando (Bocaiuva) .

Lando (Imbituba) .

Chadéco (Imbituba) ,. � '
..

Nenem (Bocaiuva) .

Jacó (Avaí) .

Victor (Atlético) .

Nizeta (Guaraní) '., .. ,.

Niltinho CAvaí) .

Ney (Tamandaré) , .

David (Imbituba) .

Sadi (Guaraní) ..

Ad (Guaraní) , .

Dedéco (Guarani) .

Alemão (Figueiren�e) -.

Rodrigues (Bocaiuva) .

Bolão'(Avaí) .

Walmor (Figueirense) .

Antoninho (Guaraní) .

Zézinho (Guai:'aní) ..........•.... ; .

Vico (Avaí) ..

, Oládio ('l'amandaré) .

Hercílio (Avaí) , , .

,_ �,� .,-� " .. '._ -- ..
-'

.. ",,�. _- ,�

Pacheco (Figueirense) .

Quesco (Imbituba) .. ; .

'Raul (Bocaiuva) .

Jair. (Tamandaré) .

Dilney (Atlético) 1•••••••••••••••

Alípio (Avaí) -

.

Caréca (Atlético)
�

.

Tião (Guarani). .

Loló (-Avaí) ', .

Betinho (Figueirense) .- .

Adão (Tamandaré) ., .

Joquinha (T'amandaré) "

..

Toinho (Figueirense) ,'. , .

Fernando (Tamaridarê) , ,.

Carlinhos (Guaraní) .

Nilson (Guarani) .

Moacir (Avaí) "
'

.

Armando (P. Ramos) : .. ,__. .. :,.,.: ,

Betinho (P. Ramos) .

Mário (Guarani) .

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
Amorim (Avaí), com 4 tentos

ARTILHEIROS NEGATlVOS
Teodoro, do Atlético, a favor do Imbituba.
Valêrío, do Paula Ramos, a favor do Avaí.
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.

Vasco - 4 titulos
Flamengo - 3
Fluminense - 1

Botafogo - 1
. BASQUETEBOL

Fluminense - 3 titulos
Vila Isabel - 2

Botafogo - 1

Flamengo - 1 '

Grajaú - 1

/

Publica o "Diário de Noticias", do Rio, interessante
estatística sôbre os esportes praticados oficialmente no

1 Dístrlto Federal, em número de dezessete, num total de
1 cento e quatro titulos.
1

.

O Fluminense coritinúa sendo o clube mais eficien-
1 te, pois levantou nada

_
menos de 45 t itu los, vindo em 2°,

1 lugar o Vasco; com 21; em 30 o Flamengo, com 15 e em

1 40 o Botaf'ogo, com 6.
,

1 Eis a revelação dos campeonatos e seus vencedores.
_

ATLETISMO

ARQUEIROS VASADOS
Sonciní (Atlético) , .. " .

. Leio (P. Ramos) , .

Amaury (Tamandarê) .

Domí (Guaran í) .. , ', , .

Argentino (Tamandar é) ...............•
Hélio (Bocaiuva) .

Capaverde (Imbituba) .

Alcides (Ava í)
'

, .

Luiz CBocaiuva) .

Alcides (Ava i) � .

Norton (Figueirense) "; .

Os�aldo ÇBocaiuva) .

Paté '(Guaraní) _ ',' , �•.•.•...•

Walter (Guaraní) : :- , .

Tião (Imbítuba) ,.

Isaías (Guarani). : -

.

Almíro (Tamandaré) , em 49 niinutos .

Itamar (Tamandaré), em 41 min utos .

Dino (P. Ramos) .

Jaime (Ava i) .

Alexandre (lmbituba) .

Fausto (Ava.í) ....•...... , " .

Wilson (Figueirense) .

Dantas (Tamandaré) .

Marreco (P. Ramos), em 9m .

30 vezes

27 vezes

23 vezes

16 vezes

14 vezes

14 veze-s

13 vezes

12 vezes

9 vezes

9 vezes

8 'vezes
6 vezes

5 vezes

5 vezes'
5 vezes

4 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

1 vez

O
O

NATAÇÃO
Fluminense '_ 11 títulos
Bangú - 3

Botafogo _ 1·
REMO

Flamengo _ 3 títulos
Vasco - 2

VOLEIBOL
Flamengo _ 3
Botafogo - 2

Pluminense _ 2
'ESGRIMA

Fluminense -:- 5 fitulos
Vasco - 3

TENIS
Country Clube _:_ 4 titulos
Tijucas Tenis Clube - 4
FIuminense -'-- 3

POLO AQUÁTICO
Fluminense - 2 titulos
Botaf'ogo - 1
Vasco - 1

PENALIDADES MÁXIMAS
BOX

..

V;sco _ 4 titulos
SALTOS ORNAMENTAIS

Fluminense - 10 títulos
Convertidas em gol

Pitola, no jogo Paula Ramos x Atlético
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Oscar, no jogo. Imbituba x Avaí
Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo. Guaraní x Avaí
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'rico, no jogo Figueirense x 'I'arnandaré
Valério, no jogo Paula Ramos x Figueirense
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Nenem e Zachy, do Boca iuva, no jogo 'contra

zaní.
Nery, do Imbituba, contra o Atlético.

Desperdíçadas
Leibnitz, 110 jogo Paula Ramos 'x Guaraní
Amorim, no jogo Avaí x Paula Ramos
Dirceu (Guaraní), no jogo contra·o Bocaiuva.
E'rlco (Figueirense x Imbituba).

EXPULSõES DE' CAMPO
Sebastião, do Atlético, no jógo frente ao Guarani.
Erasmo (P. Ramos) 1:! Chadéco (Imbituba, no jogo.

entre os dois clubes.
Bolão, do Avaí, no jogo contra o Figueirense
Dilney, do. Atlético, no jogo. contra o Bocaiuva.
Vermelho do Tamandaré, no jogo contra o Atlético,
Sgmbra, do P. Ramos, no jOgO contra o Atlético.
Filomeno, do Guaraní; no jogo contra o Paula Ramos,
Marréco, do Paula Ramos, nõ jo�o contra o Figuei-

·pnse.

Gerson, do Imbituba, no jogo contra o Paula Ramos,
Trilha, do Fig-ueirense, no jogo contra o AvaL
Professoi', do Imbituba, no jogo contra o Atlético.

OS APITADORES

Pelo cel'tame amador de

110
lugar-Treze de

55, sábado último foi efe- Maio, 4
tuada mais uma ro.dada, ve- 2° lugar _ Tamandaré, 7
r:ficando-se o.s resultados 30 lugar - Postal, 9
(jue seguem: 40 lugar - lris, 10
Iris'2 x Vendaval 1 5° lugar - Vendaval e
Allstria 2 x Alvim Bar- Austria, 14

bosa 2 6° lugar Flamengo, 16
CLASSIFI>CAÇÃO 7° lugar -:- Alvim Barbo-

Com Os resultados da 1'0- sa, 18 -

dada em, l;eferência, ficou PRóXIMA RODADA
sendo a seguinte a class.ifi- Sábado _ Flamengo x

cação dos concorrentes, por Treze de Maio e Postal Te-
póntos perdidos': �

legrúfico x Tamalidaré.

Vasco - 3
TIRO AO ALVO

Fluminense - 6 titulos
TENIS DE MESA

Fluminense - 3 titulos
Botafogo - 1
Vasco - 1

CICLISMO
o Gua- Vasco -'2 titulos

FUTEBOL
Atíliã - 1 titulo
1° de Maio - 1

HIPISMÕ
Flamengo - 1 titulo.

XADREZ
FIumirrense - 1 titulo

JUDôfi
8
7
7
7
6
6
6

fi
5
5
5
4
4

.
4
4

3

DIAO NA DIRECAO DO DEPARIAMEN-,

TO DE ARBITROS

2

Ac. Cordeiro - 1 titulo
POLO

, /
.

Gávea G. F. - 1 titulo

CAMPEONATO AMADOR1STA

Gerson Demaria , .

Lázaro Bartolomeu .

João Sebastião da Silva .

Lauro Santos
.

Oswaldo. -1\1eira � , .

Steban Hory (húngaro.) , .

ASPIRANTES
Classificação

10 lugar - Fj�'ueirense ,e Imbituba, 5 p. p.
2° lugar Bocaiuva, 10 p. p.
:ia lugar - Atlético, 12 p. p.
4° lugar - Avaí, 14 p. p.
5° lugar - Guaraní, 15 p. p.
60. lugar - Paula Ramos, 19 p, p.
70 lugar - Tamandaré, 22 p. p.

PRóXIMOS JOGOS
Hoje -c Avaí x Imbituba
Domingo - Atlético x Bocaiuva
J?_i_a, g§ - Av�í x Gu!!_raní

13 vezes

12 vezes

11 vezes

10 .vezes
4 vezes

l' vez

4
3
3

3
3
3
2
2
2
2

.,,---_.

o ESTADO
- -----

•

In�ma�
CINE SÃO ·JOSE

As 3 - 8hs.
'FINALMENTE HOJE O
YIAIOR ESPETÁCULO CI

NEMATOGRAFICO
Gene BARRY __:_ Ann

ROBINSON em:

A GUERRA DOS MUNDOS
technicoJor

No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00- - 5,50.
Censura até l4 anos .

As - 5hs.
Gene BARRY' - Ann

WBINSON em:

\. GUERRA DOS MUNDOS
techn icol or

Preços: 11,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8,15hs.
Espetáculo de Téla e Palco
Na Téla: A GUERRA DOS

MUNDOS
Com: Gene, Barry

technicolor
No Palco: PEDRO RAY

MUNDO
O Gaúcho Alegre do Rá-

dio - Cantor dos Pampas
No Programa :

Reporter na Tela. Nac.
Preços: 20,00 Unico.
Censura até 14 anos.

J:a�·m' I:l
I -,

As --8hs. .

José FERRER - Zsá-Zsá
GABDR em:

MOULIN ROUGE
techn icolor

No Prcgrama :

Novidades Da Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
George MONTEG0MERY

� Angela STEVES em:

-A,LÇAPÃO SANGRENTO
techn icolor

No Programa:
Patos em Revista. Nac.
Preço.s: 8,00 - 4,00.

.

Censura até 14 :;!nos.

As __: 8hs.
Vittorio GASSMANN

Elizabeth TAYLOR
John ERICSON em:

RAPSóDIA
tecnicolor

No Programa:
Atual. Esportivas. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos ..

As - 8hs.
.Espetaculo de Palco e Tela

No Palco: PEDRO RAY
MUNDO
o Gaúcho Alegre do Rá-

dio
Na Téla: POR UM BEIJO

DE AMOR
Com: ElJen Brew
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preço: 15,00 Unico. Cen-

sura até 14 ãno.s.

Vende-se
Por motivo de viagem, mó

veis diversos livros e utensi
lio. domesticos, um piano,
dois lo.tes no Bairro Butiá e

urpa chacara em Saco Gran
de.
Tratar com Manuel Fer

reira de Melo, a rua Deodo
ro, 13.
�......,..........--....-..-...�.

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

rua Dorval Melquiades 38. -
Tel. 2927.

2
2
2
2
2
2

O presidente rla Federa- mear para substituj�lo. o.

ção Catarinense de Futebol, juíz João Sebastião da Si 1-
sr. Osni Mello; tendo em I va, que aceitou. O cargo é
vista a' demissão solicitada interino, porquanto o titu
pelo árbitro Sargento Láza- lar, que se acha licenciado, Vende-se a casa da Aveni,
1'0 Bartolomeu do Cargo de é o sr. Anselmo Furlametto. da Hercilio Luz 183, in forDiretor do· Departamento que se acha licenciado, é o mações no mesmo. local.
de Árbitros, acaba de no-· -sr. ·Anselmo Fm:lamet-to� �

. Dias•.

Vende-se
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJ E NO _PASSADO
19 DE JANEIRO

«NO tendculo»

Com a' Biblia na Mão
QUINTA-l?ElRA, 19 DE JANEIRO

Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
tôda a tua alma, de tôdo o teu entendimento. iste é o prt
metro e grande mandamento. (Mateus 22:37,38). Ler Ma

teus 22 :34-40.
Os Antigos incas, do. Peru, usavam ouro sórnente no

culto de seu Deus Sol. Representava para êles a aparên
cia dos ráíos solares ao romper da alva e ao cair da tarde.

Não devemos procurar o dinheiro e aquilo que o di

nheiro pode adquirir com as coisas de primeira ímportân
cia, como nosso alvo na vida. Estas coisas não podam sus

tentar o espírito nas suas horas de provações e rosponsa

bílidades.
A Deus adoramos; a beleza, a verdade e a justiça, nós

estimamos e apreciamos; aos sêres humanos podemos -e de
vemos amar e servir no espírito de Cristo. Tôdas estas coi

sas são o objetivo de viver.
As coisas foram criadas para serem usadas no serviço

de Deus e do homem. Conservadas na sua posição de servas'

do Altíssimo; elas serão uma bênção e não nos podem pre
judicar. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o úni
co Deus, é o que devemos adorar. Só Éle nos pode sustentar
em tôdas as provas e conduzir-nos para o seu reino aqui
na terra e para com Éle hnbítar na eternidade.

. ORAÇAO
Pai, queremos adorar-te e buscar primeiro o teu reino

e a tua justiça. Tem piedade de nós; perdoa-nos os falsos
deuses que temos pôsto diante de nós e leva-nos mais perto
de ti. Por amor de Jesus te r()�amos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Ao-Senhor teu Deus adorarás e .só a EI� servirás".
Mat.4:10. j

GLENN M. FRYE (MICHIGAN)

cegueira não é obstáculo'

.. '

-

os • •

(INSETOS IMUNIZADOS)

estão voltando
ao ataque!

Livre-se dos I. I. - INSETOS

IMUNIZADOS à ação dos

inseticidas comuns - com

NEXA FLUIDO. Não há inseto

que resista à ação fulminante

de NEXA FLUIDO. À venda

no seu fornecedor.Arme-se com

NeXa FLUIDO
- INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

.� ,/�ua�
só no preço aos i�s'€ticidas comuns

Distribuidores exclusivos: RAMAR 5. A.

R. Marechal Deodoro, 528/30 - C. Postal, 245 - Fone 3225 • Curitiba'

Agradecímento
O Tenente Renato Soares Bahia, do Serviço de . Saúde

do Exército, últimamenté classificado no Hospital de Guar

nição de Florianópolis, vem externar seus agradecimentos
à Companhia Nacional de Navegação Hoepcke Pelas genti
lezas com que foi tratado, bem como os de sua Família,
quando de sua viagem pelo navio "Carlos Hoepcke", do Rio

para esta Capital. .

Agradece e-specialmente aos funcionários da Agen
cia do Rio pelo modo ca;valheiresco com que foi tratado,
tudo facilitando para a sua' vtagem, que transcorreu., com

todo o conforto, patenteando o alto prestigio que goza a

Companhia.
---------------------------------------------

DR. IVO VON 'WANGENHEIJ\:1

DENTISTA -

Consultório rua Bocaluva, 42

LIRA :TENIS CLUB�
�.)7ik;"!

PRQGRA_MA DE FESTAS DO M:eS DE JANEIRO

Dia 21 _ S�bado - GRANDIOSA SOIRÉE - Grito

'de Carnaval.
Dia t9 _ Domingo - SOIRÉE MIGNON PARA JUVE

NlS _ ESCOLHA DO "BROTINHO" de 1956

pa§.19 às 24 h,oras.

"

o prazer de, cear •••

J

.', i'�',.
'�'.}'

*:?tl
�:t�

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1654 - Rendição da fortaleza holandesa de Alte

nnr, no Recife, atacada desde 17 pelas forcas da ínsurreí
ção pernambucana, ao mando do general Barreto de Mene
ZeS. A posíçâo era comandada pelo major Berghen, que en

-tregou 10 canhões.
- em 1799, alvará separando a capitania do Ceará do

governo geral de Pernambuco e permitindo-lhe fazer co

mercio direto com Poftugal ;
- em 1817,.nasceu em Cachoeira, Bahia, Augusto Tei

xeira de Freitas, um dos maiores jurisconsultos do Brasil;
- em 1817, o maior Gama, depois 'general e barão de

Saican, á frente dos granadeiros de Santa Catarina e de
um destacamento de cavalaria, derrota, na margem direita
do Uruguai, no Posso de Itaquí, o capítão Vicente Tiraparé,
das forças ele Artigas.

- em 1840, fundou-se em Ouro treta a Sociedade de

Geografia Economica de Minas Gerais;
-em 1841, o futuro marechal e duque de Caxias coroo'

nel Luiz Alves de Lima presidente e comandante das armas

do Maranhão, anuncia em Ordem do Dia a pactücação da

província
_ em 18'13, morreu em Campos, Rio de Janeiro, opa!

clre Constatino Barcelos de Siqueira destacada figura do

clero fluminense;
- em 1864, assumiu a administração do Ceará o 40•

vice-presidente José Antônio Machado.
- em 1864, morreu em Manaus, Amazonas o exdcputa

do provincial João Batista de 11'igue1'edo de Tesoureiro Ara

nha;
_ em 1865, o chefe de esquadra reformado Augusto

Loverger ocupa, à testa de guarda-nacionais e de vaiunta

rios mato-grossenses, a postçâo do Melgaço, principiando
logo a fortificá-la, afim de proteger Cuiabá do ataque das

forças paraguats d� invasão, ao maneio de Banias e Res

quino
.

- em 1867, tomada da trincheira. paraguaia. de Lagu
na-Paris pelo general Jacinto Machado Bitencourt;

- em 1837, nasceu no município de Catolé do Rocha o

doutor João Suassuna ex-prnsídente do Estado da Paraíba (SNA) - A cegueira não o pastorado da Primeira

e daputndo federal em varias legislaturas" O honrado e díg- privou o Rev. George N'I Igreja Presbiteriana de

no paraibano, foi 'barbaramente assassinado no Rio de Ja- McCraken de rea liza r um Murrysville, há fi anos

r:eiro a 9 de outubro de 1930; pastorado muito bem suce- atrás, sua congregação au-

_ eIJ1 1893,. faleceu no município gaúcho de Antonio dido. Virtualmente cego des- mentou de 186 para 4úu

Prado o senhor D. José Baréa. Ordenou-se a. 12 de abrtl de de o nascimento, o resolu to membros.
UJl8. Eleito bispo de Caxias Rio Grantle do Sul, foi sagrado e jovem pastor sobrepujou
a 19 de .Janeiro de 1936 e tomou posse a 11 do mês seguinte; . seu 'obstáculo e hoje é con-

_ em 1937, morreu em Niterói, Rio de Janeiro, o grande siderado como um dos mais

po ta Antônio l)1ariano Alberto de Oliveira; destacados, pastõres de Pen-
André Nilo Tadasco silvân ia, Desde que assumiu

r"� .o,

7

com um

dos prazeres
da· vida

d;e ponta a ponta' Q lJIelhor I

Instituto· Brasileiro de Geografia e Eslalística
Conselho Nacional d-e Estatlstica

Concursos para ingresso nas eaneiras de Contabilista, Datilógrafo, Escriturário, Esta
\ísti'co, Estatístico-Auxiliar e Oficial Administrativo do Quadro II da Secretaria-Geral do Con=
selho Nacional de Estatística do I.B.G.E.

-

�

/--(C. 40, 41, 42, 43, 44 e 45)
�

___
-

concursO}�'i:'ão rea liza das nesta Ca

_,//
Faco púbtico, para conhecimento dos inte-ressados, qUe as provas dos

pítul c em tôdo o País, nas seguintes datas e horários:

Jogo - Guaraní x Ta
mandaré
Categoria - Profissio

nais
Data - 15 de Janeiro de

1956
Local - Estádio da rua

Bocaiuva (à tarde)
Vencedor - C. A. Guara-

/

28/1
29/1
30/1
5/2
31/1
5/2
2/2
6/2
3/2
5/2
1/2
4/2

°15,00
8,30
18,30
8,30
18,30
8,30

18,30
18,30
18,30
8,30
18,30
15,00

concuuso :

Contahilista .

.

Datilógrafo ,

Datilógrafo .

Datilógrafo .

Escriturário .

Escriturário .

Esta tístico � .

Estatístico /
.

Estatístico-Auxiliar .

-

Estatístico-Auxiliar '

..

dficial Administrativo .

Oficial Administrativo .

I r 7
DATA I HORA I �/ PROVAS

I ._ ....,�---
� __

- -

-------------------------------�-----------------

Tôdas
Técnica datilográfica
Conheeimen tos básicos

Prâj ica datilográfica
Português, Matemática, Direito e Geografia
pa tilografia
Matemática e Estatística •

Redação e Geograf ia
Português, Ma temática, Estatística e Geografia.
Datilografia
Português e Matemática
Direito, Geografia e Estatística

F'lorlanópolis, 14 de janeiro de 1956.

Os candidatos deverão comparecer dia 27 do correu te, munidos dos respectivos cartões de identidade, à
Inspetoria Regional de Estatística Municipal, sita à Rua Vi(or Meireles n? 11, nesta Capital, a fim de receberem
instruções no que se refere a local do concurso.

DETALHES TÉCNICOS DOS JOGOS DA jTRANSPORTES AÉREOS-CATARINENSE
RODADA DE DOMINGO

.

,

IMBI-

b\lWora BüJ.. a.C•.A.
Vit.r, VaI DIIatI.

"ASA MlSC:m.AN1A ...,�' .GUARANí X TAMANDARÉ FIGUEIRENSE X
v TUBA

x Fj-

no

calor

gueirense
Categoria - Profissionais
Data - 15 de Janeiro de

1956

Local - Vila de Henrique
Lage
Resultado - Empate (1 x

1)
10 tempo - O x O

Goleadores - Professor,
aos 10' e E'rico, aOS 44'.

(26') E'rico perdeu uma penalida
de máxima. quando o escore

era de 1 x O.
Juiz: Gerson Demaria
Quadros - FIGUEIREN

SE - Norton; Mafra e

Baião : Aníbal, Julinho e

Walmor I; Walmor lI; 01'
Iando, E'l'ico, Toinho e Odi-I10n. IMBlTUBA - Capaver
de; Paulo e Juarez; Gerson,
Adi! e Apolinário; QUésco;
Chadéco, Professor e Làn do.
Preliminar Imbítuba 2 x

Guaraní Figueirense· 1. O vencedor
(aspiran- atuou com apenas 8 ho-

mens.

Renda ----,- superior a 9 mil
cruzeiros.

ní
10 tempo - 2 x °
Final � 2 x °
Goleadores - Mário

e Sadi (40')
Juiz: João. Sebastião da

Silva

Quadros - GUARANí
Domí; Fa usto e Anibal : Fi
lomeno, Nilson e Vicente;
Antoninho, Sadí, Carlinhos,
Zézinho e Mário. TAMAN
DARÉ -r-r- Dantas; Cláudio e

Jaime; Pedro, Itamar e Ge-

raldo; Borges, Olálío, Ede,
Ney e Oswaldo.·
Preliminar

'2 x Tamandaré O

tes)
Renda - Cr$ 265,00 (pre

juizo de o-s 797,50).

Jogo - Imbituba

Arolclo Caldeira
Inspetor Regional

COMU�ICAÇÃO

A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE comu

nica a seus clientes; favorecedores e amigos, que rei
niciou 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.

"

�' Indicado nos casos de frnque�a,
plllldez. magreza e fastio, porque em
sua rórrnula entram substâncias tais
como Vanadaro de sódio, Lícitína. Glí
cerctosratos, pepsina, noz de cola, etc ..
de ação pronta e eficaz nos 'casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens,- mulheres, crian-
-ças. sendo sua tórmula conhecida pelos
grandes médicos e está ncencíado pela
Saúde Pública.

MAGROS E FRACOS

VANADIOL
/

ALUGA-SE
Alugá-se para residência uma casa à Rua Conse

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ES1ADO

EDITAL N. 18/56

Convocação de Assembléia Geral

(2a. CONVOCAÇÃO)

De ordem do Senhor Diretor Presidente do Conse-
lho, convoco os senhores Advogados inscritos nesta Sec
ção e no gozo de seus direitos, para a sessão de Assem
bléia Geral a realizar-se às 16 horas do dia 23 do cor

rente, na sede desta Secção,-sita à rua Trajano n. 1, 30

andar, �

Ordem do dia
10 -'- Discussão e aprovação do Relatório e elas con

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

Assembléia.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1956.
Nílson Vieira Borges

10 Secretário

------, ----- ---------------------------------

Curso Antonieta de Ba'rrus
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão
ao Ginásio

Matrjcula : de 17 a 22 de janeiro, para os que já são
alunos do Curso; de 23 a 2'1, para os alunos novos.

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

obséquio, só se apresenlem 110S dias marcados, porque,
por motivo de-fôrça maior, a matrícula, êste ano, será
apenas de 80 alunos.

HORÁRIQ - Todos os dias úteis das 14 às 16 ho-
ras, com exceção de sábado.

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

Convidamos Va. sã. "a fazer uma visita, ainda esta
semana. à <

CASA BRUSQUE
.

Moderna Loja Comercial especializada" em artigos RE
NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital,·à rua

Jeronimo Coêlho, l-B; Edifício João Alfredo
Semanalment e recebemos novidades fabricadas pelas
Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere
cemos aos nossos distintos fregueses com absol uta

.

exclusividade nesta pdça.
.

"

'-. Com antecipados agradecimentos
-

....ps proprietários da "CASA BlmsquE"
; Florianúp:?lis" Sta. Catarina

.
-�

.

. ,

QUA,RTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO

ORAÇÃO

Oh Senhor Deus, liV'ra-lios da tragédia de um coração
dúbio. Ajuda�nos a conhecer � gôzo de' servir-te de todo ().
coracão. Conserva-nos no círculo da tua boa vontade, pOl,
Jesu� Cristo, que nos ensiinotl a orar, dizendo:

" Pai nosso

que estás nos céus �ném".

PENSAMENTO PARA O DIA

"Não terás· outros deuses diante de mim." 1l:x. 20:3.

T. B. SMITH (CAROtINA DO SUM

PALACETE CENTRAL
ALUQA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE. COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

InformaCões na

"A MODELAR"

Ploríanépolts, Quinta-feirl:l, 19 de Janeiro de 1956

Confortável casa, com contráto por dois anos (2)"
sita á rua D. Jaime Gamara n. 10, com três quartos, .sala:
ele visitas, sala de jantar, copa, cozinha, banheiro com-

j
_4III;P

pl'to oi agua "'la o qu,nt" quintal, quarto pu,. empre-

p _.I-
*- 0UIWfTE TODD ,... :

/
I <, nos _\lA/)�.JOS {

�'ttl
-�--_.- ,. .'

-

�

NOSSO POSTO S'. ".A. CARROS
DIESEL - INCOMAPE S, A,

(Sucessores)
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os acíontstas e crcc1õl"es do NÓ2S0 Posto
SIA Carros Diesel e de sua SUCessora Inelu .tría e Comér
cio de Máquinas e Peças S. A. - lNCOMAPE S/.,\ _.- 11:1:'a

a Assembléia Geral Extrnordlnária a rc:diz�H"-se no rli:c ·26

do corrente mês e ano, ás 16 horas, em su.i "é(le 8oC-iCl�,-a
.

fim ele deliberarem' sôbre a seguinte ordem elo JliCl:

1 - Líquídação extra-Judícía! dê! ;:JriNl:tilc.
2 - Nomeação elo liquidante.
3 - QutTOS assuntos de íntc. .. "�q' <:,1 �{)":'�:1 .d.'.

José Corrêa 'I'eíxeira
.

Diretol'-Presidente
Eusébio Mendonça Núnes

Diretor-Gerente

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE
COMUNICAÇÃO

A TRANSPORTES AÍl:REOS CATARINENSE comu-

nica a seus clientes, Iávórocadores e amigos, que rei

niciou o tráfego aéreo ·para VIDEIRA elesde o dia elez

do corrente, com 'escalas semanais naquela cidade às

terças,
�

quintas e sábados, com saída de Florianópolis
às 12 horas e quarenta+minutos.

MECANÚGRAFO
A Escola ele Escrita e Fazenda, precisa de um macano

gráfo competente, para concerto em máquinas ele escrever

e calcular. Os Interessados deverão tratar na mesma Es

cola, dás 8 as 16 horas, ª rua Peelro Demoro s/n no Estreito.

AVISO
Participamos à classe médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral, que, a Sucursal dêstes Laboratórios,
}les.ta Capital, será fechada no período compreendido en

tre 6Ale Fevereiro a 3 de Março, para a concessão de fé
rias coletivas aos nossos fuucionárícs.

Perman ecará, entretanto, na Sucursal, um plantão
para atender aos pedidos ele amostras dos SRS. Médicos.
LABORA�róRIOS SILVA ARAúJO ROUSSEL S/A.

Sucursal de Florianópolis
'

Rua: .Jerônimo Coelho, 16
Fone: 3 - 7 - 5-2.

Ordem dos Advogados da Brasil Frequ80llia e
.

. renda do Idtebtí i
.

S6c�.a-R de Santa Catarina Mais de·três milhões de'

y V pessoas assistiram Josos de
futebol no Distrito Federal
em 1954, que foi um alio re

corde tanto no que se refere à

frequência quanto à renda
bruta recolhida. O total de

ingressos vsndtdos elevou-se
a 3 209 108,

I

no valor ele

50 676 923 cruzeiros. :i!:sses re

sultados, fornecidos pela Fe

dsração Metropolitana ele Fu

tebol e divulgados pelo De
partamento de Geografia e

Estatística ela Prefeitura, di
zem respeito apenas a 147

parbídas realizaelas durante o

campeonato oficial.
No decorrer do últüno de

cênio a renda bruta dos Jo

gos de futebol tem subielb de

ano para ano, atingindo. em,
1954 cifra dez vêzes superiOl'
à obtida em 1945, quando as

135 partielas efetuadas pro

duziram 4,7 milhões ele cru

zeiros. Em 1950 já se tinha

elevado ao triplo: 13,9 mi-

I lhôas ; e em 1951 a ascen�ão
foi muito maior: 38,2 milhoes
ele cruzeiros. Depois ele sofrer
uma diminuição no ano se

guinte (28 milhões) voltou a

crescer em 1953 (3U,� milhões

para chegar ao seu máximo

no ano passado.
O aumento de renda bruta

deve-se não só ao crescimen

t� do número de frequenta
dores corno também à eleva

ção do preço elos ingressos.
Em 1945, o preçn médio do in

gresso era ele Cr$ 6,50 e em

1954, ele crs 15,80, senelo ele

í43% o acréscimo Iverificac1o.
O incremento elo número de

frequentadores (726 ..-412; em

1945) foi de 342%, no mesmo

período. A renda
-

média por

jogo evoluiu ele 35 OOO·cruzei
ros para 344 000 cruzeiros,
crescendo quase dez vêzss,

��� ... __ ._-��

Vende-se
I �.

lío domesticas, um piano, VENDE SEdois lotes no Bairro Butiáe,
-

uma chacara em Saco Cran- Vende.s:f! por �otiv9 de mudança os seguintes ob-

»NO teodculo)"....

\_ de... jetos M í:i'Sd elbm�j-(;ô': um fogai'�ll'o a querosene de uma

;rratar com Manuel

FeI-Jboca;�um
f'ogarciro eletvico, ('I)n�_�;:;�� bncas,e_,fOl'l'lO - ALUGA" "SEC

'

R-bl"
_.

rerra de Melo, a rua Deo?o- 220 volts; um tral1sf.crílJadOl' de 1.500 watts saída 110 ...
,_.

om a . I la ·na---''''I��.........•.. , ...._1'_0, .13. _ volts; um t.rarísfôrnladol' automático de 600 watts saida' Aluga-se p-u-a residênc :·1 uma casa à
-

-----'�-..._-- -
� _

_ rôO" võít� .
Ilheiro Maf'ra, G� (sobrado).

�.,..,..........��.......��-�_.�,•.';'......�
"

dr D 1612 E t it 'I'I'nt"1' 11' Rua Con sol h ··'1'0 Maf rn °7Traã-ar à rua Pe 1'0 emoro,
.

- s Tel o. <.< ." ,\,,' ."' • ., u. ". '.

Não podeis servir a Deus e a Mamon. (Mat, !1:24i. Ler
Lucas 9:57-62.

'

Era a hora elo café matutino. Quanelo eu comecei a ler
a Bíblia, meu filhinho achegou-se e colocou suas mãozi
nhas rechonchudas sôbre as minhas e assim ficou até c

fim da hora devocional.

Sua atitude sugeriu-me o pensamento de dar-se al
guém a si mesmo, sem reservas, ao cuidado e protsção do
Pai Celeste e ela submissão ela sua vontade à vontade so
berana ele Deus.

A política da viela bipartida - tentando.dar u'a mão 8.

Deus e outra a Satã é amplamente praticada no campo do
comércio, da política e da religião. Esta politica tem causa

do muitos dos Perigos e mêdos que nos assoberbam nêste

mundo. Vende-se a casa da Aveni

Nenhum cristão, cujo coração está dívidído, pode sen- da Hercilio -Luz IS3,. infor
tir-se feliz. Só quando hipotecamos inteira fidelielade. a ll�ções no mesmo local.

Deus e pomos nossas mãos nas mãos ferIelas de Jesus,

PD-I
Dms

demos gozar a alegria do amor de Deus por interméelio de --E�IPREGAn�
Jesus Cristo. Somente em completa submissão ao Criador

.

"Precisa-se de uma el11pre-.
ela vida e ao Salvador do mu�do somos capazes ele render gaela para todo serviço el� um

ao mundo o melhor serviço. casal que reside no Rio ele

Janeiro e pas�a, todos os

anos, três mc�ês nesta Capi
tal.
'Será inutil· apresental'-§e

sem referências.
Tratar-à rua Marechal Gui

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

.

Ca�d das Esquadrias
DE ALBERTO laCHTER

Rua 24 ele Maio, 612 _:_ EstreitQ_ - Plorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estoque para entréga imediata.
.

Execução aprimol'aelã em Canela da melhor qualidade'
e sem defeitos.

Pdeçns baixos - Examine e compre o que está pron
to para cntréga imeeliata
• Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa-·
ção elo Rio de Janeiro ela Cb, Americana de Intsrcambío
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr,

Por motivo de viagem, mó
veis diversos livros e utensí-

Vende-se

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

rua. Dorva.l Melquiades 38. -

Tel. 2!)27 .

Terreno para gfBnja ou pomar
Vende-se em Bart'e iros, nas proximidades da estra

da federal, um terreno com 40 metros de frente por 240
de fundos, completarnen te plano, próprio para granja,
pequeno pomar ou exploração de areia para construção.
Preço Cr$ /60.00000 .

Tratar com o dr. Alvaro Míllen' da Silveira.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires ]2 .

Rua Conse-

..-._ta���.,·_-JAJ"'''-''·'''''Ii1II''''_''_·ilIIu".-..-.?

Participação
Lauro Luiz Linhares e

Senhora, parbcipam aos pa

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

ele Sanele São Sebastião.
Fpolis. [2-1-56

• .u ._ ,__ ""." .�. �. ...�_•• _- .... ,,. __.� .. -._.:--�. ,_.._ .... .� •__� ._-- ._----- -----

�...�..

Lavando com Sabão

\?irgem . Especialidade
dar.Gla. II'IIL IIDOS'IIIL-JoluII1I8. (1IIrcaEr8JI'lstrada)'

- €coDomi�� jempo� e" dinheiro
.

/
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Pelos Munic'jpios
De Ilrusscnqc

"Imóveis por acessão inte- trator, de Cr$ '20,uuO,oq para

lectual - O Código prevê três o
.

Moto Niveladora e de

espécies: 1°) os bens que o Cr$10 000,00 para o Jeep,

proprietário emprega em ex- DA PROPOSTA

ploração Industrial, como, por
exemplo: os animaís empre

gados na ·cultura, as ferra

mentas de lavourá, as palhas,
os estrumes, as edímeías, os

alambiques, os tonéis, As

pombas são reputadas per

tenças aos pombais: OS coe

lhos, das coelheiras; os pei
xes dos tanques (Coelho da
Ro�ha, Inst, vol. 1 , § 76; 2°)

os bens que êle emprega em

aformoseamento, como OS

Imóveis que estão no prédio
'colocados com indícios de es

tabilidade, visando o aformo

seamento, v, g. os painéis, os

espelhos embutidos, as está

tuas, se estão em nicho aber- cia de cada veículo [.� cada

to a propósito; 3°) Os bens

que êle emprega por comodi

dade, incluindo-se nesta clas
se OS que empregados por uti
lidade, como o pára-raios, a

máquina extintora de incén

dia, etc, Não padece dúvida,

portantó, que estamos diante

de um caso' de alícenaçâo de

imóveis. Se, como índopen
de de comprovação, as estra
das reclamam cuidados cons

tantes e especiais e as máqui
nas, para êsse fim, são de di

fícil aquisição, incontestável
se torna a inexistência de

utilidade ou necessidade pú
blica e o gritante prejuízo do
ínterêsse social, na venda das

mesmas, ainda mais ao apa

garem-se 'as luzes de um

quinquênio administrativo,

cu] as realizações não foram

suficiente compensadoras.
III) A Prefeitura Muni

cipal de Urusanga., ao inves

tjr na alienação dêsses bens

patrimoniais, não teve a cau

tela, necessária e exigida por

lei, de indicar o, preço básico,
. calcado em laudo de avalia

cão abaixo do qual nenhum
�on�orrente poderá protestar
direito pelo fato de haver 0-

fereciciü a melhor proposta,
Para a alienação dêsses bens,
na ausência de necessidade

públíca.e de ínterêêsse social,
li Prerettura

_ MU�_ �.J
Urussanga sómente poderia J'ooj As 'i>r-opost'às serãn

justificar se, os mesmos fôs- rubricadas, folha a folha, pe
sem auscetíveis de utilização
ou aproveitamento, por se

rem inadequados ou ínservi
veis, casos em que; determina

a legislação vigente, sejam

precedidos de laudo de ava

liação e de minuciosa exposí
ção de motivos, em que será
levado em conta:
a) o valor venal e não a

penas o preço de aquisição,
o' estado de funcionamento
e ,conservação. O edital da

Prefeitura Municipal
.

de

Urussanga, com data de
•

4

de novembro de 1955 abrin

do concorrência para a venda

dessas máquinas, não contêm

tôdas as exigências legais a

que estão obrigados, por dis
positivos expressos, todos

quantos. entram em transa

ções com o poder. público,
nesses casos. Eis aqui o edi

tal.
"De ordem do Sr. Prefeito

Municipal, devidamente auto

rizado pela Lei nO 39, de no..;

vembro de 1955, faço publi
co que até as 17 horas do dia

5 de dezembro de 1955, na Se

cretaria da Prefeitura Muni

cipal desta cidade, serão ré
cebidas propostâs dos inte

ressados em comprar os se

guintes veículos que a Prei

feitura colocou a venda:
1) Um (1) trator' "Allis

Chalmers" modêlo HD 5;

2) Uma (1) Moto-Niveladü
ra "Allis Chalmers", modêlo

I

D'

'3) Um (1) JeeP
-

"Wi�lys",
modêlo 1951,\ mediante as 'se

guintes condições:

"
.

Em qualquer parte 110 mundo

gostam mais' de

lJuillk
Limpa a caneta à medida (que e�creve.

Parkor

. 3°,) O segundo invólucro
coneterá a proposta, a qual
deverá ser apresentada em

três vias, datadas, assinadas,
com indicação do enderêço do

proponants, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas e de
vidamente selada;
4°.) o proponente declarará

conterá 'a proposta, a qual
por extenso e em algarísmor,
a importância que pagará.por
veículo;
5°.) A importância de ca la

veículo será paga dentro de
10 días, ocasião em que a

Prefeitura fará a transferên-

que

"

vencedor;
6°.) A falta)de

, pagamento
na data fixada importará na

rscísâo imediata/do compro-
.

misso de transferência, com a

perda total da caução pres
tada como garantia da efeti- I

vação da operação, devendo,
então, a Prefeitura publicar
novo edital de concorrência

estabel-ecendo o prazo de 10

dias para a apresentação das

propostas;
7°.) -As taxas e demais des

pesas previstas nos regula
mentos da Prefeitura, ficarão
a cargo do proponente.

de qualquer outra marca de tinta.

\..

PREÇOS: 2 onços - CR$ �8,OO - 32\onçOj.A cu ltO,OO

Represenlanles exclusivos poro logo o 8r1>s11

COSTA. PORTELA" CIA.

.,. I'rÚipltnJ. Vllf(l"S, 435·8.° andar - Rio d. JqJlW

510. Ca'trlno - Machatlo " Cio, S,A. - RIJo Saldanha Mcrlfnflo, 2 • florianópolis
--'-- ----.-

8°.) será Julgada, inicial- 3 082 - de 28 de fevereiro de
.

tmente, a idoneidade dos con- 1941, decreto-lei nO. 5101, de
correntes. Todos os ínvólueros 17 de 12 de 1947.
serão abertos cliante dos pre- Decreto-lei nv, 6238 - de
sentes. A Comissão Examina- i 3-2-1 944

.

dora, compostas dos Srs. Ma- Decreto-lei nv. '2163 - de
noel Nicolazzi, Presidente da . 5-1-1 954.

'

Câmara Municipal, Jo'sé AI-I A prova de permanência re

fredo de Brum e Wi!.�on ele I
guIar no Brasil

Araujo Gois, rubricará t?d�s I c) ainda que explícitamen
os documentos e os apre,Clara. I

te a lei não se refira aos con-

9°.) o resultado do Julga- i tratantes, cabe, no caso, a exi
mente será lavrado em ata gêncía da prova _ de haver
especial. I cumprido os deveres eleito

rais, que são, no sistema po-
JULGAMENTO DAS I lítico brasllelro, fundamen-

PROPOSTAS tais e geradores de direitos e

devere!;; sem cuja observancía. • _ .

falece. ao cidadão base�hh·Í<.fi:- , - .'._-�-- ' • .,.,

SRS', EMPREGADORES!
ca para estabelecer relações
regulares com os poderes pú- TEMOS O BRATO PRAZER DE CHAMAR A VOSSA
blícos.

ATENÇÃO PARA :ítSTE ANUNCIO:
IV) N03 têrmos da Lei 01'-

gâníca dos Municípios, art. 76,
� 4°. requeremos desta Pre·si

. dência Se oficie aoSr. Prefei
to Munícípal 'de Urussanga,
para' que S. Exa� informe,
dentro do praia, de trinta
dias:

'

a) em que data, de que fir
ma ou firmas foram adquiri
das SiS máquinas;
b) qual o preço, pago ou por

pagar, condições de.aquísíçào Ie termos assinados para-êste
fim; _

------��---------------------------------------

c) qual o estado de conser-

,vação e funcionamento dos
bens constan tes do edital;
d) se houve laudo de ava

liação e que haja declarado'
tais máquinas inservíveis ou

inadequadas ou desnecessá
rias ao serviço;

.

e) qual o preço básico a

baixo do qual essas máquinas
não serão vendidas.
V) Nos termos da Lei OJ:'lgâ

nica dos Município,!>, art. 76; �
4°. requeremos d.esta Presi
dência ,se oficie ao Sr. Presi
dente da Çâmara de Verea
dores de Urussanga para que
S. Exa. informe, dentro do

prazo de trinta dias:

a) para os fins do art. 63,
letra...".e": da Lei Orgânica
dos Municipios, qual o quo

:rum pelo qual foi ,aprovada a

l·etrodita
lei 39; \

b) cópia da mensag,em que
ustificou esta aprovação;

\ c) parecer da Comissão que

apreciou o assunto,
Sala das Sessões, 2 de de

zembro de 1 955

a) Olice Caldas ,- Depu
tado

JULGAMENTO DA
,

IDONEIDADE

la Comissão;
11°) O Relator designado pelo
Presidente da Comissão a-

presentará parecer com fi

classificação por ordem dos

concorrentes, 'em relatório

jus tificativo;
12°.) Na classtrícação se

rão levados em conta os pre

ços de cada veículo, podendo
a proposta ser classificada
total ou parcialmente;

13°.) No caso de empate a

concorrência será decidida

por 'Sorteio;
14°) A Prefeitura res�rva

se o direito de aceitar Parte,
de uma proposta e parte de
outra ou outrass conforme os

preços para cada veículo, ou

de não aceitar nenhuma das
propostas, OU ainda anular a

concorrência, caso assim COn"

venha aos seus interesses,
sendo tal anulação índepen
dente de interpelação' judi
cial ou extra-judicial
Secretaria da Prefeitura de

Urussanga, em 4 de no,vem

brd de 1955.

VISTO

Vende-se

Ivaldo Luciano - Secretário
Dionísio Pilotto - Prefeito

Municipal

Como vêm, esse edital re�
sente-se de irregularidades' e
falhas, que a serem admiti

das, implicariam em flagran
te abusivo desrespeito ás leis

federais, em vilgor, tais co-

mo:
'

a) nenhum brasileiro entre

DA IDONEIDADE

dezessete e quarenta e cin

Co anos de idade, poderá, sem
fazel\ prova de que .está em

dia com suas obrigações mili
tares: "assinar contrato 'de
qualquer natureza com o

"Govêrno Federal,
.

estadual,
municipal (art. 140, "b", do
decreto-lei nO. 9 500, de 23 de

7 de '(1946)". "'Por motivo pé viagem, mó-

(Ora, o edital de CQncor- veis diversos livros.e utensí

rência peca nesse ponto, dei- lia domesticas, um piano,
xando de exigir a p�'ova de dois lotes no Bairro Butiá e

quitação do serviço militar;) uma chacara em Saco Gran-

b) no caso da proposta, de. •

provir de estrangeiro, não Tratar com: Manuel Fer

exige o edital, como determi- reira de Melo, a rua Deodo

nam as leis decreto':'lei nO. I 1'0, 13.

10) As propostas serão a

presentadas em dois in,-:ólu
cros fechados e lacrados, com,
a declaração, por fora,

.

do

nome do proponente;
2°) o primeiro invólucro

conterá (os seguintés do

cumentos:
a) cert1(lãõ negativa Est,.a

Qual e Municipal;
b) prova de capacidade fi

nanceira do proponente;
c) prova de' depósito, Gomo

Caução de Cr$ 50.000,00 para (}

UIn • .P

Missa de 7- dia
,

JOCELINA 'ALVES,
o sr. Plácido Alves e farnilia convidam aos parentes

e pessôas amigas. para assí stirem à Missa de 70 dia, que
em sufrágio à alma de sua filha, irmã, tia e cunhada, J0-
celina Alves, mandam celebrar na Capela de Saco dos
Limões, às 7 horas da manhã, do dia 19 (quinta-feira).

Aproveitando a oportunidade agradecem as pessôas
que apresentaram suas condolências, por cartões, tele
gramas, e que comparecer'am pessoalmente.

A todos que comparecerem a este áto. de fé cr-istã,
antecipam seus agradecimentos.

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

Selecionando rígarosamente todos Q!> candídatns ins
critos nesta Agência, estamos aptos, .a apresentai' quando
necessáríc; pessõas ele capacidade- e nônestídatle compro
vadas, e nas mais perfeitas condições, para assumirém

'

as

mais Diversas Funções.
\ .'

- .
-

Entre em contacto com nossa Agência, ou aguarde, a

visita do nosso representante.
- "AGÊNC.A SANTA LÚCIA"

Rua Jel'ônimo Coelho - 1 - 1°. ,andar - Sala 6
Edifício "João Alfredo"

HOJE NO PASSADO

MECANÓGRAFO
A Escola de Escrita e Fazenda, precisa. de um mscano

gráfo competente, para concerto em máquinas de escrever

e calcular. Os interessados deverão tratar na mesma Es

cola, dás 8 as 16 horas, á rua Pedro Demoro s/n no Estreito.

TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE
COMUNICAÇÃO

A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE comu

nic� a seus clientes, favorecedores e amigos, que rei
niciou 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 hora:> e quarenta lninutos.

18 DE JANEIRO
A data de hoje .recorda-nns que:

em 1.567 o 'Governador Geral do Brasil, Men ele
Sá, chegou ao Rio de Janeiro com uma esqua
drilha composta de três galeões' e outros navios
"de guerra em socorro do seu sobrinho, o Capi
tão-mór Estácio de Sá, que desde 15G5 guerrea
va contra os tamoios brasileiros;
em 1.636, travou-se terrivel batalha de Mata Re

donda, em Porto Calvo, Alagôas, entre as tropas
do General espanhol D. Luiz de Rojas y Borja e

as holandesas comandadas pelo Coronél polonês
Arcizewski; _

em 1.817, o Capitão Elias de Oliveira passou o

Uruguai, desalojou o destacamento inimigo de
São Fernando, nas Missões, e incendiou a povoa-
ção de Concepcíon;

,

,em 1.837, a bordo da Coverta Brasileira "Ma-
ceió", morreu bravamente no combate naval dos
"Cerras de San Juan", o guarda marinha Tomé

Justiniano Gonçalves;
em 1.844, morreu em Caçapava, onde comandava
uma divisão de tropas do Exército em opera
ções o Brigadeiro Felipe Neri de Oliveira;
em 1.867, morreu em Petrópolis, o ex-presidente
do Rio Grande do Sul e antigo Ministro da Fa
zenda e da Guerra, o Barão de Uruguaiana
(Angelo Moniz da $ilva Ferraz);
em 1.884, 'no Município de Russas, nj Ceará,
procedeu-se a abolição da escravatura;
em 1.913, realizou-se a inauguração do trecho'
final do caminho aéreo do Pão de Açucar ;
em 1.915, faleceu o ilustre republicano dr. Ber-

-,

nardino José de Campos Junior, ex-presidente
do Estado de São Paulo, antigo Senador da Re-
pública e Ministro da Fazenda.

'

André Nilo Tadasco

AVISO
Participamos à classe médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral, que, a Sucursal dêstes Laboratórios,
nesta Capital, será fechada no período compreendido en

tre 6 de Fevereiro a 3 de Março, para a concessão de fé
rias coletivas aos nossos funcionário.@.

Permanecerá; entretanto, na Sucursal, um plantão
para atender aos pedidos de amostras dos SRS. Médicos.
LABORATóRIOS SILVA ARAúJO ROUSSEL S/A.

Sucursal de Florianópolis
Rúa: ,Jerônimo Coelho, 16

Fone: 3 � 7 - 5-2,'

\

-----,/-_ ,.........__.

I

\ FOTOCÓPIAS

P'ALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

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

Informações na

"1- MODELAR",

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 -'Florianópolis
ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

i-SA'NGU EN O L;
"

TôNlCO DOS CONVALESCENTES.
� TôNICO DOS DESNUTRIDOS

�-:;- tJ. contém excelentes elementos tônicos:
t Fósforo, Cálcio, Arseniato e Vanadato

de sódio,

OS PÁLIDOS, DEPAUPER.ADOS,
fI S G O T A !J O S, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão II t(l�i
ficilfão gemi do 079<1i\i$lI"o, com <)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

Diretoria de Fazenda
._

, E'D ,I T Al
Impostos sôbre Indústria e Profissão, Licença, Publíetdade
é Atos sôbre Economias do Munícípío e Taxas sôbre Afe
rição de Pesos e Medidas e Limpeza PÓblica, sôbre Estabe-

lecimentos Comerciais, industriais e Profissionais
1° TRIMESTRE DE 1956

De ordem do Sr. Diretor de Fazenda, torno público que,
durante o corrente mês, se procederá nesta Diretoria, a co

brança dos impostos e taxas acima mencionados, corres

pondentes ao 1° trimestre do corrente ano.

Os impostos e taxas que recaem sôbre as Profissões Li
berais, Pensões, Cia. de Seguros, de sorteios e estabeleci
mentos de Loteria, Representantes Comerciais, Bancos e

Casas Bancárias, Bares e Botequins, e outros quaisquer ne
gócios de caráter transitório, serão pagos de uma só vez,
no mês corrente,

Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas se

rão cobrados acrescidos da multa de 20%.
'Diretoria de Fazenda, em 16 de janeiro de 1956.

W, D'Aláscio
Oficial Administra tivo

-�---_,,------=-=--==-=--�-'---.,_.

I ���:'a ����a���P�'�!;:�oa),
foi fundada para colaborar com todos a�ueles 'que preci
sam ter sob suas ordens, empregados das mais variadas

profissões.
Sendo esta a nossa finalidade, selecionamos rigoro

samente os candidatos inscritos, e estamos aptos a apre

sentar quando necessário, pessôas de capacidade e hones

tidade comprovadas para o exercício de qualquer função.
_ 'Colabore com a nossa iniciativa, s.olicitando sempre

que preciso, os nossos serviços.
AGt:NCIA "SANTA LúÇIA"
SECÇÃO DE EMPREGOS)

Rua Jerônimo Coelho - 1 - 1'0 andar - sala 6

"Edifício João' Alfredo"
Florianópolis Santa Catarina

Senhores Çomercianfes
e Industriais

o Impôsto de 'Renda pago sôbr� o lucro re,al, apura..
do pela escrita comercial, é mais· justo do que o calcula- ,.,..

do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa

guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório <la feitura das suas escritas. Aceitamos tam

bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBILIARIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Posta.l nO 355-

t<'one nO 3222 - Florianópolis.

I
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:.

PA I PERDOA I LHE � Ante-ontem a noite, houve to Gonçalves para comuni-

� , ' ',
....
��, ! I��r���o�n��� g��n���s:l���po�� ci:n�af��!st��e�:�e;!oe� �t�

� � çôés , pois que tudo f�i des- seguido para o local onde fi-

� Com o seu telegrama ao Ministro Teixeira, fazendo queixa 'i 'truído.
'

, cava situado seu depósito à

� B h � 'o ínceridto deu-se no depo- rua CeI. Pedro Demoro.
_'

d 1-9"56
-

O; do Presidente da República, o Governador Irineu orn ausen

�
sito de madeiras d� .firma

Destacou-se a luta do nos-
Plnrianôpolis, Qúin,ta-feira, 19 de Janeiro e

� IA d b
. -

::..:.____;:_----_---"':"'"':'''""':''':�_:_::-:-:- conquistou decididamente um lugar de alto re evo entre os Alberto Gonçalves ,I:' Co., In- SO Corpo e Bom erro e nao

I AUGUrlACA-O DA CASA COMERCIAL .. dustrta e Ccmércío de' Ma- fÔsse a deficiência. dos mate-

N' t\ l' ,
• � dez mais . . . /

-: � deiras, sendo às prêjuizos, riais, teriam sido os prejuí-

,"A {PREFERIDA" �,� O despacho do Governador. terá, lá fora, o efeito de enver- :' com o estoque que havia, de jos menores.

:J
'

Ch f 'd E ,� madeira bensrictada,' pronta Mais uma V"Z ficou paten-
gonhar a cultura catarinense, ao anunciar que o e el o �e- � para embarques e com ma- teada a necessidade de hi-

Ante-ôntem ás 10hs. da ma- sa Cherem. A seguir foi ore-

�� cutivo é um necessitado de escola supletiva de alfabetização de � quinas, aproximadamente de ,drometros de distância em

nhâ toí [naugurada na rua recido licores e salgadinhos , $ 80 id dí tâ
. -, .

e,'"
� Cr, 0,000;00, tendo haví o lS ancia nao so no penm -

cons'elhel'ro Ma'fra', ,'Edifício Aos/presentes. adultos; . , " t b t b, tempo para a retirada de 1'0 ur ano, como am em

João Alfredo, esquina da Je- O revmo. Frei Gentil, da � E O ridículo provocado terá por única resposta � piedoso si- � uma maquina ainda encaí- nos arrabaldes.
rônimo Coelho, a casa comer- Paroquia do Estreito bateu � 'd G � xotada. Deve ter sido um curto-
cl',al A PREFERIDA, de pro- algumas chapas .do ato ínau- 'ii Iencio do ilustre titular a uerra'

•... ' •
'

,

d I o Seguro estava dividido circuito a causa do sinistro.
priedade do nosso presado 19ural... �,A super-asnática denúncia ficará nos registros um a como � entre várias companhias,
'amigo e deligente comerei- Foi re'almente uma festa,

,
'

l}/ '"

da é bo h P II,S q'ue '"' mesmo ;O destacando-se a "Sul Amert-
muito cordial e bonita, sendo 'íí

.

exemp O ( O cmIsmo ,a epoca orn auseana, o ó
, �ante, sr. MANGEL ALFREDO ..

I
.

b
' ''''

d h f de ',ca", "Mutua Catarmensa de
BARBOSA, radicado no dis- gravados todos Os momentos � sr, .Bornhausen, que hoje rec ama a su stituição e c e es ie "Seguros" e "Patria".
trítc do ESTREITO ...

I

Pnehla�. R.l..ádío Diário /da Ml1-�, serviço, foi o algoi impiedoso e desumano que. assinou cerca de :: !Presume-se que tenha se'

Estiveram presentes aoato, íerê d d t f " íriícíado o fogo ás 23 horas,
ltài N Agradecendo o gentil con-) duas mil-demissões e trans erencias

-

e mo es as pro essoras, ':inaugural, o Tte. A air u- /. '

" quando um popular, por íní- Procedente do Rio de Ja-
nes da S,ilva', rspresentante vite enviado, este díarío se:t, de humilde'S serventes e' de .pequeninos Servidores públicos, sõ- , .

t· t d
"

did /. ,', cl.a rva o. a p.ropna se lri-,'I' neiro, encontra-se nesta Ca,-do sr. Governador do Esta- fez representar na pessoa o I .

,

d t di I dê d
jornalista Antonio Sbissa � mente porqNe adversários; Am a recentemen e

.

lsp�msou pma, ': giu a resi encia o sr. Alber- pital em vís ita a pessoas de
do; vereador Antonio Apos- "

d d � "J"•.._.._.�...............»;», sua família, acompanhado
t0ló, representante do sr: dr. que apresentou ao sr. ;Sar- � ,viúva, -carregada de filhos, do mais �o, esto cargo' ",e um g�upo "MORREU AFOGADO de sua exma. esposa e filhos,
Osmar Cunha, Prefeito Mu- ���a ��i;��fi��liCi!�g::e;:��� � escolar, apenJs porque ao seu Secretário de Educaçao e Cultura "

A's 5,30 horas da manhã de 0 nosso distinto conterrâneo

noifól.icPl'aall;doe sGra',b�:::i�,Oa �::� menta.
'

�.: (por sinal um, sacerdote) chegou � intriga de, que 'votara em' � ôntem, a Delegacia Regional' sr. Cap.itão da Arma de En- I
r,; , de, Policia recebeu um tele- genhal'ia -

__ELIAS PALADI-�a autoridade; s't,s. CeI. Gui-
NOTICIAS DA '�candidato da oposição. _ ,

_ ;: grama do sr. Jorge Augusto NO - servindo atualmente
do Bott;

'.

João 'Ai�an:tara da " .

A
",

t' d I t I G" d E t d d " Coelho, 1.0 Sargento da Ae- como Instrutor na EscolÇl. de
Cu,'n'ha'" d' r'., Edgar Cúneiro" -

'CIDADE � s rillserms pra Ica as pe o a ua overno, o s a o, e { ,

i' ' � ronáutica, comunicando que ,Aperfeiçoamento de üfi-EmanÚel Campos,' Inspetor Não percam a grande e fe- ,; tãó dolorosas e revoltantes, rlUnca tiveram defesa, quer, na sua .. haVia encontrado 0 cadáver ciais.

b�aa'ld,A,lfc·aenld.eJgo'aa-'o MF��f:hOB,��� liz oportunidade q1(,e sei apre- � imprensa, quer na Assembléia, enquanto os atos do Govêrno � de um menor, na praia do Nossos voto:; de boas vin-
senta. Participem ao concur- O; f d

'"

't d d � Jardifi' Lauro Muller. ::ias e feliz permane-ncia empldit> de CastJ;o,. Hipolito Pe-
so "A melhor reportagem do:, Federal, substituindo che ias e serviço, nao necess( am e e- • Tratava-se do menor Luis nossa terra.

reira; João Hacher, Chaffi mês", e candidatem-se ao:: fesa e só poderão ser tachados de perseguição política pela falta � Santos, de cor preta, com 16
Cherem; sr. José Rosa' Che- prêmIo de Cr$ 500,00, acom- �

. de compostura do Governador que sequer respeita a 'dignidade � anos de idade, filho de Cre- JOSE' ELIASrem, senhoras e senhoritas e panhados de uma caderneta'

��
I. mentino Santos e de d. Ju-

muit�s outras pessoas que. para depósito, que lhes ofe-:. do próprio cargo. 'rema Santos, residente á rua Transcorreu ontem o ani-
nao conseguimo� anotar. . . 1 rece a "Caixa Econôm,ica Fe- .:

" O telegrama-anedota do sr. Irineu Bornhausen valerá, tão Cruz e Souza, 50.. versano natalíçio do nosso
, No ato ina).lgural, falou o deral de Santa Catarinfl"· � Levado a ocorrencia ao Co- prezado amigo e dlstinto ci-
sr. Manoel Alfredo Barbosa, Não' esqueçam, tambem, / SÓ, para inspirar às almas cristãs a �ais sincera das orações: � nhecimento dd Dr. Fernando dadão, industrial José Elias,

'ddI'" ,

,histoi:iando sua Vl a e u-
que o autor da melhor repor-,' "Pài, perdoai-lhe, que êle não sabe o que os outros lhe dão para Wendhausen, Médico Legista' pessôa largamente estimada

tas, desde os 14 anos, até a- tagem do 1.0 semestre fará ,� , ".' � da Policia, este ordenou a e conceituada nesta.Capital.quela concretização de um jús a uma coló"cação como re- � aSSIna:r",'
_ .. remoção do cada'ver para c Por motivo,da data festiva,

velho 'sonho que era ter uma portel' do matut�no "O ES- � .'_ a. a'. .. _

'

, w' ',. � �' _

� Necrotéri'b da Secretaria dE muitas foram as homenagens
casa comercial como ,aquela TADO" com ordenados men-

n,.,. a _ ...�nnnn.� ."___a .,.....�_.�..a�'""": ....._...,." .._.._...._ -_........................ Segurança pública onde foi ::jue o distinto amigo recebeu,
no centro urbano da Capi- sais de 'Cr$ 1.500,00.

prd' d F ,_
feito o exame_ legal, sendo a as quais juntamos prazerosa-,

tal... Sblicitamos. que, enviem

',",0: omos 'a 'o ,Ia',
'seguir transffi!rido para a re- mente os 1'10S.90S votos de

, Tudo isso - declarou SeUs trabalhos . datilografa-
I sidencia do morto. prdSperidades,

deve ao amParo desde infan-. do;';), c.o'm espaço duplo. A ma-

-eia que senipre te'Ve do seu téria' deverá conter no má-

L
li

d c'E dgrande ami'go e incentivador ximo duas páginas de papel oterlá O " I,ta Odo ramo comercial sr..JOSE'· almaço ou papel-jornal. Não, i\. ornamentação do Clube· jes. .. Os palpites e os uma interpelação nossa, o

ROSA CHEREM, que não 'só admitimos que a réporta'gem Doze de Agôsto e arte de gost03< estão em jogo, uns sempre GRANADEIRISTA o

a ele, como li tantos 'outro!" envolva política-partidária, Eduardo, Rosa querem de TIROLEZES... imenso JAIRO CALADO, que
'tem dado decidido amparo e ou polêmica de càrater, fi- Todos oS dias, lá está,uma Outros de PALHAÇOS ... Ou- MESTRE OSCAR SCHMIDT
finançiamento, sendo co�o' losófico-religioso: Não acei- turmá de rapazes, sob, o co- tros ainda APACHES... De não vai ficar 8ósi�ho ...
é Jlor todos que o conhecem, ,tamos, iguallnente, a.ssuntos mando de Eduardo Rosa, de- _qualquer man'ejra qualquer "Nós - continuou ele - va-

I um patrono das boas inicia- esportivos, que não sào da senhando os enfeites e' os deles ficará mui bOl1ito e os mos cerrar fileiras nesta
tivas e um amparador dé pes- especialidàde de, "Resenha adornos que serão clissemin'a- rapazes saberão dar vida a batalha carnavalesca, em

- -,

,l-IGA DE DEFESA NACIO-�N-A"--L------soas que lhe mel;ecem estima J-7". 'd'os Pelas dependenci'as do folia... torno de!e. E, arrematou �
e consideração. Agradecia - A reportagem poderá ver- Clube, para a maior e mais Ai vem oS ACANHADOS, .' "Você - Folião Mór - vai

disse 9 sr. Barbosa - ª pre- sar sobre turismo,' carnaval, rica ornamentação dos gran- Que dé acanhados nada ver' como o nosso' sUCeSSO Na Presl'dencf'a' o E-m.b. Joa-o. ·Neves-
'

sença de todos, bem como crescimento da cidade, etc.. çles bailes de carnaval. . . [tem. . . h'á ser arrebitador ...
tambem ao sr, Eduardo Rosa, Se a comissão julgadora.

I
A' entrada do Clube, um Pro Clube eleS são um

,-
RIO, 18 (V. A.) - Foram I nistro Anibal Freire, Juvenal

organizador de tudo aquilo determinar que não houve enorme pagodi;! chinês dará
'! [achado... Oxalá que assim seja, são eleitos e empossados para 'di- Murtinho, Nobre Melo.

que ali era apresentado. ,. A vencedor neste ou naquele passagem aos foliões e tudo Pois dão vida' e cantam e os nossos votos - para maior rigir a diretoria central df, Comissão executiva: presi-
seguir, depois de �roferir al- mês, o prêmio ficàrá acumu-' estará perfeitamente termina [dançam tambem... glorificação do Carnaval de Liga de Defe�a Nacional o� d�nte, embaÍxador Jbão Ne-
gumas palavras em nome do lado para o mês seguinte. do no prazo pre-estaqeleci-" E por faiar nos "TE- nossa terra., ..

. seguintes associados:. vi'ce- ves da Fontoura; vice-presi-
sr. Govellhador, foi des�nla- Esta é ... uma grande opor- do... 'nenteSi", ..

'

,

Novamente apelamos para. os presidente: gene�'al Pantale- �lente, deputado- Odilon Bra-
,

'

cada a fita simbolica pelo tuniâade que lhes proporcio- Que irá ficar ,uma coisa Ontem fomos, novamente Poderes Publicos. . . ão Silva. PeSSoa, embaixador ga, sect'etario-geral, jorna-
�lJ. Tte. Altair Nunes da, sil- na. "Resenha J -7". deslumbrante, 'nem Se per- ,par -uma, ?sPía.d:ela na Ca- J'oão Neves da Fontoura, dr, lista Austregild:o Ataide, pri-
va. Logo apos usou da pala- gunta. . . Com EDlJARDO ;verna da Diabada da Coli- Devido as despesas de Odilon Braga, Rosalina Coe- meiro secretário: Almirante,
vra o vereador Antonio Apos-' VISITANTE ROSA tudo tem que-ser fei- 'l!la ... Lá dentro haviá uma filma'gem de nosso carnaval lho Lisboa Larragoite, gene- ValdeInar Mota; segundo se-

tolo, congratulando-se, em to � mui bonito... ' ;barulhada medonha... - a CINE T. V. FILMES ne�
, cretárío Marcos Carneiro de

'nome do sr. Prefeito Muni- Acha-se nesta Capital, o "BLOCO DOS ACA- ,A vóz de Mestre Jac{jues cessita ,de amparo financei- ral Juarez Távora, embaixa· Mendonça; tesoureiro, Elias
cipal e de SeU próprio com dr. A. R. de Oliveira Motta '�,Ioco dos acanhados .. ," Í$o'oressaüL, 'imperava e do,,; 1'0 dos poderes publicos, sem dor Osvaldo ,Àranhri, jorna- José Gomes.
aquela iniciativa. Em nome Filho, engenheiro agrônomo Hoje podemos adiantar, 'minava tudo ... ', o que nada fei�o ... Apenas lista Austregildo Ataide, de-, Conselho Fis'cal: ministro
das entidades que represen- e diretor brasileiro do Esc"'i- seguncto oUlvimos de pessoa O homem é demônio quan- ligeiros apanhados, mas não sembargador José Duarte, de-, Rubens Rosa, Belmiro Val
tava, falou tambem o sr. Hi- tório Técnico de Agricultura autorizada, que o' tão espe- do fala. Ning'uem tern direi- um filme de ,longa metragem putado Afonso Arinos, mi- verde e Tavares Souza.
palito Pereira, que recordou Brasil-Estados Unidos. rado e noticiado BLOCO DOS ;to mais de abrir o bico. De sobre todo o carnavaL.. E'· ••••••••••••••••••e••e.e.c .

fatos da mocidade em que Apre'sentamos ao distint:o ACANHADOS, que fará a �:repente, como por encanto, uma pena que isto aconteça,

F
'

Q
,

a
-

ambos,. ele e o sr. Barbosa visitante nossos c'un�pFimen- alegria dos associados e cein- aconteceu (como dizem os porque assim o nosso lindo·

-neG an
.

otrabalhavam juntos na firm'a tos" com votos de feliz per- vidados do Clube Doze, frin- oerônistas sabidos e melosos) carnaval. ?ão será vist? nas._ ,. -..

do grande amigo sr. Jósé Ro- manência em noSsa ,cidade. tasiar-se-á com lindos tra'- �"um silencio sem fim. Que outras cldades do Brasll. A 1
'-

�,�,·.'.Ü,Tp·�.�,ip�������5��=- A propósito vale repetir a velha anedota do Gene-

__ ui Adm.·D.-"·,ac.a- Osm!:1t.r �uDha" �Q��r��r���a bateu-lhe ��mgoen�:�nl:�r:!���;sê-l�·o! ral, do Tenehte e do recruta." ,

.

".. y O. u , � Este último, mal chegado do interior, fôra 'posto--
[palntas. I este fato? Já que se fala no

,",,' .--"""'\

«NÃO TE DIZIA': .. ,

.

rmomento em TURISMO, por-
de �entinela, no portão do �uartel.

.

anseios e calmas. que erttão não ir de encontro O tenente, 'que estava de dla e 'moraVa bem próximo

, Espiando melhor ,vimos o com o que pretendia fazer a� do quartel, resolveu ir áté a casa, para. concluir. uma

'grand'e DAVID (não o ma- q.uele produtora?' . TURISMO cerca, no qüintal. Ao passar peVo recruta, avisou-o:

tador do Golias), coO} cara melhor que este, cte que gei-
- Olha, aí seu guarda! O General virá hoje aO quat-

Foram to?' te!. 'Se êle chegar, mande-me avisar imediatamente!de poucos amigos ...
,

dizer ao inimitavel de, cele- O nosso apelo deveria ser Passada um,a hora, o tenente veio ao portão e in- ,.

, ,

h
. dagou ao recruta:

_zas carnavalescas, que, aVla

do O'utro la'do � NO,S. GRA-
- O General ainda não veio?at'érúHdo.,. _

NADEIROS, - '\Im carro tão Ornamen�ação (la Çidade e
- Nao! ,

lindo' mas tão ,lindo, que,.. dos Arrabaldes'
- Se ele chegar, mande-me avisar! I

,
v '

CIUMEI ... Passada mais uma hora, v,olta a indagar:oiuscava -tudo... -

RAS DO DAVID. 'Nada flavia Bre'vemente daremos com-
- E o-General..Ámda nao veio?

'

, de verdade... E; cert'o que o pleto detalhe sobre o' que
- Nãó senhor! (

cal'rO alegorico do M.ESTRE será a linda 'ornamentação
- Diabo! Está atrazado e eU com tanto serviço lá

OSCAR SCHMIDT - O MA- da Capital e dos arrq,baldes em casa! Ruanda êle cheg�r me avise!
RAVILHOSO TRONO, DA nos grandes dias da folia... ·0 recruta prometeu e ali fi<;ou, firme e 'erecto.

RAINHA - é un:]. carro que Esta ornamentação está a Apresenta-se, afinal, o ,oficial superior. O recruta in-

arrancará entusiasticos a- cargo do DEPARTAMENTO daga:
'

plausos das multidões, lá DE TURISMO DA. PREFEI-
- O sr. deseja al'guma coisa?

isso arrancará. Mas o '!indo TURA MU�ICIPAL, que en- � Sou o GeneraL
,

e admiravel carro 'alegorico viadará todos esfprços no sen
- Você é {) General? Então entre ligeiro' que o te-

do MÉSTRt: DAVID tambem tido 'de apresentar uma coi- nente tá louco de brabo com você. Entre ligeiro senão"

é coisa de encher a visãío de sa' a altura de nosso carna-- iVa\ pegá cadeia da g:ossa! O tenente está bufando!!!

; toda gente... O pareo irá vaI..,
ser

2' uti.6. '-'" L/O.§ _ �gantes Estudos estão sendo'-feitoe
-' c1'eadores ele belezas estão com <!tüdados por uma eCjui-

A Rua "Coronel Pedro De'moro", no Estreito, com o calçamento que,_iniciaÇlo na ,dando tudo que tem, dando pe de técnicos e com vonta
"Canto" (Ponto dos Oniousl, já se encontJ:a nas imediações da Escola de Escrita

e"111
alma n'as suas criações ... de de agradar ...

Fazenda� do iMinistério da Marinha, prosseguindo' a sua con-strução, passando pela. \, Quem vencerá? O imenso pú- Aguardemos, pois'...
Escola de Aprendizes de Ma rinheiros até o en,contro com o vis�nho MunicípiO. biico 'é que dirá nos dias da Muita gente anda �oida ..

Note-se o alargàmento da Rua, com o calçamento, ten do os postes d\) energia elé-. ,folia. . .

-

Para ver o que será
trica ficado em plena. via pública.

'

,

, E por falar em. "Grana- E que esperém com, cal-
, Este melhóramento dá b9l11 aspecto e ·,impressIona aos que, procedentes do Norte" :11 deiros" [minha
aqui chegam via terrestre. .,l D'��" nos, �espondendo a que o melhor depois virá ...

I

, J

C A P-I T ,4 O
ELIAS PALADINO

RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE ANTE-ONTEM
3.0!l_5 - Cr$ 250.000,00 - Tubarão
5.747 - 'Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
9.032 -- Cr$ 2p.000,00 - Blumenau
5.479 - Cr$ 15.0QO,oo - FlorianópOlis'
1.836 - Cr$ 1O.000,óo - Tubarão

,)
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