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. sua-Qrgamzaçao
I RIO, 19 (V. ,A.) - Comemorando a passagem do 150 ,

.

aniversário de cr-iação 'do Ministério da Aeronática serão

Irea liza das várias solenida des,
Em todos os orgãos da Força Aérea Brasileira serão

Ilevados a efeito diversos atos comemorativos, dos quais
.

participarão servidores civis e militares. No gabinete do
ministro a dataserá condignamente comemorada, devendo
ser cumprido o seguinte programa: -,

A's 9 horas, no 13° andar do edifiéio do ministério, o

ministro Vasco Alves Seco hasteará a Bandeira Nacional,
comparecendo ao ato todos os militares e civis que ser-

·,vem
no seu gabinete. '

tedral para. a capela já age- A's 11 horas, o ministro prestará significativa home-
ra cantenarta. nagem a destacadas personalidades, cujas atividades te-

..

I
.,

nham contribuido para o progresso da aviação em nosso
Os mílítares, como.�has to- país. Nessa ocasiao será lido um aviso ministerial alu

das os anos, prestarão sua sivo ao 150 aniversário .de cria cão do ministério e ao início
homenagem ao San.t� que do "Ano de Santos Dumont" comemorativo ao 500 aniver

ter� a.s honras de Capitão do sário do seu 10, vôo em avião. Em seguida será procedida
ExerCIto, formando extensas I a entrega da condecoração da Ordem do Mérito Aeron áu
alas e acompanhando a pr�- tico ao presidente Nereu Ramos.
clssào, com a máxima ralí- Durante estas cerimôn ias que serão rea lizà das no

giosídade. Salão Nobre do Ministério, um pelotão da Polícia da Ae-
ronáutica e a Banda de Musica da Base Aérea do Galeão

Várias bandas de músicas prestarão as honras do estilo.
abrilhantarão tactos os atos

MINISTERIO DA AERONAUTICA
Transcorre hoje 0,15.0 eniversério de

"SOLDADOS DO BRASIL, QUE DORMIS NESTE DOCE PEDACO DE TERRA TOSCANA, PROMETO E JURO BEM SERVIR E HONRAR O
,

VOSSO SACRIFJCIO" BEM SERVINDO E' HONRANDO A NOSSA PÁTRIA".
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páginas Florianópolis,. Sexta-rei ra, 20 de Janeiro de 1956

Possuindo todos. os Cur-

Falando, dêste trecho nobre e incomparável da Itá

lia, do seio desta 'civilização humaníssima, volto para a

terra brasileira meu espírtto e sinto-me possuído pela
grave asperançavde qu�, a hora do nosso destino se ace

lera e está próxima.
Soldados do Brasil que dormis neste doce pedaço da

terra Toscana, prometo e juro bem servil' e honrar o vos

so sacrifício, bem servindo e honrando a nossa Pátria".
...........................................

:os e tendo feito estágio téc
nico de Ensino Especlallzado
na Escola ele mrantartn do
Forte Bennrng, na Georgta,
nos Estados. Unidos, o Ilustrn
Comandante da I. D./5a. já
exerceu elevadas funções, ln
clusi ve as de Oomandnnte dn

Escola de Cadetes de Forta
leza, no Ceará, onde revelou
seu elevado espírito de Sol
dado e perfeito condutor de

...__
-.. homens.
Integrando a Fôrça Expedicionária Brasileira, como

Sub-comandante elo 6° Regimento ele Iníuntarín, demons
trou suas perfeitas qualidades de Infante, sobressuindn-se
nas mais variadas ações de combate, com feitos excepcio- i.
naís de bravura, conquistando, como galardão, a Cruz ele

Combate, a Medalha de Guerra e a Medalha de Campnnhn
da F. E. B ..

Com mais ele 40 anos de revelantes serviços ao Exérci

to e ao Brasil, s. excia. possue também a Medalha ele Ouro,
com passador de platina, a Medalha de Honrá da Associa

ção Latina-Americana, Membro de Honra da Primeira Jor

nad.a elo/Serviço de sa?(.�e da Aeron�uti�a, Comendador �a
Ordem Nacional do Menta, Cavalheiro da Ordem do Me

rito Militar e Comendador da Ordem Nacional do Mérito

da 'Repúbllca elo Paraguai, além de outras condecorações.
No Exército é figura de projeção, estimado pelos seus

Generais, como respeitado e admirado pelos quadros de

Oficiais, Sub-tenentes, Sargentos e Praças, porque perfei
to Chefe, Comandante axemplar. embora modesto, muito

se elevando no conceito da classe a que serve com verda

deiro espírito de Soldado, perfeitamente cônscio ele seus

deveres.
Na oportunidade ·de sem; "jubileu de corál", anto-ôn

tem transcorrrdo, queremos, na singeleza desta nota levar,
como .levamos, ao ilustre e valoroso Soldado as nossas ex

pressões de símpatãa e apreço, formula�do os melhores vo

tos na contínuacão da vida de sacrifícios que empreendeu

ha 35 anos, par; maior grandeza do Exército e confiança
da Nacão. -

Qt;e s. excín: atinja o mais elevado posto da nobre car-

reíra que abraçou, há 35 anos, no gôzo de perfeita saúdo,
são Os votos dos que mourejam em "O ESTADO".

Realizou-se ontem a tras-
I
regando velas acêsas, o que

lação da imagem do Santo' deu no traj-eto uma ímponen
Padroeiro e Milagroso São I

cia que demonstrou o espíri
Sebastião, de' sua Capela do! to religioso de nossa gente.
Largo de sou nome, .para a I A festi:vidade elo ano em

C1Jl'SO tem maior Significação
Catedral Metropolitana, após, pois há a comemoração do
a novena celebrada em seu I primeiro centenário da run

louvor e ,cpm grande acom-l dação de sua capela na. Praia
panhamento, apezar do máu de Fóra. '

tempo reinante.
.

I
Hoj e, ás 17 horas, a vene

A enorme massa de fieis, rada Imagom, será conduzida
acompanhou a Imagem, car- �I� procissão solene da Ca-
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.INDICAO
M É D I

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Díulomado !pela Faculdade Na
cíonal de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno, por concurso da :&la-'

ternídade-Eseola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro'
, Médico do Hospital de' Caridade
e da Maternidade Dr. Carloll

Corrêa
-

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES
Cons: Rua João Finto n 16,

das 16,0.0.' às 18,0.0. lioras.
Pela manhã atende diã
riamente no Hospital de
Caridade.

'

Residência:
Rua: General Bittencourt .n,

10.1.
'I'elef'one t 2.692.

DR. 'ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis 'e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
.

,CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: • Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

rn idt, 23 - 20 andar, apto 1 -

Tel..3.D0.2'.

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 de Caridade.
A tarde das 15,:'10. hs. em dian

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

.

Residência - Rua Presidente
Coutinho 44.

t
j

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
'

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5

'no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n", 2
RESIDtNCIA - Felipe' Sch

midt n". �13 �Tel. 2365.

OLHOS

I

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, lO. - Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2.812 ..

DR. I. LOBATO
FILHO

Dúenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

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

Tisiocirurgião do \Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização, pela
S. N. T. Ex"interno e Ex-assis
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, '38 -

Fone 380.1
Atende em hora marcada.
'Res.· - Rlla Esteves Junior,

80 � Fone: 2895
t;m��,....,,-

RPR
c O S

DR. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÊDICÂ

co SULTAS das lO. - 13 ho-
raso

Rua Tiradentes 9 - Fone 34�5

DR. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS 'E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insouia -- Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO' - Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas
RESIDENCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. 290.1 I

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e, Hos

pital de Caridade
C[;íNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia ......

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
,Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 - Fone: 3783

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

NICA GERAL
,DR. JÚLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 2Da enfermaria

e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof.
Auatreges i lo ).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.
,

DOENÇAS INTERNAS
Corução, Estômago, intestino,'

fígado e vias biliares. Rins, ova-
rios e útero

'

Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaíuva 20.
Fone: 3458.

DR. MÁRIO·DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da
• SIFILIS

Consultório ...... Rua Vitor Mei
eles, 22.

-_,.,_

-DR. NEWTON
, D'ÁVILA

CIRURGIA GERAL
Doencas de Senhoras ...... PTocto

IO!!ila ...... Eletricidad� Médica.
Consultório: Rua Vitor Mel

;'eles n. 28 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 horas e)l1

diante'.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumell'au n. 71.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR,

CLL�ICA ESPECIALlZAnÁ DE
,

CRIANÇAS
Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelin11O,

12.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pelãl'ãéuldade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 imos do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
,CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS ,DE SENHORAS
CONSULTAS:' No Hospital de

Caridade, 'diáriamente pela ma-

nhã
'

RESID1l:NCIA: - Rua Duarte
f',phutél, 129 - Telof. 3.288 -

Florianó olis.

Florianópolis, Sexta-rei ra, 20 de Jan�iro de 1956
" . o ESTADO

"

'jRISSI'ONAI1
, "-

Dentista ,para Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

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

\
-------------------------------------

'DR. CESAR BATALHA -DA SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Cl1n1ca de Adultoa e Crlançu ,

Ralo X
Atellde eom Hora Marcada
Felipe SchDlldt 39 A Salas 3 e 4

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: 'Consultório - 3.415 DE ANDRADA
Residência: Rua José do

valeiPereira 158 � Praia da Saudade,
- Coqueiros CIRURGIÃO-DENTISTA
______,...___ •

' CONSULTÓRIO � Edificio
DR VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2° andar - sala

'MÉDICO DE CRIANÇAS 20.3 -, Rua
. !-,,�nente Silveira, �5.

C lt" F I' Schmidt Atende diâ riamente das 8 asonsu 01'10: 'e ipe
.

'11 horas
38 (das 14 às 17 horas); I 3'5 '

R idêr
.

. T' nte
: Silvetra as e as das 14 as 18 horas.

_-'
Q

e sr erccl�., 5
ene , _:_ 19 ,as 22 horas. '

D_R. ANTôNIO MONIZ 1,,0 (Fone
,\
'l,..6 1"

.. �_._. .. Con�ec�iona Dentad�J'ns e Pon.

DE ARAGÃO
'-,

DR. CONSTANTINO .
tos lvtovels de Nylon.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA DI'MATOS DR. JOÃO' ASSIS FILHOOrtopedia
-Consultório: João Pinto, 18. MÉDICO CIRURGIÃO
Das 15 às 17 diàriamente. Doenças de Senhoras - Partos

Menos aos Sábados
- Operações - Vias Urinárias

Res: 'Bocaiuva 135. Curso de, aperfeiçoament'J e

FOl1"e: _ 2.714. ,

longa prát.ica nos Hospitais de

A SLAVA Buenos Aires.DRA. WL DY CONSULTóRIO: . Rua Felipe
W. MUSSI Schm id t, .nr. 18 (sobrado). FONE

.-•• ..
M.........aw........�••.J"'J-�

.e 35H120'R .

RIO das 15 ás 18 ho-
DR. ANTONIO DIB ras

A :

MUSSI Residência: Avenida Rio Bran-

MÉDICOS co, n. 42. ADMINIS1'RAÇÃO
CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinas, à rua Con-
'GERAL-PARTOS selheiro l\1afra. n. 160 Tel. 3022

Serviço completo e especiali- DR. LAURO DAURA ...... Cx. Postal 139.
zado das DOENÇAS DE SENHO-

.
, CLíNICA GERAL Dí retor : RUBENS A. RAMOS

RAS, com modernos métodos de. Especialista em mo léatias de Ge rente : DOMINGOS F. DE

diagnósticos Il tratamento. Senhoras e vias urinárias. AQUIN®
SULPOSCOPIA - HISTERO - Cura rad ica l das infecções Representantes:
SALPINGOGRAFIA - METABO- agudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.

LISMO nASAL genito-urinário em ambos os Ltda

Rfldioterapia por ondas curtas- sexos. Rua Senador Dantas, ,lO - 5°

Életrocoagula�ão - Raios Ultra 'Doenças do aparelho Digestivo andar.
'

Violeta e Infra Vermelho.. e do sistema nervoso. Tel.: 22-5924 -, Rio de .Ianeirr-.
Consultório: Rua Trajano, n 1, Horário: 10.% ás 12 e 2% ás 5. Rua 15 de Novembro 228 5"

10 andar _ Ed ifici o do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo.
Horár!o : Das.9 às 12 horas -

_ 10 Andar - Fone: 3246. ASSINATURAS
Dr. MUSSI. Residência: R. Lacerda Cou- ' Na Capital
Das 15 às 18 horas - Dra. -ti nh o ,

13 (Chácara do Espanha) Anc Cr$ 170.,00.
MUSSI - Fone: 3248. Sernestre Cr$ 90.,0.0
Residência: Avenida Trom- No Interior

powsky, 84. DR. ALVARO DE Ano C�$ 20.0.,0.0.
_' _=- CARVALHO Semestre Cl$ 110.,00

DR JÚLIO DOIN Anúncio mediante co ntrâto.
.

I
MÉDICO DE CRIANÇAS OS originais, mesmo não pu-VIEIRA, PUERIGULTURA - PEDIATRIA blicados, não serão devolvidos.

MÉDICO - ALERGIA INFANTIL""

I
A direção não se responsabiliza

E::lPECIALISTA
.

EM OLHOS Consultório: - Rua TIraden- pelos conceitos emitidos nos ar-

QUVIDOS, NARIZ E G.A.RGANTA tes n. 9. • ti�os assinados.
TRATAMENTO :ti: OPERAÇOES Residência: - Av. Hereilio
Infra-Vermelho ...... Nebulização - Luz n; �55 - Tel. 2.5�D. INFORMAÇõES UTEISUltra-Som Ho rário : - Das 14 as 18 ho-
(Tratamento de sinusite sem ras diáriamente

operação)
.

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

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

dae 16 às 18 horas.
.

Consultório: _ Rua VitOI' Mei
reles 22 - Fone 2675.

Res. - Rua São Jorge 20
Fone 24 21.

A D V O G A DOS

D'R. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150. - Itajaí
Santa Càtarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60..
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

ADVOGADO -

Escri tório c Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.
......................
DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMI1.: - 'fratamento de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho'
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO. 5
Fone 2225

Consultas: das 8,00. às 11 ho
ras e das 14,0.0. às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA

CIRURGIÃO DEN'J'IS'l'A
Clinica .de Adultos -- Cirurgia

e Pro tese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

saJas 5 e 6
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

O ESTADO

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
d

í

àriarnen te e de imediato:
.JORNAIS Telefone
O Estado 3.0.22
-A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579
Imprensa Oficial'.,...... 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) .

(Portaria) .

,Nerêu Ramos .

Militar .

,São Sebastião (Casa de

Saúde) .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bcmbeil'os
Serviço Luz (Raclal'na-
ções) .

Polícia (Sala Comissário ..

Polícia (Gab. Delegado) .. '

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair ' .

Varig .................•

Lóide Aéreo .

Real .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metl'opol .

La Porta .

Cacique , .

Central .

Estrela ,
.

Ideal .

ESTREITO
Disque .

Matrfz ; FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30

ICaixa Postal, 435 End. Teleg. ,"SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

da

Agência: PôRTO ALEGRE I
"Ríomar" j2.Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, Terão preferência- na matrícula os não repetentes.

64 j Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

Telefone: 2-37-33 � tificado de alistamento.
_

Atende "RIOMAR" I ,No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e

Elld. Teleg. "SANDRADE" End. T,eleg. "RIOMARLI" a caderneta: Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
. ,I - Colégio: Cr$ 210,00.

Agência: BELO RORI- Florianópolis, 1° de janeiro de 1956.

ZONTE José Warken Filho - Diretor.
'''Riomar'' MINISTÉRIO DA MARINHA

Avenida Andradns, 871-B Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
Telefone: 2-90-27

fARMÁCIA DE PLANTA0
1 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA - Rua

João Pinto
8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua João

Pinto
14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANTôNIO -

Rua Felipe Schmidt, 43
15 domingo - Farmácia Sto

r elipe Schmidt, 43
21 sábado (tarde) - Farmácia

Rua Trajano
2� domingo - - Farmácia CATARINENSE

Trajano
,

28 sábado (tarde) - Farmácia NÇ>TURNA
'I'rajano

29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e 'I'rajar, o.

A presente tabela não poderá se.r alterada sem pré
via autorizaçâo deste DEPARTAMENTO.

D. S. P., dezembro de 1955

_'\.NTóNlO - Rua

I
CATARINENSE --

i················..························f

f Restaurante Napoli I
i RÓ" ......... Deod= OI.

-, I
i •

Em Lagea, no luI do Brun. o melJlorr I, • n-.�()ll"" iI'..I,I'Ot'!dal O>lLMl f'UI •.,nhor"", ",... làn�, t:••••••••••••••••••••A••a•••••••••••••••••�
\

.

Viagem, com segurança
"e rapídez '

80 NOS CONFORTAVEIS M�eRO-ONIBUS DO
. '

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
,

Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba
� .'

Agê'nCia: nua Beouoro esquina da
Rua Tenente Silveíra,

Expresso Florianópolis LIda •
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.

'I'ransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PÔRTO ALEGIm, CURITIBA, SÃO' PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

2.314
2.0.36
3.831

3.157

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
, "Riomar"

"_ �., 1 ''''.,� ! i " � ":'!'""f <'1
Rua Dr. Carmo Netto,' 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atenci.e "RIOMAR"
End. Teleg: '�RIOlVIARLI"

Atende "IUOMAR"

NO_'l'A: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegre, Rio e' Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

3.153 agentes
3.121 "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consltltem nossas tarifas. EXPRESfSO FLORIANóPOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 �

3.313

2.40.4
2.0.38
2.594 ARTIGO 9'1'3.70.0.
2.500.
�,553
2:325
2.402
!.377
2.30.0.

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

Dec_reto-Lei n. 4.244, fazendo cursos pr�paratórios em

1 ou em 2 anos.

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

.

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

nicípio.

2.0.21
2.276
3.147
3.321
a.449
2.694
3.371
3.659

0.6

Rua

Rua

\

E C I T A�
GI.JNSTRUÇÕES EM TERRENOS DE MARINHA

. 1. Sáo terrenos de marinha em uma profundidade de
33 metros, medtdes para a parte de terra, do ponto em que
Passava a linha do preamar médio de 1.831.

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

2. .De acôrdo com o artigo 102 do Regulamento para
as Capitanias do" Portos, para execução de obras públicas
ou particulares, sôbré água em terrenos de marinha e
marginais dos portos, nas lagoas e canais, deve ser previa
mente ouvida a .Capttania dos Portos,' por meio de ofício
ou petição do Interessado dirigida ao MINISTÉRIO DA
MARINHA, devidamente instruído, expondo a espécie da
obra' que deseja realizar.

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

realizar;
•

c) certírícado de ocupante ou carta de aforamento
fornecido pela Delegacia do Serviço do Patrimônio
da União nos Estadas;

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

•

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

Ruy Guilh,on Peréira ue Mello
Capitão ele Mar e Guerra - Capitão dos Portos

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
>

HOEPCKE
NAV!O-MOTOB (�C4RL

ITINERARIO
SAíDAS DE

DOEPeIE»
IDA VOLTA

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

O horário de saída de, Florianópolis será às 24,00horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

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

Ernprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

I ,Atenção
Edilal para o ano 'de 1956
lNSTITUTO DE EDUCAÇAÕ E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO
_
Exame de IJ chamada e ele II época - Colégio - Giná-

sio e Normal. '

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

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

(do Departamento de Saúde) e de conclusào de curso .•
ARTIGO 91

-

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17
2as séries: Dias 18 e 20
las, séries: DiaS, 41 e 22

COlégio: Dias 20, 21, 22 elas 14 à"s 16 horas.
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação
caderneta.
As las séries trarão 3· fotografias 3x4 e as demais séries

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

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
de frente, ár�a de 400m2., servidos de água encanada
e ·luz.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.

Cruzeiro do Sul
NOVA LIN'HA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS

QUIN'l':'\S-FElRAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE FLORIANôPOLIS ÁS 07:00 hs.

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI ,.;�.. 07:25

MAF�A . . . . . . .. 08 :20
CURITIBA , 09:00
SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO .. .. '13 :00

INFORMACõES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AG11;NCIA
TA'C-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

'. SEqUR;i\N,ÇA: -, ÇO�FOR.TO - JlA:PJD�Z_�."."...,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Sexta-fel ra, '�O de Janeiro de 1956

. , DO próximo domingo
o CAMP-EONATO DA CIDADE TERA SEQUENCIA 'NO-PRÓXIMO DOMINGO, JOGANDO AS EsáuADRAS DO

'ATLÉTICO E BOCAIUVA.
.................................................................�� �.......................•.•

"O Estado Esportivo�'
.....�•••••••••••••••••••••••••••••••_� ., �.P••••••••a�.oaa�_··���·· •••p r

RIO, 19 (V. A.) - Como foi noticiado; ps clubes da

Federação Metropolitana de Futebol decidiram aprovar RIO, 19 (V. A.) - O Bra- Peru (sabado) ; dia 29 _

a instituição da Taça "Brasil", segundo a iniciativa lan- sil estreará no campeonato Brasil x Paraguai - Argen
çada pelo Botafogo e nos moldes da Taça da Inglaterra. sul-americano elo Uruguai tina x Chile (domingo); dia

Resta agora o pronunciamento dos .clubes de São no dia 24 do corrente, terça- 1 de fevereiro - Brasil x

Paulo e dos outros Estados, esperando-se que, da mesma feira, frente ao Chile. O· Peru - Argentina x Para
forma que os cariocas, haja apoio unânime à feliz idéia. certame terá inicio a 21 e! guai (quarta-feira); dia 4
,

Divulgamos, a seguir, na íntegra, o esboço do regu- seu final a 14 de fevereiro. 1- Uruguai x' Chile_ (saba
lamento aprovado pelos cariocas: O carnet, aprovado pela do); dia.5 - Peru x Para-

"Art. 1° - Fica instituida a "7aça Brasil" para AUF é o séguínte : Dia 21 de I guai - Argentina x Brasil
ser disputada entre associações dos diversos Estados, janeiro de 1956 _ Uru- (domingo); dia 9 - Peru x

conforme as condições do presente Regulamento. guai x Paraguai (sabado): Chile - Uruguai x Brasil
Art. 2° - A "Taça Brasil" terá o patrocínio da Con- dia 22 _ Argentina x Peru (quinta-feira); dia 12-

fed:ração. Br�sileira de Desportos, f!cando. sua. ?rgani- (domingo); dia 24 - Bra- Paraguai x Chile (domin
z�çao e direção a 'cargo das Federações cUJOS f iliados a .síl .x Chile (desfile) 'terça- go); dia 14 - Uruguai x
disputarem. ,

'

'I feira)" dia 28 - Uruzuai x Argentina (terça-feira).
Art. 30 - fi '''Taça Brasil" será disputada dentro do

' �_o +-

calendário of'.cíal, a ser elaborado paralelamente aos N' E NEM ErTARA' DE ANIVERSA'RIO-campeonatos das Divisões Principais (profissionais) das ; J "., _

-

,Federações participantes da mesma, de acôrdo com a A'MANHA'"'tabela a ser aprovada.
Dela part icipa rão : a) os cinco primeiros colocados

no campeonato do ano anterior da Federação Metropoli
tana de Futebol e da [ederação Paulista de Futebol ;
b) os primeiro e segundo colocados no campeonato do
ano anterior' dos seguintes Estados: Pernambuco, Bahia,
Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Estado do

Rio; c) ,é facultada às associações esportivas de outros

Estados, cujas Capitais totalizem mais de 100 mil habi
tantes' e possuam estádios com capacidade para, no mí

uime, 20 mil espectadores.
� "I ,I

\Art. 4° - A "Taça Brasil" será disputada, anual

mente, em duas séries: Gilberto Cardoso e Antonio Prado
Junior. A série Gilberto Cardoso será integrada pelas
�eguintes as�ociações: _

Campeão e terceiro colocado da' F.M.F., 2.

Segundo, quarto e quinto colocados da F.P.F., 3

Campeão diL',Fedei'�ção Pernambucana de Futebol, 1
',' Vice-Catnpe-ão .da FeCleraeão \ Paranaense de' Fu-
tebol, 1

.
"

"
.. -', :-'

'

Campeão da Federação Riograndense; de Futebol, 1

Vice-Campeão da Federação Mineira de Futebol, 1.

Vice-Campeão da Federação Fluminense, 1.
']jotal: 11.

.A., "chave" Antonio Prado Jr. terá os seguintes con-

correntes:

Campeão e terceiro colocado da FPF, 2.
Vice-Campeão, quarto e quinto �elocados da FMF, 3.
Vice-Campeão da Federacão Pernambucana de Fu-

tebol, 1.,'
. >

Campeão da Federação Paranaense de Futebol, 1.
'Vice-Campeão da Federação ,Riograndense de Fu-

tebol, 1.

Campeão da Federação Mineira de Futebol, 1.

Vice-Campeão da Federação Baiana de Futebol, 1.
Campeão da Federação Fluminense de Futebol, 1.
Total: 11.

,

Art. 5° � Na fase de classificação todos os jogos
de' que participam associações do Rio ou de São Paulo
serão obrigatoriamente realizados no campo dos adver
sários das mesmas: Nesta fase, bem como nas semifinais
e final, as despesas de passagem e estada de três dias
de delegação de -vin te pessoas no máximo serão retiradas
do "horderaux" e se este não as comportam .correrão

por conta da associação local. Reduzidas as demais des
pesas (percentagem das entidades, impostos e taxa de
arbitragem) caberá 'a cada participante 50% da renda
líquida, ficando, no entanto assegurado ao clube visi
tante uma garantia mínima 'ele Cr$ 60.000,00, '(sessen ta
mil cruzeiros).

Domingo passado teve
prosseguimento o Camnso

I nato Varzeano de Fut;bol,
com as seguintes parçidas :

I Caravana x São Pedro e

Ipiranga x Ferroviário, dis
putadas no Campo da Vila
Operária.
No primeiro prélio venceu'

o Caravana por 4 x 1, for
ma-ndo com a seguinte cons

tituição : José; Valdo e Ní
zio; Tainha, Aço e Norton;

Pelo presente edital, levamos ao conhecimento dos Se- Culica, Po, Betinho, Rosi-'
nho.re� M�mbros �o Conselho Deliberativo da Sociedade de llha e Euni. Os marcadores
Asslsten�la aos Lazal10s e Defesa Contra a Lepra, em San- foram Culica, Betihho, Eunita Catarma, que no dia vinte e três (23 - segunda-feira) e Po pura o vencedor e Va
do co�r��te mês, às vinte (20) horas, em sua sede social, doca para o vencido. O
no EdlfIclO Ipase, 4° andar, de acôrdo com o que determina "team" elo sr. Tiago Silva
os Estatutos da Sociedade, realizar-se-á a reunião do Con- fez uma partida brilhante eselho DeliberatiVio e do Conselho Fiscal, e, não havendo nú- mereceu o escore .

. m�ro legal em primeira convocação, meia (1/2) hora de., No segundo cote,]'o o IpI'-regIstro, na federação, do atleta profissional cujo con- pOIS com I'
.

t t
' qua quer numero, e com a seguinte ranga.s,uperoll o Fel'l'ovI'a"l'I'O

ra o não esteja reg:istado na confederação e no C.N.D. O
C R

rdem do dia: 1)01' 5 x 4, apo's sensacI'ollal
ou .•.D., na forma do disposto no artigo 6° do Decreto- ) d'

-

I· °
'

a, ISCussao e votação do ,Balanço e das Contas refe1 luta. Fo!'am autol'es dos
el n 5.342, de 25 de março de 1943. t

-

6 N
ren es ao segundo semestre de 1955' tentos OS111' (2), AI'ltoll,

. ão se processará a transferência do atleta·. b) d
'

Parecer o Conselho Fiscal" D t R
a) que, mediante requisição reguJar, estiver à

' , uar e e odrigues paTa
c) leitura do Relatório do 2° semestre de 1955" apre- os ipiranguistas e 1\/fandl'codisposição de entidade superior; e, se ao ser tdI·

ln_

sen a o pe a Presidente da Sociedade' e, (3) e Neri paI'n o q"ladI'orequisitado, já houver reque'rido a transfe- d) t d
.

' .... c

assun Os e mteresse social. vencido.
rência, esta só será concedida depois de FI" r 17 d
d· d ' . o1'1ano.po IS., e janeiro de 1956, Domingo, em contl'n"laça-o' Ispensa o pela entidade que o requisitou', '

'

Ac G b ld d P
-

c.

, a�l� al'l a I e ,a��a ,F,erreoira S. Thiag'o - Secretário. ao certame, medirão for as
" (Continua) D.et..ch Vün WangenheHll - Presidente. .' Caravana '8 Fluíninense..Çlj./,:",;

"i�

CONSELHO NACIONAl·DE DESPORTOS INSTITUIDA A·TACA "BRASil"· COM ,A
,

DELlBE�AÇÃO N. 86/55 PARTICIPAÇÃO DE-TODOS OS ,ESTADOS

Estabelece normas; para as leis de
transferências, remoções e

reversões de eílétas
O CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS, no

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto
nos artigos 10 e 30 do Decreto-lei nO 3 199 de 14 de abril

de 1941, combinados como que preceituam os artigos
lO. e 70 do 'Decreto-lei nO 5.342, de 25 de março de 1943.

DELIBERAR:
- 1. As transferências, remoções e reversões de atle

tas far-se-ão de aeôrdo com as Leis adotadas pelas Con

federações e federações, observadas as Normas cons

tantes desta Deliberação.
DAS EXiG1l:NCIAS

2. A transferência de atletas entre associações da

mesma federação far-se-á por intermédio da respectiva
federação. e a transferência de atletas entre federações
desportivas do país ou entre estas e entidades estrangei
ras por intermédio da confederação nacional a que es

tiverem subordinadas as federações interessadas.
3. A transferência entre federações será solicitada

pejo atleta à confederação, em requerimento de própr io
punho, encaminhado pela federação de destino e acom

panhado de:
a) atestado de boa conduta;
b) prova de não estar cumprindo pena' imposta'

pelo órgão de justiça desportiva da entidade
de origem;

c) prova de haver pago a taxa de transferêneta

estipulada pela confederação, quando for o

caso;

d) prova de estar livre de compromisso com a

.. _ associaç�o ou entidade de origem,
''''.' §1 1° . .....", 4-0 'Requer;..},m,.én!;� junt�l'tt;'�Jinda, informa-
ções -sôbre :

' "- +, -Ós
', '

a) nacionalidade;
, b) naturalidade:
c) filiàção;
d) data do nascimento;
e) .estado civil;
f) residência:
g) profissão, quando amador ou não amador;
h) local e enderêço de ónde exerce suas ativi

dades profissionais, quando amador ou não

amador;
i) situação militar;
j) nome '(las associações de origem e destino;
k) data da última transferência;
I) as condições firmadas para a prestação de

serviço, quando profissional ou não amador.

§ 2° - A confçderação poderá formular outras exi

gências, submetendo-as à aprovação do C. N. D.

§ 3° - A confederação promoverá as diligências
necessárias à fiel observancia do disposto neste iterh e

parágrafo, poden [o reclamar do requerente, antes do

despacho final, esclarecimentos ou comprovação do 'que
por êle - for alegado.

§ 4° - A inexatidão nas informações, verificadas
em qualquer tempo, obsta. ou anula a transferência, fi
cando o atleta impedido para o exercicio de atividade

desportiva durante o prazo mín imo de um ano, mantido
ou restabelecido o vínculo com a associação de origem.

4. O requerimento de transferência .será definitiva-
I \

ll1ente despachado pela confederação no prazo de 72 ho-

ras, contado da data do recebimento, sendo expedido,
imediatamente, o certificado respectivo, salvo se para o

despacho forem necessários outras informações, pre
vistas nestas Normas ou nos têrmos da legislação des
portiva internacional ou da entidade de âmbito nacional,
quando, então, as informações serão pedidas à 'federação
de origem, dentro de 48 horas.

..

Art. 6° - A distribuição dos loca is dos jogos dos
demais concorrentes será feita' na medida do possível.

Art. 7° - Entre os concorrentes da mesma Federa
ção, um dos jogos elo 1.0 turno do campeonato oficial,
determinado previamente por comum acordo, serão tam-

§ 10 _ Par-se-á o pedido -tle ihformaçãos pelo meio
bém considerados para disputa da Taça "Brasil", e, co

de comunicação mais rápida. 'possível, cumprindo a. entí-
mo tal, contarão pontos para a mesma, sem prejuízo dos

dade informante responder da- mesma forma e posterior-
pontos em disputa dos respectivos torneios regionais.

mente, confirmar os termos de sua resposta e� docú�en- Art. ?O - A "Taça Brasil" será disputada em um

to hábil; se o não houver feito na primeira informação,
só "turno" para cada série. Os dois primeiros colocados

tudo em prazo não excedente de quinze' (15) dias, con-'
de cada uma disputarão as semifinais da Taça, as quais

tado da expedição do pedido.
se realizarão nos estádios do Maracanã ou do Pacaembu.

§ 20 - Se a entidade, ou associação de origem, ti-
O jogo de campeão do Brasil, será realizado em uma uni

ver razões a oferecer' contra a efetivação da transferên-
ca partida, no Estádio .do Maracanã, da Capital da Re-

I 'pública.
cia, deverá apresenta- as a solicitante, simultaneamente,
com a resposta ao pedido de informação de qUe trata o

Art. 9° - Imediatamente após o término do jogo

parágrafo anterior, dentro dos quinze (15) dias de prazo,
final, a equipe vencedora receberá das mãos do presi

sob pena de não serem apreciadas tais razões.
dente da República e ficará em sua posse temporarin

§ 30 _ No caso de o processo de transferência de-
até a vespera da partida final pela Taça do ,ano seguinte.

-

t
Art. 10° - O cam'peão terá seu nome gr'avado à "Ta-

pen,der de informaçoes,'� se es as forem satisfatórias o

certificado correspondente será' expe�ido. dentro de 48'% ça Brasil" e lhe caberá miniatura, em ouro, da mesma".

horas (qu�renta e oito horas).
'

§-4° - Expirado o prazo de quinZe (15) dias, refe
rido no pàrágrafo 1° dêste item, ou na falta de informa
ções convicentes, a juizo da confederação, esta poderá,
mais uma vez, solicitar novos esclarecimentos, com fixa
ção de novo prazo de quinze (15) dias e conceder a trans

ferência, sem prejuizo do que dispõe o parágrafo 40 do
item 3.

§ 50 ;--- Respeitados os prazos fixados nestas Nor
mas, o certificado de transferência poderá ser expedido
por'via telegráfica, desde que a eópia do telegrama, devi
damente a�ténticada, seja. arquivada na confederação.

·.,.,..."."...""""--,.,....,--....."11,,.....(,) eel'1;ifieado de" transfe-rên,cia. nãe autorizará o

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

o BRASIL ESTREIA NO SUL-AMERICANO
NA PROXIMA 3a. fEIRA, ENFREN

TANDO O CHILE

Nenem, O veterano
e sempre valoroso mé
dio esquerdo do Bo

caiuva, faz anos na da
ta dé amanhã.

,

Jogador de recursos

técnicos, combativo e

leal, tem sabido impôr
i

I

a sua classe nas parti_ i

das que disputou, Ia- I
zendo-se por isso cre-]
dor da admiração do I,púhlico esportivo não
�l) da cidade' como de

'

todo o Estado.
Ao destacado "play- I
" t' Ier as ��ssa� 311 .ecrpa- '"

das fellcltaçoes. '

CLAUDIO, TECNICôDo CORINTIANS
S. �AULO, 19 (V. A.) - de São Jorge. E' que o con

O_ tremador. O.swaldo Bran- :....,trato de Brandão com os _

dao, do Corintians entregou corintianos já se encerrou
o seu cargo ao ponteiro e somente renovará seu

Cláudio, que assumirá pro- compromisso, depois do re
visóriamente a direção téc- torno da delegacão de Mon-
nica do plantel do Parque tevidéu.

-

- TAUBATE' 3 X FLAMENGO 2
Colaboração de Luiz Alves
,Realizou-se, domingo, na
vizinha cidade de São José,
um sensacional prélio fute
bolístico entre as equipes do
Taubaté, era Estreito e do
Flamengo de Capoeiras.

tentos a dois, marcando pa
ra o vencedor Dionê (2) e

Cireno. \

O quadro do Taubaté foi
êste :

Betinho; Liberty e Mar
reco; Demostenes, Zico e
Nande; José Carlos, Cireno,

Após))O minutos de renhi- Carlito, Dionê e Ramon.
da luta os louros da vitória Na preliminar venceu
couberam à equipe estrei- também o Taubaté por
tense, pela contagem de três 2 x·I.

-

""���"-fr.j��•••••••• �••••••e••••••••••••••&;$�

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

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

Informações na

"A MODELAR"

E C'I T A L;..

."

O ESTADO
tiiW-��_' ,_ ,-

•

In�ma�
,

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs .

Mickey ROONEY _: Dick
HAYMES - Barbara
BATES em;

MOSQUETEIROS DO MAR
technicolor

No Programa:
-

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50 .

Censura até 5 anos.

As 5 - 8hs.
Gene BARRY

ROBINSON em: '

A GUERRA DOS MUNDOS
technícoloi

No Programa:
Repórter na Tela. Nac.
Preços: lil,OO - 5,50.
Censura até 14 anos.

Ann

As - 8hs.
Vit.torio GASSMANN

Elizabeth
-

TAYLOR'
John ERICSON em:

RAPSÓDIA
tecnicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

ItI'lt"IJ
As - 8hs.

Van HEFLIN - Lana
TURNER: em:

'A RDA DO DELFIN
VERDE

No Programa;..
Novidades Na Tela. Nac.
Preços: '8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos,

-
__As � Shs,

William I-TOLDEN
Edmundo O'BRIEN em:

TRIUNFO DE SANGUE
No Programa:
::.J'oticias da Semana. Nac .

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 ano�

As - 8hs.
1°) Atua]. Atlantida. ·Nac.
2°) PANTANO ' SINIS

TRO - Com: John Hall -
technicolor )

, 3°) RINCÃO DAS TOR
MENTAS - Com: Dennis
Morgan - technicolor
4°) A ARANHA MORTA

- 1/2 Eps. Inicio do Se
riado

Preços: 8,00 - 4,00.
sura até 14 anos.

CASA MISCBLANIA Illetl10

a."Wora i.. JUdt.. a.C.A.
Vii.r. ValnJu • DIIeH.

NA VÁRZEA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_

Sociais

'PROGRAMA DO M�S DE JANEIRO
DIA 22 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE NO

"COQUEIROS PRAIA CLUBE". CON-
CURSO DE "MAIqS" E OUTRAS SUR- RIO, 18 (V. A.) - A polí-
PREZAS. ela carioca informa que 'o

DIA 28 - SABADO - A TRADICIONAL E SEM- general Magessí, chefe dessa
PRE ATRATIVA "SOIRÉE" - BLAN'- repartição federal, resolveu
CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPEGIAL. enviar dois policiais do De
TRAIJES EXCLUSIVAMENTE BRAN-, partamento Federal de Se
CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAIOR gurança Pública para parti-
BRILHANrrISMO DA FESTA. ciparem das ínvestagaçõas

-0- destinadas a apurar devida-
"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEPARTAMENTO _mente a falsificação de di-

BALNEÁRIO DO,CLUBE" nheiro brasileiro na Arganti-
OS S1'S. associados e suas exmas. f'amiliás procurem na.

passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on- Informa ainda o gabínets
de há UM BAR E ,RESTAURANTE perfeitamente apto do chefe de polícia que a via
para todo serviços, -bem como SORVETERIA, UMA gem dos referidos policiais
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazível
para passar um Domingo inteiro... /

Banhos de mar. Refeições lar carte. : .

SUPLICIO'
RAIMUNDO CORRiJ:A

T::!r labios, ver. .. e não poder olhar!
Suplícios tais, minh'alma SÓ contem.
Saber que sofres, não poder falar
Para dizer-te: Amor, sofro também!

"

Por que persistes, flor, em torturar
Um coração que há longo tempo vez,
Mudo, em silêncio, aflito a soluçar,
Pedindo aos céus que te conceda o bem?

Não crês, não sabes que eu tenho esperança
Que sinto e sofro e que a nínguem eu digo
Que o coração que sabe amar, não cansa?

,
Deixa o rigor, abranda o meu castilgo.
Lembra que é triste e bem atroz, criança,
Ter lábios, Ver, .. e não falar contigo.

ANIVERSÁRIOS f sr: Est��ita Neves, alto fun-
SNRA. HENRIQUE DE cionário dos Correios e Te-

BEM legráfos
.

Transcorre, amanhã, a
'

- sr. Juvenal Fiuza Li-ldata do aniversário natalí- ma, do comércio de Itajaí;
cio da exma. sra. d. Liége _:_ sra, Maria Sebastiana

Costa, de Bem, esposa do sr. Leal, esposa do sr. Gualber

Henrique João de Bem; re- co Leal

presentante comercial, re- ,
- sr. Alf'ín Nunes ,da Sil-

sidentes em Araranguá. va

A distlnta aniversariante - srta, Razires Lopes,
que é Professora do Grupo filha do sn, Euclides Lo
Escolar local possui, pelas pes;

qualidades que lhe ornam o - srta. EH Santos
coração bondoso, um circu- - sr. Oswaldo Correia;
10 d� amizades grangéadas, - sr. Luiz Alves;
não SÓ naquela cidade como - sr. Sebastião Neves;
nésta capital, que, nêsta - sr. Otacilío Florentino
oportunidade prestar-lhe-ão Machado, residente em Im

significativas homenagens bituba;
de apreço e reconhecimento, - sr, Walmor Uliano, pro-

O ESTADO, respeitosa- fessor, normalista:
mente, apresenta felicita- - menino Mauricio Dal-
cões. Grande Borges, filho do sr.

FAZEM ANOS, HOJE: Antenal' Borges e de sua

- sr. dr. Clovis Aires exma. esposa d. Dalila Dal

Gama, íntegro Juiz de Direi- Grande Borges
to de Campos Novos: - sta. Dulce Gama Salles
- sr. Gilberto Abdala; - srta. Sueli Pereira, fi-
- sra, Estefanina Chuas- lha do sr. Belmiro Pereira e

que Franzonni, esposa do de sua exma. esposa d. Olin-

sr. Roberval Pranzonní dina Pereira
- sr. Wily Klug, agênte FARÃO, ANOS, AMANHÃ:

da R.V.P.S.C., em Blume- - sr, Carlos Ugo Souza
nau

"

�1[
- sr. Nestor Angelo

- sra. Herondína Albur- Arioli
,

quel'que Neves, espQ$a.do
;
sr. Raul Caldas

PARTICIPAÇÃO
JOAQUIM LúCIO DE SOUZA

-E-
SENHORA

I
I
I

Participam o noivado de sua I
filha JURACY. com o' senhor I
Nemésio Couto. I
Joinville, Janeiro de 1956. - I

Procor2-se ReDresBotBote
Grande Fábrica de L t X A S, outorgando direitos

exclusivos para êste Estado, procura distribuidor para
seus produtos. Favor responder para Avenida Atlântica,
762, Apt. 501 - Rio de Janeiro.

-_--------------

CLUBE DOlf D� AGOSTO

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS DO MiS DE JANEI�O
Dia 21 - Sabado � GRANDIOSA SOIRÉE - Grito

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

NIS - ESCOLHA DO "BROTINHO" de 1956

das 19 às 24 horas.

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

CASA BRUSQUE
Moderna Loja Comercia! especializada em artigos RE

NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua

Jeronimo Coêlho, 1-B, Edifício João Alfredo
Scmanalment., recebemos novidades fabricadas pelas
Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere
cemos aos nossos distintos fregueses com absoluta

exclusividade nesta praça.
Com antecipados agradecimentos

Os proprietários da "CASA "BRUSQUE"
Florianópolis Sta, Catarina

PIANOS BRASil,
Mais de 60 anos de tradição gloriosa

j(
Desde o Amazonns ao Rio Glande do Bul, o piano

Brasil conseguiu a mais elevada reputação, e�n virtude de
sua impecável sonoridade fi construção artística.

Pianos Brasll. S, A. tem o seu primeiro piano fabricado
desde 1891, portanto, há mais de me�ó século, colaborando
Para a educação artística do nosso povo.

A sua administração é permanente há quasí 20 anos,
ndotando sempre, com muito senso de responsabilidade, um
rigoroso critério na fabricação, razão principal do alto
conceito .hoje merecido pelos PIANOS BRASIL.

Atualmente tambem Os pianistas florianopolita.Qos po
derão escolher um dêstes magnífícos pianos, com a garan
tia de 10 anos dados pela Fabrica através dos seus reven

dedores exclusivos que são os estabelecimentos da A "MO
DELAR".

A respeito dos pianos Brasil, o grande maestro e com-

positor patrício H. Villa Lobos assim se 'externou:
"Garanto que nenhum piano estrangeiro é melhor do

que o PIANO BRASIL, sobretudo é uII7 produto nacib
nal e tenho tido provas constantes".

,Clu�e 15 �e. Outu�ro SÁlvia E a T.e.C.

I

PROGRAMA MES JANEIRO
(Rtía Alvaro de Carvalho 12)

DIA 28 (sábado) - Soirée Carnavalesca.
A Diretoria solícita às distintas senhoritas' providen

ciarem a aquisição das carteiras de identidade.
Reserva de mesas na "A Floricultura"

Você sabi,a que ...

20 DE JANEIRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.501, André Gonçalves e Américo Vespuccí,
descobriram a Ilha a que deram o nome de São
Sebastião;
em 1.567, Men de Sá, então Governador do Bra
sfl, atacou e tomou uma "palissada" na baía
do Rio de Janeiro, defendida pelos franceses
que se achavam auxiliados pelos tamoios;
em 1.6p9, chegou à Bahia a Armada do Conde
da Tôrre (D. Fernando de Mascarenhas), em

possando-se como Governador do Brasil no dia
23; ,

em 1817, as tropas luso-braaileiras entraram
triunfalmente em Montevidéu, comandadas pelo
General' Lecór;
em 1817, o General Chagas Santos, com suas tro
,pas, acampou na margem direita do Uruguai
(La Cruz), destacando Contigentes para perse
guirem as tropas de Andrésito Artigas;
em 1828, o General Gustavo Brown, comandante
interino do Exército Brasileiro em operações no

Rio Grande do Sul, passou o comando ao Gene
ral Visconde da Laguna;
em 1843, começou a governar o primeiro Gabi
nete organizado pelo Marquês de Paraná (Car
neiro Leão), composto de conservadores e que
-foi substituído em 2 de fevereiro de 1844, pelo
Gabinete do Visconde de Macaé (Almeida .Tor-
res)';
em 1866, 110' município de Cantagalo, -Estado do
Rio de Janeiro nasceu O' grande escr itor Eucli
des da Cunha, célebre historiador e engenheiro
militar. Foi assassinado, por .questões intimas,
em 15 de agôsto de 1909;
a data de hoje é consagrada como "'DIA DO
li'AlllVIACnUTlCO".

André Nilo Tadasco

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

Diretoria, de Fazenda
'EDITAL

VENbE-SE
Por motivo de viagem vende-se: grande dormitório de

imbuia para casal composto de onze (11) peças; conjunto
para bebê de 4 peças laqueadas; sala de visita de veludo
em três côres composta de sofá e duas poltronas; um ar

mário rouparia com portas de correr medindo 3mx2m,; uma
copa composta de mesa, seis cadeiras e armário-bar; di
versos aparelhos elétricos de uso doméstico, cadeiras e me
sinhas avulsas etc,

Tratar à Rua Tenente Silvéira n. 16, das 10 às 15 horas.
\

--------'_

IRÃO Á BUENOS AIRES
Policiais brasileiros acompanharão o

lnquérito sôbre a falsificação

Impnstos sôbre Indústrta e Profissão" Licença, Publicidade
e Atos sôbre Economias do Munícipío e Taxas sôbre Afe
,rição de Pesos e Medidas e Limpeza Pública, sôbre Estabe-

lecimentos Comerciais, Industríaís e Profissionais
1° TRIMESTRE DE 1956

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

será possivelmente amanhã, branca dos impostos e taxas acima mencionados, corres
uma vez que no decorrer do pondentes ao 1° trimestre do corrente ano.
dia de hoje se processarão os Os impostos e taxas que recaem sôbre as Profissões Li-
entendimentos necassártos bsraís, Pensões, Cía. de Seguros, de Sorteios e estabeleci-
com o ItamaratL Pertencem mentos de Loteria, Representantes Comerciais, Bancos e
'eles à Secção de Defrauda- Casas Bancárias, Bares e Botaquins, e outros quaisquer ne-
ções e são espacíaüzados no gócios de caráter transitório, serão pagos de uma SÓ vez,
assunto. Terão a missão de

j
no mês corrente.

'

�cori1panhar o. in,"quéríto
rea- Findo o prazo acima, os aludidos Impostos e taxas se-

lízado pela polícia da Argen- rão cobrados acrescidos da multa de 20%.
tina em todos seus detalhes" Diretoria de Fazenda, em 16 de janeiro de 1956,
inclusive na parte referente W. D'Aláscia
a possivel articulação com Oficial Administrativo,
elementos polítrcos do Bra-
sii·

muito
bom!

LIVROS
Por motivo de viagem ven

dem-se livros de direito, fi
losofia e literatura.

,

Tratar à Rua Tenente Sil
veira n. 16, das 10 às 16 ho
ras.t Auradecimento e' Missa

. João Carlos Daussen
(MISSA DE 7° DIA)

Seus filhos, nóras e nétos convidam os demais pa
rentes e amigos para a missa que, por intenção de sua

bon issima alma, mandam celebrar no dia 21 do corrente,
às 7 horas, na CATEDRAL METROPOLITANA, no altar
do SAGRâ'DO CORAÇÃO DE JESUS.

Antecipadamente agradecem aos que comparecerem
à êste áto de fé cristã.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE Par.i�ipaç�o
CQMUNICAÇ,liO .

Lauro Luiz Linhares e,

Senhora, participam aos pa
rentes e amigos, o nascimen
to de seu filho Lauro, ooorrído
dia 12 do corrente em a casa

de Saudei São Sebastíão.
Fpolis. 12-1-56

A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE comu

nica a seus clierites, favorecedores e amigos, que rei
niciou o tráfego aéreo para V1DEIRA desele o dia dez
do corrente, com escalas ssmanaís naquela cidade às
terças, quintas e sábados, c?m saída de Florianópolis
às 12 horas e quarenta minp.tos.

Vende-seAVENTURAS DO ZE-MUTRETA
í Vende-se a casa da Aveni .

; da Hercil!o Luz 183, infor
mações no mesmo local.
Dias,
·,.....�J&a....u••�.y.....-

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

rua Dorval Melquiades 38. �

Te!. 2927.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com 'i) Biblia na Mão
SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO

Tende cuidado e guardai-vos de tôda e qualquer avareza;
porque a vida de um homem não consiste na abundância

dos bens que êle possua. (Lucas 12:15). Ler Lucas 12:15-21

Ao terminar a parábola do rico louco, Jesus acres

cen tou : "Assim é o que entesoura para: si mesmo e não é

rico para com Deus". Aquêle homem rico, a quem Deus
havia abençOi'ldo tanto, poderia ter vendido seus produ
tos e a mancheias distribuído com os pobres e necessita
dO:3 da abundância do que havia recebido. E, à medida

que suas preces de gratidão se' elevassem ao trono da

graça pelos bens que recebera, sentir-se-ia o feliz ins

trumento de 'Deus no mundo.

Êle, no entanto, recusou êste privilégio que Deus co

locou em suas mãos. Foi ambicioso e portanto não era

'rico para com Deus. Menosprezou sua oportunidade de

ser um mordomo fiel do Senhor. �

-

O egoísmo é um dos deuses falsos que adoramos. A

destruição dêsse ídolo nos libertará para tornar-nos bons
mordomos no reino de Deus.

ORAÇÃO

Nosso Pai, dá-nos corações repletos de amor, meigui
ce e compaixão. Então ajuda-nos a abrir nossos cloraç�es
para derramar 'amor, meiguice e compaixão sôb�e os ne

cessitados. Pedimos isto em nome do nosso compassivo e
_

bondoso Senho-r Jesus Cristo. Amém.
'>

PENSAMENTO PARA O DIA

O espírito de Cristo nos desafia a sacrificar-nos pe
los outros.

C. TRUJILLO BANQUEIRO (México)
-0-

SÁBADÓ, 21 DE JANEIRO

"Já vos despistes do velho homem. com os seus feitos; e vos

revestfstes do novo homem que se refaz pelo pleno conhe

cimento, segundo a imagem daquele que o criou. CoI.
3:9-10). Ler Gênesis 35:1-3 ou Efés. 2:14-22 �

Apontando para' uma árvore que perdera tôdas as
, fôlhas e cuja silhueta nua se destacava à luz do luar, al
guém que não conhecia a seneguela (árvore das Filipi
nas) comentou: "Que desperdicio! Por que rião cortam a

árvore de uma vez para fazer lenha?" Esta pessoa pen-
�

_ISOU que a árvore.estivesse morta. Mas ela estava bem vi-
, va; tinha apenas perdido as fôlhas. Todós os anos, em

janeiro, ela precisa despir-se das fôlhas para que sua sei

va não se desprenda através da respiração e não dê fru-
tos depois. "

I Esta árvore das Filipinas apresenta uma parábola
, da vida. .Muitos há que cultivam vícios que .prejudicam o

corpo, a mente e o espírito. Êstes pensam que o individuo
que n ãn pratica atos pecaminosos é como se estivesse
morto. MM; aos olhos de Deus ,êstes representam as fô
lhas através das quais" a vitalidade -da alma e -�da -subs
tância da vida se escoam para o nada. Líbertar-sj, .do pe"
cada é conquistar a vitória espiritual. O poder de Cristo
nos ajuda a crescer' progressivamente até a estatura de

Cristo e a doar frutos para Deus.

ORAçÃO
/ I

:' -:.
-

•

Querido Pai, .ajuda-nes a livrar-nós do pecado, por

que não é da ·tua vontade, que pequemos ou, que ó pecado
nos sufoque. Portanto, dá-nos poder para sacudi-lo para
longe de nÓS e viver fiel' e Iívremente 'na �t_ua graça. Em
nome de Cristo. Amém,

I
�

l

PENS·AMENTO PARA O DIA
\ .; -

É Cristo e nãuo pecado que 'de.ve viver em mim:
,

M. VAI�DE'Z GARCIA. (Filipinas)

Colegio Coroção de· Jesus

-'

AVISOS PARA () ANO LETIVO DE 1956
Exames de admissão ao CUI'so Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às ,8,00 horas.

Inscrição pal:a os mesmos

Dia 15 de fevereiro de 1956, das, 15 às 17 h0ras.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.

Inscl'Íção
Dia 16 de fevereiro, das 9. às 12 horas.

MATRíCULA M�S DE f'EVEREIRQ
Mediante pagamento da Ia. prestação

Curso Primário
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7;30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Oursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Pede-s� trazer 1 fotografia 3x4, de un,iforme, p'al..a a

caderneta.
As alunas da Ia. série ginasial e as nbvátas ,das de
mais séries queiram trazer 3.

Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas :_ 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas -_3as séries ginasiai�.
Dia 23 - das 15�18 horas - 4as séries gÍnasiais.

, Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e Normal.

_'-0-

Reabertura das aulas
Dia 10 de março de 1956.

,

Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro ,de 1956.
-::

Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45/ horas.
Turno da tarae à$ 12,50 horas.

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo: bl�lsa de mal'lga comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 1956
! .

5

Faço público, para conhecimento dos interessados, qUe 'as provas dos concursos serão realízadas nesta Ca
pital e em tôdo o País, nas seguintes datas e horários:

/

Institulo BrlsUeirl de 'Geo ralia e Estalística Conselhos,
,

Consellio Nacmnatje Bstatlstlcla
.

� de ,Beleza
Concursos para ingresso nas car reirns de Contabilista, Datilógrafo, Escriturário, Es'ta-

NOVO METODO PARA RE-
�ístico, Estatístico-Auxiliar e Oficial Administrativo do Quadro II da Secretaria-Geral do Con-

TIRAR TJMA TATUAGEM
selho Nacional de Estatística do I.B.G.E.:

.

,

,(C. 40, 41, 42, 43, 44 e 45)

CONCURSO PROVAS
I I

J DATA HORA'I
I I

I

28/1 I· 15,00
29/1 �. 8,30
30/1 I 18,30
5/2 I ·,8,:,\0,
31/1 I 18,30
5/2 I 8,30
2/2 I 18,30
6/2 I 18,30
3/2 I 18,30'
5/2 ' I &,30
1/2 I 18,30
4/2 I 15,00

Contabilista .

Datilógrafo
'

.

- Datilógrafo ',' : .

Datilógrafo .

Escriturário
'

.

Escrlturárío .

Estatístico' : .

Estatístico. � .

Estatístico-Auxiliar , .

Estat lstico-Auxíl ínr � "

.

Oficial Administrativo
�

.

Oficial Admin iatratívo .

Tôdas
Técnica datilográfica
Conhecimentos básicos
Prática datilográfica
Português, Matemática, Direito e Geografia

· Datilografia
Matemática e Estatística

Redação e Geografia
Português" Matemática, Estatística· e
Datilografia
'Português e Matemática
Direito, Geografia e Estatística

Geografia.

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

1 - Liquidação extra-Judicial da· sociedade.
2 - Nomeação do liquidante.
3 - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Jósé Corrêa Telxeira
Diretor-Presidente
Eusébio Mendonça Núnes"

Diretor-Gerente
_____--'-'----_'--

-

.

TEMOS O GRATO PRAZER D� CHAMAR A VOSSA,
;'\TE�ÇÃO PARA t:STE ANUNCIO:

Piorfanópol is, 14 de janeiro de 1956.

serviço Social do Comercio
CURSO INTENSIVO para Educadora do Jardim de

.

Infância Mmilo -Braga

uma lixa sôbre a região ta
tuada a qual é enrolada sô
bre um roto de gaze oou?- as

dimensões de dois centíme
tros de díamatro por cinco de

extensão e devidamente fixa ..

da por um elastico aplicada
nas extremidades.
Após os cuidados higíenícos

e de esterilizacão necessários
procede-se a-uma anestesia

.

local com novocaína. e adre

nalina. Com um movimento
circular indo do centrá para
-a periferia vai-se lixando a

superfície cutanea onde fo

ram feitos os desenhos' até

que sangue profusamente. A
pressão deve ser mais forte
no meio ela zona tatuada di
mínuíndo em direção à perr
feria, onde há o Iímtts da pe
le norma]. O local' operatório
é então lavado profusamente
com.uma 1ioluSão sáli,na.mor
na e isto é importante áfim
de que qualquer resíduo co

rante fique eliminado e não
venha a promover futura
mente reações de corpo ex-

tranho.
_ Com o auxílio de. uma len
te observa-se fácilmanta se

a límpeza foi bem feita e em

caso positivo, faz-se um cura-

EX'rERNATO FUNDADO EM 1922 tívo com uma pomada antís-
Alfabetiza e prepara para os exames de admissão septica e cica"rizante e que

ao Ginásio , deve' permanecer por uns dez

·
Matrícula: de '17 a 22 de janeiro, para os que já são dias.

.

alunos ?o Curso; d� 23_ a 2_7, para os alunos novos.. ,I Após es�e prazo as, áreas
NOrA - A direção pede aos Snrs, Pais que, por tratadas rícnm com uma leve

obséquio, só se apresentem nos .dias marcados,' porque, coloração rosea a qual vai es

po� motivo de fôrça maior, a matrícula, êste ano, será maecendo pouco a pouco.

apenas de 80 alunos. Em dois meses obtem-se
�ORÁRIO - Todos os dias úteis das 14 às 16 ho- um efei1J? cosmético apreciá-

ras, com exceção de sábado. vel, superior mesmo aos ou-

tros processos, até então usa

dos para destatuar corno se

jam a neve carbonica, ele

trollse, eletrocoagulação, etc.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qljalquer

Sec"a-o dA Santa Catarina conselho sôbre o tratamento

NOSSO POSTO S. A. CARROS' ,,' �

��:C���i:t�a���o�i��S,l1�é�i��EDITAL N. 18/56 .'

DIESEL - INCOM.APE S..A� .

México, 31 - Rio de Janeiro,
�

Convocação de Assembléia Geral bastando enviar o presente

"De
(2a. CONVOCAÇÃO) artigo dêste }ornal e o ende-

(Sucess'ores) ordem do Senhor Dil'etor Presidente do Conse- reco completo para a respos-
l�o, co.nyoco os senhores Advogados inscriFos nesta Sec-

I

ta: "

'

Assembléia Geral Extraordinária çao e no gozo de seus direitos, para a sessão de Assem-
I

,

, .bléia Geral a realizar-se às 16 horas do dia 23 do cor-l ••••••••�••••••••••�.c
,São convidados os acionistas e credores do Nosso Posto, rente, na sede desta Secção, sita à rua Trajano n. 1, 3° Preceito do DiaS/A Carros Diesel e de sua SUCessora Industria e Comér- andar, \

cio de Máquinas e Peças S. A. - INCOMAPE S/A -,- para Ordem do dia •

a Assembléia Geral Extraordinária a Dealizar-se no dia 26 1° - Discussão e aprovação do Relatório e das con-

do corrente mês e ano, ás 16 horas, em sua séde social, a ,ta.s da Diretoria, referentes ao exercício de 1955·
fim de deliberarem sôbre a seguinte"ordem do dia: 2° __:_ Quaisquer outros. assuntos da competê�cia'da

Assembléiá. . .' '"

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1956.
Nilson Vieira Borges

1 ° Secretá'rio
-

\ '

�A AG1!:NqIA "SANTA LÚCIA", secção de empregos
destina-se a colaborar com todos aquele's que Precisam te;

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO" sob suas ordens, empregados das mais lvariadas profissões.
Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis Selecionando rigorosamente todos os candidatos lns-

ORGANIZAÇÃ.O COMERCIAL, CATARIrNENSE., cri tos nesta AgênCia, estamos apto�',' a apresentar quando

Terr graU)'a ou pomar necessária; pessôas de capacidade e, honestidade compro-eno 'para
'

..'
' vadas, e. nas' mais perfeitas condições, para assumirém as

Vende-se em Barreiros; nas proxImIdades da estra- M EC A:UQ'G'R ,A,:'[O maís Diversas Funções. ,

'

da federal, um terreno com 40 metros de frente por 240 HL'f Rf Entre ,em c.ontacto. çom .nossa Agência, ou aguarde,
de fundos, completamente plano, proprIo para .granja, A ]\:scola de Escrita e Fazenda, pr.ecisa de um OleCa,no- . visita do nos$o repres�ntante. ,.

pequeno pomar ou exploração de areia para co�struçao. gráfo competente, para concerto 'em máquinas de escre�er "AGtN_CIA. SANTA LÚCIA"

Preço Cr$ 60.00000. ' e calcular. Os interessados d'everão tratar na mesma Es- Rua Jerônimo Coelho - 1 - 10. andar - Sala 6

'ate .�r;' AIVa-l1i Millen da" Silveira.
'

colal'dás 8 as 16,.hor'�s,,,á rUa' Pedro�Bemol'o s/r no l!!streito. ,
Édifieio "João 1\lfrêdo" �' .

I

• A Adrníntstração Regional do Serviço Social' do Co
mércio - SESC - comunica o funcionamento de um curso

íntensavo para sducadora . do Jardim de Infância Murtlo
Braga. -"

Início das aulas: dia 6 de fevereiro de 1956. .

Encerramento das aulas: dez (lO) dias úteis após a da-
ta do início elas aulas. '

� Inscrição: somente poderão inscrever-se professoras

",lOrma�istas (COn�lusão do curso normal de segundo ciclo),
icom díploma rogrstado no Departamento de Educação do
Estado. J.

Certificado: será expedido certificado de clasalfícaçâo
que habilitará ao provimento de vagas, no ano letivo de
1Q56, no Jardim de Infância Murrlo Braga, com obediência
à referida ordem de classificação.

'

O Certificado será expedido, além e após as provas li
.naís, .ee 'a; c:.lndi'd.ati Uval', frequência· tnUrl -no. C�rso,., não
'se admítíndo falta, sob qualquer título.

'

Observações: A inscrição estará aberta a partir do dia
23 de janeiro de 1956, encerrando-se a 27 do mesmo mês e

I será
feita na' sede do SESC-SENAC, à rua Saldanha Ma

rinhó - Edifício Scheidemantel, nesta capital.

I A inscrição será deferida, após a seleção da, candidata,

I mediante testes, a ser aplicado pelo SOSP, dês te Dsparta-
menta.

.
'

Florianópolis, 18 de janeiro de 1956.

ltoberto Lacerda
Diretor-Geral

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

FLUXO - SEDAT.INA
..

; Alivia as tolicas uterinas 1

Pell. &910 .de seus componentes Ànlllge
sina - lIel&donr. - PlseJdir. e Rama-

tamente as coUeas uterínas, Combate as

.lne&Ular1daà�s. das funções periodieas
d:l8 senhorIS.

/

FOTOCÓR.IAS

·

, . ,

AroIdo Caldeira
Inspetor Regional

A'luga-se
Confortavel casa', com i contráto por dois anos (�),

sita á rua D. Jaime Camara n. 10, com três quartos, sala
de visitas, sala de jantar, copa, cozinha, banheiro com

pleto c/ agua fria e quente, quintal, quarto para empre
gada cf chuveiro, tanque e galinheiro. Atende pelo te
lefone 2.522:

.Agradecímento
o Tenente Renato Soares Bahia, do Ser'viço de Saúde

do Exército, últimamente 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.

�-�..., �Agrad-eá ê'Sjrecia1n1tmte aos}íünçionários da' 'Age'n
cia do Rio pelo modo cavalheiresco com que foi tratado,
tudo ,facilitando para a sua viagem, que transcorreu com

todo o conforto, patenteando o alto prestígio que goza a

Companhla,"

Curso 'Antonieta de "O,arros

Ordem dos Advogados do Brasil

SRS.. EMPREGADOBES!'

Dr. Pires

Embora a. tatuagem seja
mais vista em pessoas per
tencentes a classes sociais
menos elevadas há casos, en

tretant:o, que são observados
em individuas que gozam de
alto conceito mundano. Cons
tituem uma pequena minoria
é verdade, mas o fato é que
existem. São pessoas que se

deixam tatuar em momentos
irrefletidos, por uma espécie
de brincadeira ou de aventu
ra, e dias ou meses após vem

a lastimar o erro cometido.
Regra gera� os desenhos

são feitos no; braços, rosto e

costas, com tintas preta, azul
Ou" vermelha. Uma vez que, ii
tatuagem foi realizada urge

o problema de. retirá-la e é

isso o que iremos descrever.,
sobretudo agora que acaba 'de
sef ideaÍizado por um médi

co norte-americano um pro
cesso novo e que tem dado
ótimos' resultados. Esse me-

todo consiste -em esfregar

. P�SO E NUTRiÇÃO
O excesso. ou ,deficiência, de

pêso em relação à estatura,.
lUuitas vêzes, é indício de
de nutrição defeituosa, devi
da, nalguns casos, a regime
alimentai" errado.
Use alimentação equilibra
,da, de' acôl'do com as ne

cessidades de seu or'ganis- .

o

.

mo, a fim de, evitar, faltas
,

ou demasias. - SNES.

EMPREGADA

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

casal que reside no Rio de

Janeiro e passa, todos os

anos, três meses nesta Capi
tal.

a Será inutil apresentar-se
sem referências.
I Tratar à rua Marechal Gui-

Ilherme n. 37, ou pelo telefone
',. '3105. P,�ga�se' Jiúütó ben1:,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 1956

-=-FOGO Ou SOMENTE ..
FUMAça?

Nem sempre onde há fumaça crepitam labaredas.
Mas a. fumaça denuncia elevação de temperatura.
Está na Assembléia, enviado pelo quase (felizmente),

ex-governador rríneu. Bornhausen, um projeto de lei cri
ando mais uma Secretaria de Estado: a de Saúde e Assis

tência Social.

Quer, dêsse modo, desfalcar a atual Secretaria de Edu

cação, Saúde e Assistência Social, hoje entregue ao P.D.C.,
na pessoa do piedoso e excursionista Monsenhor Librelotto.

Se creada essa Secretaria, ao titular da Secretaria de

Educacão restará o fácil e rotineiro encargo de carimbar

e dat�;r os papeis enviados pelo Departamento, verdadeiro
e único corltrolador.

�ensando nisso e como no futuro Govêrno o P', D. C.

espera continuar na posse e gôzo dessa Secretaria,' o de

putado Rubens Nazareno Neves', líder dos democratas cris

tãos e do govêrno, na Assembléia, votou contra a criação
da Secretaria de saúde e Assistência Social - mortalha de

luxo da atual Secretaria. ocupada pelo Monsenhor.
Certas coincidências deixam a gente com a pulga

atráz da orelha.
Essa é uma delas. Dia 16, o Sr. Jorge Lacerda esteve

dentro da Assembléia e, recostado em uma porta, em ângu
lo escuro, na posição de descançar, cochichou durante meia

hora, com o Sr. Rubens Nazareno Neves.,
.

Passado isso, no mesmo dia, o Sr. Nazareno, que até aí

vinha apoiando, incondicionalmente, (engolindo cobras e

lagartos) do Sr. Irineu Bornhausen, votou, como membro

das Comissões Técnicas. contra a criação da Secretaria de

Saúde e Assistência Social. E essa Secretaria, uma vez

creada, se destina ao Dr. Pelágio Parjgut de Souza, clínico

de Tangará no exercício 'do cargo de Secretário de Segu

ranca pública, mas que será nomeado juiz do Tribunal de

Contas, para, logo após, licenciado, assumir a Secretaria

de Saúde, no futuro Govêrno do Sr. Lacerda.
.

, Estará contra o Sr. Bornhausen, o Sr. Lacerda?

Será contra o P. S. P. que o Sr. Nazareno votou?

Ou j á Há rnout'os na cos ta ? . . .

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TALENTOS TEAIRAIS DE NOSSA TERRA
Revelar-se-êo em "A' revolt� dos

brinquedos"
Quem comparecer ao Teatro Álvaro de Carvalho, nos

próximos dias 26 (Estréia), 28 e 2!), nas récitas no�ur�a.s
(às 20,30h) ou nas vespeprais (às 10 e 16 boras) , verifi

cará o grande progresso alcançado pelos 110S�OS amado

res teatrais, especialmente pelo grupo que esta no elenco

de "A REVOLTA DOS BRINQUE'DOS". '.

"

Assistindo-se aos ensaios, o qUe nossa reportagem ja

teve o prazer de fazer, tem-se a impressão .de estar dian

te de profissionais ou, pelo menos, de amador:s, de _longa
experiência, talo' desembaraço em .cena, as Inflexões, a

articulação de nossos jovens atores.
..'

Não há nomes a destacar, sendo que a maioria vai

pisar o palco pela pi-imeira vez. Todos dão um� v�da e

uma graça aos seus papeis que a peça, embora indicada

ae público infantil, merece e deve ser vista por adultos:

Depois há o maravilhoso figurino desenhado por

ANToNIO 'LOPES FARIA e executado a rigor, atingindo

preços elevados, elevadíssimos mes�o. .

Nada é improvisado, no que dIZ respeito ao cenarro

e guarda-roupa, para os quais não está o T. C. C. pen

sando em dímínuir o custo, aliás -pretende mesmo ofere

cer ao público de Florianópolis algo que deixe uma lem-

brança indelével.
.

E é dentro dêsse cenário e dessas roupas maravilho-

sas que desfilarão os talentos teatrais de nossa terra"

conduzidos pela mão de Sálvio de Oliveira.

I

BERNARD BONTS
Famoso pintor francês em

Florianópolis
.e demorar em nossa Capi
tal durante 30 dias, afim de

apreciar o grande surto de

progresso face ao desenvol
vimento turistico que vem

encantando a quantos, nes

tes últimos tempos, aqui
chegam em busca de bele
zas naturais.
Ploiianópol ie, vivendo co

mo está, uma fase progres
rista face ao incremen to tu

ristico, tem recebido a 'visi
ta de inúmeros estrangeiros
e mesmo p:Jtrícios de outros

Estados, que aqui vêm ad
mirar os encantadores cená
rios que a nossa sempre be
la Ilha ofereée.

Aportou a esta Capital,
dia 17 do corrente, o barco

.a motor "Andariego", à bor

do do qual encontra-se seu

proprietário o famoso pin
tor francês Bernard Bonts,
que se faz acompanhar de

sua exma. esposa, de um fi

lho f' de mais um tripulante.
O ilustre visitante, que se

Ci:cnntl'a, no Brasil em via

p'rm (1(' tUl'Ísmo,. à convite
ela En',baixada da França,
n.) Rio 'de .Taneiro, pretende
, �..
EISENHOWER A

NERÊU
RIO, 19 (V. A.) - O sr.

Nereu Hamos recebeu de
Washington a seguinté men

'sagem presidencial: "Para S.

Exa. dr. Nereu Ramos, pre
sidente dos Estados Unidos

do Brasil. Constituiu uma

honra para nós ter tido opor

t:unidade de receber o presi
dente eleito do Brasil, dr.

Juscelino Kubitschek.
. .......-...",...,..._.................."..........._.._._..

Como expressou com tanta

propriedade V. Exa., sua vi- O TEMPO
sita repres'enta uma demons- Previsão do tempo até às
tracão da amizade tradicio- 14 horas do dia 20.
nal' que existe entre os povos Tempo' Instável com

dos Estados Unidos da Ame- chuvas.
rica e do Brasil'. Com 03 me-I Temperatura -, Estável.
lhores votos e alta conside- Temperaturas - Extre-

......._"""""""'-rT'a,"'ç�? (as.) I?wight Eisenho- I ���s}e �,n,tem: l\iáxima 24,4.
\leI . ..\11l11ma 18,2. .

Possive;mente, dentro de

alguns rli.<ts, a nossa Capital
poderá apreciar os dotes ar

tisticos do ilustre visitante,
':-111 uma exposição de pintu
,a que brindará os amantes

'IH sublime arte e da qual,
(lpo'rtun:;mente, daremos no

'ícias.

(\

I I
1I!io;,

OomiDgo,:ehegada de S.M. Rei Momo I,e uDieo•••
Depois-de-a m a n h ã, do- oficial do dr. Prefeito Muni-, FRANCH NOBEL GANZO, Você roubou minha paz r

mingo, ás 20 horas, chegará cípal, qúal seja a er.t\e�!1 da que apresentará sua enorme '

a esta Capital, 'vindo da CHAVE DA CIDADE, ato. os- "GARGALHADA DE MO- Já não é amor

LENDÁRIA ATLA N T I D A, te que será revestido de to-IMO", que abrangerá todo o Já não é paixão
num transatlantíco de lu- das .as pompas possíveis e ao fundo, onde se localiza a :)1'- O que eu sinto por você'
xo, S. M. REI MOMO I E som dos clarins... questra, tendo à frente da E_' obsessão.
U'NICO. Durante a grandiosa. re .. orquestra, volta rlos p-ara a traz
A seguir a sua chegada 118 cepção, serão espollcadas, 110 dois gígantescos palhaços,

barra do Norte, S. M. VIra ar, fo'gos e mais fogos, ao sem gargalhando ...
para terra em lancha espe- de músicas e ovaçõea da Em dsrredór dos salões,
cial e que aportará no TRA- imensa multidão... olhando naquela direção, um

PICHE MIRA-MAR... Por nosso intermédio, fi- imensidade de outros palha
cam convidados todos em, ge- ços, figuras grotescas, calur.
ral, o povo desta nO[;S:1 fo- gas, pierrots, columbinas,
líoníca cidade, para receber grandes mascaras, entrhi,
tão nobre convidadc, o sem

pre risonho REI MOMO I E

ÚNICO ...

Que ninguem falte a tão
sensacional recepção, são ·os

nossos votos.
Devemos tambem anunciar

que os grandes ,blocos "A

COPA LORD" e OS PROTE
GIDOS DA PRINCESA'!, for
marão no desfile que elf.:t,r\.- uma ornamentaçao prornza e

zará a multidão. . .

alegre ...

Após os cumprimentos da S. M. REI MOMO chegará Aguardemos os folguedos
luzida comissão de recepção. trajado com um indumenta- do Clube da Colina ...

S. M. tomará assento 'num ria real, confeclonada )}elas
deslumbrante carro alogórt- melhores modistas do seu

co, especialmente feito -pars l' reino fantastico, para tio
tão Augusta Pessoa, quando importante personagem .. ,

���ilt'.'�'!1iriõi:..{!\��)lllilih(__;?ji�::;.g:;;,,%�;��&:.�J�jflI!�� <I' i''i'-i'�'\t���tIl����Jf»(�...�wto"lrq,���.oz;o�_.

'. TERREMOTO

SACO-lO GEN. ANOR TEI-

P f li' M'
.....

I d 'FI
ÍI ," -I- DE O CHILE

.

�EIRA NA CHEFIA

re el ur�. unl�lpa e
.

onaDOpo IS (US�N)TIA��,��!'�!'t,:9' DO���A�gR�ioR
Admlnl�f,açao Osmar Cunha ra de intensidade regular sa- ARMADAS

cudiu hoje as regiões de To- RIO, 19 (V. AJ _ Foram
capílla, Potrerillos e Valle
mar das províncias de Anti

Iogasta. e Atacarna, no norte
do país.

,

percorrerá as ruas centvaís
da cidade, tendo como Cate
dores, as GUARDAS DE

HONRAS, dos "TENENTES
DO DIABO" e dos GRANA
DEIROS DA ILHA" ...

Ao terminar o desfile, ha
verá a grande

-

homenagem

Ornamentação do Clube Lira
Tenis

Segundo estamos segura ..

mente informados, a brilhan
te ornamentação do Clube ua

Colina, está a cargo do ;31'.

RIO: 19 (V. AJ - A In- minados "trusts" estrangei
dústria de Petróleo Brasileiro II;OS na compra de gases re

Os mais sensacionais suees- S. A. representara ao presí- slduaís.
sos carnavalescos, deste ano dente da República, contra a O Conselho de Segurança

comissão executiva da Petro- Nacional opinou no sentido
brás, por Intarmédío do Mi- de ser ouvido com urgência
nistério da Guerra, sob a o Conselho Nacional de Pe
alegação que o referido órgão tróleo, tendo o presidente da
se desviara dos preceitos da República determinado a a

lei que o criou, concedendo bertura de inquérito para a

em relação ao concorrente I' purar Os fundamentos da de
nacional preferencia a deter- nuncia.

OBSESSA.O
Samba de Mirabeau e

Milton de Oliveira
(BIS)

Vócê roubou meu socêgo
Com você eu vivo a sofrer

Sem você vou sofrer muito
[mais.

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

...•,_�:.-:----

A ex-famosa Estrada da La

l'5oa,
com o perigoso Morro «as Sete Voltas, que só ofe

recia tráfego em dias de sol a veículos de trucão animal e jeeps, hoje, totalmente r s

construída, com as curvas alargadas e toda macadami 'zada, oferece a vantagem de
ir-se a Lagoa com qualquer tempo e em qualquer veículo em 10 minutos.

.

......_ �''u",...·.��w ....__....,._,..���_., .J-�� "'J'�_'�"'_''''''

Relatório geral do pleito de outubro
Opina o' oe�embargador Vieira Braga pela"
proclam3'Vlo dos cBndidatos J� lobitschek J. Gonlarl
RIO, 19, (V. A.) - O de- mudo eleito presidente da 'mo periodo, o cidadão, João

sembargador Antonio Vieira República, para o periodo Balchíor Marques Goulart".
Braga do Tríbunal Superior que começará em 31 de [a- O relator examina tambem
Elaítoral; 'concluiu o relatório naíro de 1956 e terminará em a questão, da maioria abso
geral sobre a apuração final 31 de janeiro de 1961, o cida- luta e diz que, "por enquan
das eleições presidenciais. dão Juscelino Kubitschek de to, a maioria relativa, a

Esse relataria deverá ser pu- OUveira; e que deve ser

pra-I
maioria simples, é a lei: a

blicado imediatamente no ciamado eleito vice-presiclen- maioria absoluta, a aspira-'
"Diário de Justiça" e decor- te da República, para o mes- ção".
rido o prazo de tres dias Para
possiveis impugnações, será
levado a plenário para dis
cussão e aprovação final e

consequente proclamação dos
candidatos eleitos. -

I
Infàrma o relataria que os

tribunais regionais dos Esta�
dos de Alagoas, �io de Ja

neiro, São Paulo e Rio Gran
de do Sul conseguiram con

cluir a apuração da eleição
presidencial ainda dentro do

prazo previsto na lei. Os ou

�ros tribunais regionais, pe
los motivos oportunamente
apresentados, não puderam
completar os trabalhos da
apuração no prazo legal.
Diz o relator depois da ana

lise dós numeros do. ultimo
pleito: "Entendo por conse

guinte, que, aprovada a apu
ração' gerãl,

..

deve' ser' proclu..:

ENCOMENDADOS
120 "JATOS" DE 145
PASSAGEIROS

A VIDA COMEÇA
Aos 45 ...

NOVA IORQUE, 19 (U. PJ

NOVA IORQUE, 19 (U. P.)
- A Junta Nacional de Con

_ A Boeing Airplane Compa- ferencia Industrial do;:; Esta

ny, de Seatle, Estado de dos Unidos, organização pri-
Washington, revelou que está

construindo, para entrega em

1959, um novo tipo de avião
de passageiros, de propulsão,
a jato, com raio de ação de

quase sete mil quilômetros
sem escala, e capacidade pa
ra 145 pu-ssageiros. O presi
dente da Boeing, William M.

Allen, revelou que a Pan
American World AirwaYs en

comendou 120 desses gigan
tescos "jatos" intercontíhen
táis.

vada de pesquisas sociais, in
forma em importante estudo
reCem publicado que o nume

ro dos trabalhadores "ma
duros" - entre 45 e 64 anos

- da população trabalhado
ra norte-americana aumen

tou em dez por cento desde
1.900. O estudo tambem reve

la o interessante ,fato de 35

por cento das pessoas em

idade produtiva pertencerem
ao gl'upry,'dos "111aduros".

FALA MANGUEIRA

QUEM SABE, -SABE
Marcha de Jota San
doval e Carvalhinho

Samba elos mesmos

autores
Fala Mangueira, fala,
Mostra a força ele sua tradí

Ição,
Com licença da Portela, fa

[vela, '

Mangueira mora no meu co

[ração.

Quem sabe, sabe,
Conhece bem
Como é gostoso
Gostar de alguemSuas cabrochas gingando,

Seus tamborins repicando
E' monumental Deixa eu gostar de você ...
Estou falando da. Mangueira, Boemio sabe -beber..
A velha Mangueira tradícío- Boemia tambem. tem

Inal. ,

Ai ... morena

que
trer ...

FOLIÃO MÓR

"ABOMINAVEL" HOMEM DAS NEVES

O terremoto, que

nomeados, para chefe do Es

tado Maior das Forças Ar

madas, chefe do Departa
mento Geral da Administra
ção e chefe do Estado Maior
elo Exército, respectivamen
te, os genêrais Anor Teixei
ra dos Santos, Euclides Ze
nobio da Costa e Otavio Sal-

ocorreu

às 4,10 ela madrugada, segun
do informou o Escrit_orio
Central de Telegrafos do Es

tado, não causou mortes nem

danos materiais.
,

danha Mazza.

SEM·NAVIOS
WILHELSHAVEN, Alama- .mento, no entanto, não pos

nha, 19 (U. P.) - O sr. Theo- sui nem sequer um bote a

:lor Blank, ministro da De- remo.

fesa, fez' hoje sua primeira Em Londres, o "Daily Ex
visita à nova Marinha ale- 'press" declarou que a Alema
-nã, composta de 106 ofici- nha Ocidental espera iniciar
tis ... sem navios. A mari- sua Marinha com sete fraga
lha projeta possuir uma rro- tas que pedirá emprestadas à
ta de destroeieres, caça- mi- Grã-Bretanha. Acrescenta o
nas, barcaças de desembar-I jornal que a Alemanha Ori

que e pequenos submarinns ental pediu destrOleres aos

de 30 toneladas. Até o mo- I Estados Unidos.·

Recebemos, tal qual:
"Coqueiros, 15-1-56.

Senhor Diretor.
'

Diversos e antigos moradores deste populoso bairro
pratendem fazer um abaixo-assinado, pedindo a reti
rada daqui de uma perso'na non grata,. por motivos que
ainda é cedb esclarecer.

Acontece que os subscritores desse documento- não
sabem a quem dirigir-se. Ao sr. Secretário da Segu
rança não pode ser, pois se S. Exa,. se se mudasse da

qui', ninguem precisaria do aludido abaixo-assinado.
Em nome desses moradores, pedimos a V. S. que

nos oriente. \

Silvestre Silveira da Silva".
x x

A consulta não' dá os esclarecimentos necessários
a um parecer. Daí porque o caso tanto pode ser de

desapropriaão por conveniência social, na forma da

Constituição, como ainda de justiça pelas próprias
mãos, de acôrdo com o aviso do saudoso Presidente
Getúlio Vargas.
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