
Moção à
I RiO, 2 (V. i�.) _....: A

cam::t:"I'lh!l'
mas não s� cli�pôs a. eu

ra CIl?S Dsputados aprovou travar a vote çao.

ante-ontem, por g r á n d'e
maioria, a moção de aplausos I . _

O,TEl\lPO
"

e louvor ao sr.INerêu Ramos,.
Prevísão do. tempo �te as

pela sua patriótica atitude 114 horas do dia 4.
,

aos acontecimentos de 11 e Tempo - Instável, com.
chuvas e -trovoadas.21 de novembro do ano pas-

sado, -quando foi o restaura- Temperatura - EstáveJe.
dor da ordem e o preserva- Temperaturas =: Extremas

dor das instituições J demo- de ontem: Máxima, 2619. Mí-.
crátícas e do poder, civil. A nima 21;9.

I
oposição fez o habitual baru-

RESTABELECIDO
WASHINGTON, 3 (U. P,)

O MAIOR CONTRA-
BANDO

RIO, 3 i». A,) .!....,. Foi apre
.

endido em Fortaleza o maí u:'

contrabando de uísque já a

parecido.
Tráta-se de oitocentas cai

xas que estavam no porão (b
um iate encalhado na praia,
enquanto seu comandante
dormia na areia alcoolizado.
A ímpertmencía do marujo
levou o Inspetor da guarda
�oria a visitar a embarcação
descobrindo' a "moamba". O

comandante do iate foi preso

� fis oitocentas caixas vão

ser transportadas para a

Altandega,

Cr$ 1,00

)
.

\/

., %

Trinta e seis
-

i1ens!do programa de ·de5j_volvimenlo
submetido e aprovado na reunião lministerial

.

São as seguintes as metas de .para 400.000 toneladas: , da);
.

toneladas de ferro-hgus ;

I
31) � Producão de 4·50.000

do Plano Nacional de Dese,1- 17) - Construção e amplia- I
21) - Aumento da prcdu-, 25) - P:'OdUÇâO�d�., 50.000 ton�ladas de p�pe!s de t010s

volvimento, a s�erem .. pel'.s�-, ç�ú de matadouros ilara at�rl-1 çã,o .de trigo par� a�ing�r um toneladas de alumutlo;, os tipos:
guídas pela açao coruugaaa git a 51.000 toneladas de 1�3.- I minrmo de 1,5 rrülhõss ue to, 26i - ExpansQ,o ti?, produ-I 32) - Imnlantacão da in-

du iniciativa prívada c Go-. iJacidaele de frigorifiençto; i neladas;' ção de outros '.1tJl'!{t;i" ,não I dústrín de camínhôes e auto- AUMENTADOS
.vêrno no' quínquênio 1956,- 18) ..:....... Ampliação do núrne- 22) - Aumento de :lO% na ferrosos (metnts a 'ii.?t'em fi- í

móvsts: RIO, 3 (V. A.) - Os dapu-

19GO. ESSfl'S 'metes ,.consú�.s- r? de tra�ores agrícol:s para I produção .agto-pecuátl::_'a�a xades) ;"
'

;,,� I 33) - Implantaçãq da ín- tados pernambucanos aca-

,tabc.iam o ,pl'<?gram:l. C'.e oe- 'to.OOO unídades em WiO ,em.
I
consumo mt�rn� e �mpllaçaú 27) - Produção d�.'. , . . . . .. dústrla de locomotívas D�ese.] bam de aumentar o próprio

I scnvoívunonto anunciado duo 1960; correlata ela lndústrra de pro-} 5.000.000 tonelacl�Bt de ci- e elétricas; subsítlio ele vinte para vinte. Jorge - E quero avisá-lo, se-

rante :l car:Iil""lIH htit:::rát e
_.

19) - Expansão ela pr?dU-11 dutos, a�.imentícj6s, inclusive. mento; .�i:�,:" 34) _ Implantaçãn da in- e cinco míl cruzeiros, destí- nhor Socretárté, de

estarão 'Vjl:r:;,"3 a l',=v! ..,ãé ·:Íll-' ção de fcrtUizantes, mtro-I para a exportação. I
, 28) - Produção .d� " . _ .. ! dústria de cquipámento ele- nando ainda a ímportancta :��QSn\O�nt�::'l��'�

rante o un,� de 1!!56, efn face genados e iO.statados, para , IV - SETOR INDTTSTR1AS 130.000 tcneladasd
.

.t álcalis; I, tríeo pesado; de cem mil cruzeiros para
1 d I

';!I ,

d d' (O res do outro Gevêr-
de estudos mgi" acurndos que atírrgir a 15?000 tone u ai; �-. . �E B�SE .,'" " �9) - EXPD!'taçiiô ,.le 10 .m:-! ,35).� Im�la.ntaç�,o da in- custear as espesas a .o-

no. Eu e cada um
se irão dese";"Vt;:,'v'oj' no lJf,"' nuais:, 23) - Produção de 2,!J30.000 lhõss de tonélarla.s 'Ele mme- ,c1ustl'la mecaníca pesada; missão parlamentar que as-

,
� ,. . dos meus auxilíares
'ríodo. 20} - Ampliação da produ- I toneladas de Iaminados de rio de ferro; t.. ; I 36) - Implsntação da in- srstirá à posse do sr. Jusce-

tesmos cabeça pró-r - SE.TO�! ENEIH:IL\ cão ele inse-tici'das para fins I aço; , 30) :_ Producão :c10 20000 dústría de construcões na- Uno Kubitsche� nesta capi-

1) - Aumento da potência �'QTícolas -Cmeta �i ser defini- I '24) - Produção de 50.000' toneladas ele cdlliT�'jL " vais.
•
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ra 5.000.000' lcW em 1060 'e '

',,,,,'

lA
··�!�����a;��ici��i�l�ir°b����oo(&��, •a

.

.e._ tl!l!Ml!. ,JS ·a ..�4 .tr(t rêa
'

t::��i���ai:nolu,lveiul"n- " �.-- 'W.lw· JWIW �. _iI;I) .'T�'2) ,- j:nstétlação de Urtlí\ , '" .

�

tm::�r:'E�e����:i�:'�;�: ,. .•Discurso do . Sr. Neteu, Ramas ao . assomi-Ia ::;'�:d�Z:I��:\I;:1;;1;: :E::l����:z��L�:� a���:
'd�ção ·lndus.tr'ial d,e. ,�C:;l'io t ' ,"

,I "zacões, àbalando os mais soo vés do in'lpulsionamentp ;,e-

RIO,.3 (V. A.) - Já ,se vel coofc;len(\9ã'o dos ])oderes são' relevantes 'e;: aóinplexas; espinhosas, nQ momento a� lid�s' alic,erces da comunidade ciprpco.' $ob o àspecto dasuranio;' ,

'd t
"

. ',.. '

, , -

t
'

3) _ l'TQcl t1C�1.0 j,,,- :?c5:'\'):OGC Cl1rOl1tl'u no eXel'élClO de Sll�11' o'. cen ,Ia com O.) poderes mas ,�Rbe Vossa; l!:;li'ce16ncb, ,tual. Há alguns anos, deba- brasileira. As caüsas mOl'[ds pentraç.ôes do Es ado na 01'-

. "t.,<j;;o-i1.e:l>i,iI�)..:;:';;c�e.,.._ç.;Q-ty'[(Q�G., iJ11�q". JHn,?�es: o n'�;o, ,mi�istlO ;Ll, r;�Io_n�ls., Por sua própria.. Senhor, .Mit1istr?;� à}nto elas' :temo-nos em profunda cri-Sf', e econômicas, que f�';in'9,rll fi bita -econÔl1'üca e· social, tam-

da utilização ('in -iol!Ô;·1lfâ$·-:,%,t:'�'i'f.a;'NGi'�:êQ, 4fr; '" '''tF�T!;l��;"..}1:.� a.ttj:�ib;üIG·pe't ,,$;\). tdrn�r doras e �ue atinge" todos oS".. ,se.t.orw; base' da presente'" ::t<;itação bem há necessidad.e ele J.lte-

rejeitos e tipos inferiores; ,S'ãpd,o cal"go efetuDu-Se,On" ;....;... ��_ .......!..���'.!!J..' !t'-'lt'_WI.=:.!t',�!���i sociaJ,devem sem)d,,:r'.tifica- ,raçõeS.bá,Si?aS, � :i;:n.d.� qlJ.e

4) - Concen�raºD.d ele (s- te,l1'l, a tar�e, p,a prese�ça �e

$4
':' .. ,r

I:t.
.

,�-, .

'

',� '"

t';
"

. }'�I"�'�" ; , .. ��.s '1f.'reNto'v'i'das.•. 0 ;-""'. ..:os" pl'lUÇIp10S ml>tltt.cmn::us

foréos e recursos no sennido g1ande numero de. p�ssoas, "

S D'
� , � , :' 'tenharm.:tnehQ,i'.:,Ç.�l�tr:l:' ])1'0-

;���!���1E:�:,:!�:��i� ,;;:E�':�f!��;:J;::�,:l�;; 1, ". Imas DO ·0'''88 [ :�;:�!::�!I����7�6!;:::�' ;�;�!�::,��f;"��,��:�'�;
no; i diretores de departamentos' e � ., .

.
.

, '

\I
',. � esquema de goveru\). Sem atualização e preC'3'l ser cnn.-

\. 5) _ Ampliação ela capl3.-' c��fes de se�vlços do Minis- �. "

_ fI _
"

'� .instituições que tradl1Ziln o soliciada e revist3. A lei 61ei-

cidade. ,dQ refinação para ..

I
teno da JustIça. � As g'abolices do sr. Il'lne.u Bornbausen, na sua pl'es�!lção de C/OlHas de 31 de � princípio da voluntária ace!,- tóral e a lei ,)rgàu:c'l dos

200.000 ba'h'-is' por di::', e a111,
' O sr. Fl'ancisco MenezeS' .. janeil'o, não resistem a um ex.ame d;e quem "tenha olhos de ver, � ,tação e anuência generaliza- partidos polítiCOS são dIP:C�

pliação cori'esPSl)dente d�<

'II Pime.ntel,.
ao passar o car�o � Podetão, por certo, imllres�ron:.Ir aos menos avisaiiOil que se atenham à' lei- � da e espontânea, raramente mas l,egislatiVos 'ql�e l'ecJ:�-

indústria petroquímir�L
"

ao SL

Nel. e� �amos, recapl- < tura ,;;imp1es e não p'l'ocui'em Glltro� elcmehtos de confronto para. conferir os �. haverá ve�dac1e.ím paz politi- mau" detido eXall1,2, pois sem

"6) ._ Expansão das Rüvi- tul�u as atlVlda,des �a pasta � lÚmel'OSexpostas." �
co. e social. As Constituiçôes representação ver:ladeir''1,

_

e

dades de reHorestam8n1join-j dUlan�e sua cl:lta_, gestao e I'� No setor do Ensino, por exemplo, fácil é verifical'.se que o 51". :t;rineu Bor- � não são éÍementos 'de estag- sem partidos solidamente €os-

dustl'lal para atingir a.o plan- : concl:uu sua OIaçao corr: ex- ': nhausen nã,o só não cll:tnpl'iu o ,que prometera, como fez just'amente' o contrário � 11:ôLção e perplexi�la:le, mas t.ruturados', �Jda <1 org�JTliza-

tio mínimo anual de 60 mí- \ ?ressoes a'�tamente elO'g,l�Sas � do qIie a.mmciam nos seus IJ,l.'onlmclamentos de canclidato. "I. regra de vida de um p')vo. ção democrática serl defi.<::i-
-

Jhões de ár,vores em 1960. I a personalldade do novo tltU-:. A primeira falha do sr. BOl'rrhat�sen afrontou promessa categórica, feita com .: Seus prec�itos visam a um ente. Esses s§.o os [,Spcct0S

JI ._- SETOR TRi\NSPOR- lar., Em seguida �alou: o� sr.
I � �oleÍ1Made: a de Coonfiar a dil'eção do Ensino a, um técnico de nomeada, para, com :: objetivo geral à construçEi.o gerais da revisr.o que. deverá

,

TE'E C01HUN!CA'ÇÕÉS ,�ereu R�mos: cUJO

dlsc1,urs,
o

! � iS80, retirar desse setor toda e qualquer interferência da política partidária. Os � de um sistema de legalidade ser projetada dentro de um

7) - Oonstruçao ele 1.500
i le�roduzllr:OS,. ;" o :' íntimos do candidato· a�unciavam-Ihe a disposição de trazer para I) Estado, sem �, que eficazmente reg-u!'e as re- quadrà amplo, corn a colabo�'

Km. de novas linhas férreas,' Recebo, hOJe, das m�o� " ;medir des�)esas, um elemento de projeção nacional no", meios, educllcionais. "Ensi- � lações humanas. Sempre que 'ração de todos t' sem di:stin-

sendo 500 Km. de variantes e h,ouradas de ,:o�sa ExCelen-jl'� fl'O é ,Ensino -,pQlitica, à parte", foi slogan dos crentes" no sr, Bornhausen. Hão-de �"
as normas institucionaL, /se çÕ,es ou reserva,;; paltic�{lriá&.

1.000 km de nov,a,;=; extensões; c�a, Senhor :vrl!�lstro Fra�- :. e3tar' l�mbrados, os que acompanharam
-

oS a�ontecimentós, que o D.üme ilustre evidenciem inadequadas ou No regime democrático, a

8} - Reaparelhamentó d:lS CISC_O Mene�e� P�rr:entel a d:- ! .:: fio ProfessOl' Lourenço Filho foi muito citado pant as funções de diretor ela nossa inoperantes, elas devem ser sociedade se aut�dirlge e, atua

'ferrovias existentes, de acôr- i reçaoNdo :vr:mstlertIO �a JUstlA- !.: .blstl.·w;ão. '� I revisadas, cedendo !ugar ri. sobre si,mesm>'t. Se o 8eu cli-

elo com os planos da Cor,1is- ç� e egoglOs 11 el'lol'e�. I � Cumpriu o sr. Bornhausen eSse compromisso? � outras mais oportunas e eon- ma de existência n:'\o é o c!a

são Mista Brasil-Esta.cl.os U- ; vld� sempre .h� .de ser ll1e�-:. Respondam as pessoas sensatas. Digam Os fatos. \ ", venientes. A verdade tlêsse unânimidade, I1mHo menos

nidos e do Banco Na�il)nal, got�v_eltrepo.sI;�,�,lO ,de Sl;rp1'e-:: Nunca, em tempo algum, o 110,i90 Ensino, sofl(ell tarlto as mJunçóes e os ca- � asserto alcança a ge'ner;llida- será o do al)u3') .::lo poder PM
1, tE" sus es e epls<:>ulO e malS um. , h' ,

h
" , i'T � I'ma só '·:orc.;w do l)(,vO. Emelo Desel1vO Vlmen,'O ; cono- iI' .t

.• .

t
' '. P'flC os mesqum Os da politicage.m desenfreada da u. D. N. como nos últimos

-:
ele do Direito. As leis r.5,Q Ui.o' >

mico;.... I
c os. mUl os lmpre_VIs Os que >.. Cinco anos.

", , .

'."
imutáveis.

tpenas
tem per- '.

.

9) - Substituição de 1.000 !
assmalam � carreu� dos hO-:: Ao revés do té,cnico capaz, fic()u a dil'lgí-Ia uma sel1h ra empúlgada pelo fa- • petuÚlade s grande.,; princí- tais slste��lS, gO�'el'nL OCr:l1-

km de ramais deficitários por i mens pubhcos, Ea pouco 'o natismo partidá.rio .e sem capacidade intelectual para o 'cargo, Daí' resultou a " pios, ligados à dignidade ela: �unto, sOClal, ,] n�) a rnalO'·l�t.

rodovias' i mais de dois meses, chamado � poHtização completa do Ensino, que hoje não é sequer a sombra elo 'que foi. � pessoa humana. A Constitui-I As �orrente, ma�., .tortes, que
,

a exercício da República I
• <"o apOlam o 1l:J" '1 � e 'iS 'l1,'no"

10) - Construção de 10.000 o· , " Unidades escolares, no Sul do Estado, confíll'me ll'l'OVamos à época, passaram a scr cão de 1946 e as leis Ilotadas' ,l (O", , , . .,

..
"

convoquei l:J,S reser\ras de

cUl-1
.: '.

..

densas, qUé !onnam a IJi)UU-km de rodovias, inclusive m0- " sedes' do partido ofiC'iaL Bolslis, escola.res roi'am cortadas e transferidas apenas em Seu cumprimer..to Hpre-
cl tura, prudência, energia e .: ',c_ão,' constr.oell1, pelo ji'Jg-c, dr;;

lhoramento de 1.900 km úe ,. • porque p:l.l'entes tIos bol:>istas tivessem votado - voto secreto - em nomes da " sentam contradições que de-
.

t patriotismo, que SQ'pejam em",,' "", opiniões dif,�i'é!';lte;; e peja :1,'éstradas eXlsten es para os o!)osição. Vários bilhetes do 81'. Herjbcrto Hulse, Secretário da 'Fazenda, foram .- turpam o esp�rito que as ani-
d

-

t" d 1 I Vossa Excelência, confiando- II :. ,'cãodesenvolvida dentro ca
pa toes ecmcos, e .a c al- , publicados, em fotocopia, nesta fôlha, lle<lintlo essas vtnganças, qll� não demo- iI' ma. O ,conjunto ��gislatjvo .

lhe esta mesma pasta, onde i I, ,'lei, a vontade do ESéado, Uma
se; • raram. l disciplinador da vida nacio-

, 11)' Pavl'mentaça-o de Vossa Excelência se houve' � ../, 1; .
. não sofre o jU!!O opl'e&SOr dfti • Seria ocioso relembrar as dezenas de centenas ele !)l'Of,l.lSsOl',es experimentadas " na e mcoerente e d.esarml',- '

d d· 1 1 com rara felicidade e brilho ' � " ,'I outra. Ambas sãq essenciais à
3.000 km e' to OVlas ce a. � que foram transferidas e demitidas,.pa:ra abrh'om vagas-Oa mocinhas é alunas, nico. Nêle se encoitram, a '

clnsse; .invulgar. Agora, sUPeradas as ,� filhas de :cabos eleitorais. ".,. .

I � nosso ver, muitos dos percal-' liberdade de t,odcs e api?nas

12) - Re9.parelh:i1.l11ento e
dificuldades que se opunham ) � As consequ"ências uessas calamidade!:; ,estão confessadas em dQcu.mentos ofi- � ços que retardam a ação or-
a0 livre funcionamento do " �,se submetem à vonta,-le eo-

ampliaçlí.à de portos de lU:"r ,.. eiais, il1clusivc no discurso de pres1ação' {te contas, • gànica e constrútiva, tào l'e- '

nossQ regime democrático e � , " :. mum, para cu.ia elaborapo
e fluvinis (metas a, serer!l '. Jaut!l-se b S1', Bornhausen de Ihavcl' allInílnijlido ele 42,2% o número de uni- • clamada pelo povo de.�te país. llllla e. oll�ra ro-rlCOfJ'errl'. Ti'S_
d f'

.

1 ).
empossados os governadores .: '.T '. � l.!;.

e mIe as ,

que o pov e 11
.

lti '. ilades cscolares, sôbl.'e as existentes em 1950. / ,
' " Nossa arquitetura federa,tiva, pera, por isso, a colaboraQão

el
13)
j-t AmPliaIçnãgOo cl:u��üt� ma� elei�õ�:co ;l��:i�:�;�aiS� i � A,matricula escola:r nesse ano, 195Q, foí d(d3G.OOO ct'hl1ÇllS, Esse número, de- �� limitada à órbita ex{.!lusiva- generalizada dos brasihhros,

e ,ca)o agem, o , ")) . i', "O)S ,de 42,2% de novas nnidadés, clevct'l;l. alçar Iwl:l casa t110s 185.000. I mente política, cada '.!,?l :t:or- ..

d
. .

) cabe me a mlln 'carl' SPCJl1 '. >' ... da malOl'la e a mmor.ta, 'co-
especializada (petrole i l' o,s c -

, .'
e -

'I, ,', Ficou, entretanto, em 174.000. Mai;;; ainda: ao aumento de 44.000 alunos co'r- ',' na. as u,nidade� - fec1erada;;der ao conVIte do atu I che - , ' mo' dos qu'€- estão alheios à
em 400.000 toneladas (de8,c.t- ' a -

,� resllondeu o' de 2.592 pro,fessore.s, o que (hi a média,de 16 alnhos P',ara cada pro-
o' mais apressas 'nerm

.

fe de Estado e assumir a di- I
,,', �

I"
.' e", .

es"· J'Úta partidáTi'a, num tra,ba!howeight) ; . • fessota! .. '� Cumpre renovar o pr9Lesto "

14) -'ReaPflrelh!?mento e reçao deste importante e � Nà 'Mensagem sôbre ,(I Plano ele Obras eúl,lfessa o sr. Bornhausen que estavaril � de Ruy, no CCJll'gTes.3,) ';:'lbt-
ln l-I "SISTEMA\Fli' djJicil Ministério. A Jmtiça e "

.• ral de Maio. Devemo8 düvol-
coqlUm em benefício do Era-

"u, p iaçao c o ...' ' .;.,-
os Negócios Interiores abran- � sendo alarmantes - em mais de 50,% � aI> l'c_l11'ovações rips eX1Hnes,dé Hm de ano. '� sil. Sr. Ministro Franci:;eo.

DERAL DE AEJ'tOVIAS E .

'f' t· d r
I Temos, assim, lJal'a cada no�a ,pl'QÍ'essol'a a média de 8 alunos promovidos �

ver aos Estados-membros a Ménezês ,Pimf'utel: Cónv<ca-
AEROPORTOS" (meta�1 a [;'2- ,�=::fY�!n��c���i�t:�Ç�:c�l� �.:: por ano! .

' (" ' .'�' direç'ão de todos OS assuntos do pelo emJ,nm:ltc SenHúr
rem definidas); ,

.

Eis aí no que deram aS'l'emoçõe(e de.niissÕes ele n,-iestl'as c..-..::perlmentadas, e a que lhe ,�ã.o pec.uLiares e ?S Pr·e'sI·den'te da 'Her:lúbJicl1 _cI 1') "Ih' I blica. Situa-se. nesta Pasta, 'J
f .

5 - Reapare amento c o '.,', 'sua substituieão p,or aJilhadas pólíticas. ,�ecursos manceIros nt}et'ssa,- confiante na prcite'c[lO de
I;lepartamento dos Correio;; e trabalhosa e áMua, a zona de:' Seria ain'da .intNessante se (}�tllal GOvCl'no ma�H1Rsse fazer um. ]evant.a- � rios a respectiva administra-,' Deús, v'enho '.l.�surníl', ��btc ::vIi-
Telégrafos, com a realizaçã.) contacto dos Poderes Pübli- � mellto das nomençôes para as famosas escoltls supletiyas. .: ção. O esquema decorrente da r;istétio; que' VOJ;n Excelênc�
do "II Plano Postal 'feleg.l':1- cos, E' prinCipalmente atra- i:- '

Aqui na Ilha, ppr exemplo, encontraria. em algumas lOi;�L1idades m�lis pl'ofes- ��, divisão de poderes�.é ele�(jrde-, da ta'nto'Ôtgnjfiçou. J\ con8-
fico" (n1etas (" ,serem defini� vés dela, que se harmoni:zam � SOl'as nomeada� (lo. qlle alun'o'� eXI'stel'ltes.'

, , I

.
11ad' to" .

" I"'"
,

o e InoPeran e.. con- ,truc'ão 'da
.

fn':'l,nde2ll. e do
das). o Legislativo e o"Judiciário �" "

':�, . " -

111' _ SE'TOR

ALIME'''NTA;1
com o Exe,cutivo; e é tam- � A medi:j.l!la que o 81'. Bornhausen merece, )lor haver feito isso do Ensino ea-

�."
trôle, basea.dci no mecanismo progrésso' do n()!lSj. paI,,, e

- _. :- tarinense, é semelhante, e1\1 sjg�ificado mora:!, àqnela tlUe recebeu, em Joinvi'lIe, de freios.� contrapesos ((om,- ao /sforço para da.r aÇ1s bra-
,çÁÜ bem, por seu intermédib, que ,� por haver resolvido üefinitivamente o lH'oblêma ,(lo raCionaln�nto da energia � titucionals, se alcança a fi-' sileir�s paz e felieidade

,

16) - Construção de ar··' se estabelece a vida de rela- '

� eléttica! "
" nalidade de conter e limitar, empenharei todct.s as minhhs'

ma�me�osoomcaPRcida .. ç� fu�rativ�a�d�pema-����� �d�e���od�e�n�re�len�g��..

- O general Eduardo Lonar

di, ex-presidente da Argep.ti
na, poderá deixar o hospital
da Universidade de,George
tswn, aqui, na corrente se

mana. Fez tal comunicação
o dr. Francis M. Foster, deão
,da"Éscola Medica e operador
de -Lonardí.

o rlsoJ da' cidade
,

'1 »:
.

L\.-_:j,.-- ,
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Plortanépolís, Sábado, 4 de Fevereiro de 1956

INDI,CADOR PROF'ISSIONAL
DR. WALMOR ��l\:E: I UD�:LMAR CORR�A

/\, • ·Den.is'a para Crianças
GARCIA / CLÍNICA MÉDICA DR. JUAREZ f.,lULIPPI .

Diplomado peta Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho- Edifício João Alfredo _ 10 andar.
cional de l\'ledicina da' Uníver- raso

.

.

A

C Ih 1
, sidade do Brasil

I"
Rua Tiradentes 9 - Fone 3415 Salas 1 e 2 - Rua Jeronimo oe o.

�
Ex-interno p.or 'conC'urso da Ma-

-

DR-JOS�-TAVARES Horário: 8 às 11 - '16 às 18 horas
termdade-Escola ,

•

Atende exc�usivameD.te com hora marcaria,
(Servico do Prof. Octávio Ro- IRACEMA, .

.

drigues Lima).... DOENCAS NERVOSAS E MEN-
Ex-interno do Serviço de Círur- . TA1S - CLINICA GERAL

, gi� do Hospi.tal I. A. �. E. T. C. Angustia Complexos
. •.

do RIO d� .Janeiro. Insonia - Ataques - Manial! _

'Medico do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual
e da Maternida�e Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-

Correa ças Mentais.'Psiquiátra "do
DOENÇA,S DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana. _.
PAR'lOS - OPERAÇ.õES CONSULTóRIO - Rua Tra-

Cons: Rua �oã(l, Finto n. 16, jano, 41 - Das 16 às 17 horas
..das 16,00 as 18,00 horas. RESIDÊNCIA' Rua Bocaiuva

jPela manhã atende dià- 139 Tel. 2901
. ,

riamente no Hospital de •

Caridade. DR: ÃRMANDO VALE.
Residência:

RIO DE AOSIS ..c=---.__-_,._Rua: General Bittencourt n,
;::>

101.
Telefone: 2.692.

�
.

.,.

DR., CESAR 8ATALHA -DA SILVEIRA
C�o Dent�ta

el1n1c�, de Adulto. e Criança.
Rato X
AteJlde com Hora Ma1'(lada
l'el1pe�bQlJd' 39 A SaIu 3 e •

. Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e, Bos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

CAS E ADULTOS
-

- Alergia -
Consultório: Rua. Nunes Ma

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

lherme, 5 - Fone: ·37813

DOENCAS DO A;I'.ARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALE�
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. JÚLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20" enfermaria

e Serviço de gaatro-énter-ologia
da Sant'ã"Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof. ADVOGADO -,..

Ausureg'esi lo J] Escritório---ê Residência: i

Ex-interno do Hospital mater- Av. Hercí lío Luz, 15
"idade V. Amaral. Telefone: 3346.

DOENÇAS INTERNAS .!•••-e .

Coração, Estômago, intestino, u E "''I TIS .T A S
\

í'ígado e vias biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONS�CA Florianópolis _ lta1af _ Joinville __ Curitiba Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
dos e útero CIRURGIÃO�DENTISTA. ' .,

Consultó,rio: Vitor Meireles 22. Clínica _ Cirurgia
'

Das. 1,6 �s 18 horas.
. P.ROTESE: � Pontes Moveis

..
é A;

, .....� i --".�."
.

-".oa Deoaoro esquina da COQVEIROS o BAIRRO QUE RESSURGE
Residência. Rua Bccaíuva 20."

Dentaduras em genel8.: Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,
Fone: 3458. Nylon. Rua.Tentlnte Silveira:

nada como uma noite aprazivel, gozando ainda as deli-
DR. MÁRIO DE LARMO DIATERMlh: - Tratamento de

elas dos banhos de mar.
.

canais pela al-

CLíNI�i�i:��:NÇAS C!��:�t�i: :nU:a;gi��\�!a�. 'Exp're'sso Flo:rianópolis Lida. I nhiS�S ���a����e��;��,0�u�:0:n��:!1:smve�;��stt�s.
de

�.a-
ADULTOS Fernando Machado n? 5 .

. .... Se voce ainda nao possue um terreno em Coqueíros
Doenças Internas Fone 2225

•

i aonde construir sua residência ou sua Casa de praia; não
CORAÇÃO -- FIGADO - RINS ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO. II' perca a oportunidade, compre J'á um dos últimoos do lotea ...

_;_ INTESTINOS Consultas: das 8,00 às 11 ho-
T.ratamento moderno da Tas e das 14,00 às 18 horas. I

FII..ORIANÕPOLIS L'l'DA. I mento 2, da Praia da Saudade. .:

I

•

'

SIFILIS Exclusivamente com hora, mar- I Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodoro n. 7 -
Consultório - Rua Vitor Mei-.cada.. ! .

'.

21 P
.

t" d Nerêu Ramos
eles, 22. Sábado -' das 9 às 12. Transportei de Cargas em Geral entre: FLORIA,NÓPO- Fone 2.5 .

- ropne ano r. .

Das �30�:��0�oras. nn, LAURO CALD:EIRA LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO!'

� DO'Z� D�--A-G-O--S-T-O-Telefone: Consultório z.; ;3.415 DE ANDRADA DE JA
..N,EIRO E BELO HORIZONTE. I (LUB I

.'Residência: Rua José do Vale ,

pereira '158 � Praia da Saudade / , _ I- Coqueiros

\
CIRURGIAO-DENTISTA Matriz: FLORIANóPOLIS· Fi.lial: CURI'�IBA PROGRAMA DE CARNA�AL

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

CONSULTóRIO -- R1dificio Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do RIO Branco l'ROGRAl'lfA: Sábado _ Dia 11 Baile de abertura
DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2° and�r -:- sala - .....

MÉDICO DE CRIANÇAS 203 - Rua. !�nente Silveira, 1,5. Telefones : 25-34 (Depósito) 932/36 no Clube Doze
Consultório:' Eehpe Schmidt, Ate�de diariamente das 8 as 25-35 (Escritório). Telefone: 12-30 Dia 12 _ Domingo. Baile

:38 (das 14 às 17 horas).'
11 horas, .

. Caixa Postal, 435 End. ,Teleg. "SAiíl'TIDRA" Segunda -rr- Dia 13 - Baile Infantil no
R idê '. T nente Silveira 3as e 5as das 14 as 18 horas.
eSI encia : e. ,

- 19 as 22

'hOl1S.
.

- .End. 'releg.. "�.NDRADE". t Cl·hbe Doze ,,�[30 (,F,one...310-5.. >. .... _.. ,_.. _'__ .'.. Co_.n�ecc.io.na D ntaduraa e Pon
-,
_ i/i

'1 C
.

.
- .r .'. .", . Segunda - Dia 13 - Bal e no oquell'os

DR.' CO'N'STA'N"........·NÁ tes l�ovels de . lon.
_ Ptllal S

..

O PAULO A
� •

P
-

RTO AI EGREl.til \:1 r .l·lla.: A ,gencla: O, _.J Praia Clube
DIMATOS

.

DR. ,JOAO ASSIS FILHO
. ''RiQmar'', Terça 4 Dia 14 _.- Baile rio Clube Doze

MÉDICO CIRURGIÃO CIRUR(;L\6 DENTISTJ\ Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se-
DOencas de Senhoras -'- Partos Clinica d(· Adultos - Cirurgia 64 I- Operações - Vias Urinárias

e Protese haios X rá dFil 15 às 20 horas.
Curso de aperfeiçoam�b e·

Rua Felipe S"hmidt, 39 A _
Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-S3

. PRECOS DA VENDA DE 'MESAS:
longa prática nos Hospitais de

salas 5 e 6 \. Atende "RIOMAR" MESAS: NO PRAIA -:- Cr$ 100,00 por uma noiteBuenos Aires. Atende com hora marcada E d T.' I' "SANDRADE" E d T 1 "RIOMARLI"CONSULTóRIO: .Rua Felipe Dar 9 às 12 e das 14 às 16
n. e ego 11-. e ego NO DOZE - Cr$ 200,00 por uma noite

S('hmidt, nr. 18 (sobrado). FONE _� w.... { NO DOZE _ Cr$ 350,00 por três noites .

35}iÓRÁRIO: das 15 ás 18 ho-.
..

I
O ESTADO Agência: RIO DE JANEIRO ..- Agência: BELO HORI- OBS. A mesa por uma noite só será ve!ldida,a partir

/'Riomar""' ZONTE do dia 11, às 14 horas. Cada s,ócio só poderá
, "Riomàr" adquirir uma mesa.

Ruá Dr, Carmo Nettu, 99 Avenida Andl'adas, 871-B CONVITES: � Casal(com 2 dependentes) ---; Cr$ ....
Fones: 32-17-33 e 32-17-37 Telefone: 2-90-27 600,00 para todas as no�tes -

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR" Casal, (idem) - Cr$ 250,00 para uma
Eud. Teleg. "RIOMARLI" só noite.

.

Ingividual .- Cr$ 50Q,00 para- �odas as

noites.
Individual para uma só noite
Cr$ 200,00.

Os estudantes terão 50% de abatimento, com

provando-o.
A posse da mesa não dará /direito à entrada,
sendo absolutamente necessário a apresentação
da carteira social na po.!:taria: ---

.

RESERVA:
10 - As senhas serão distl�ibuidas' às 7 horas do

dia IOde fevereiro e a venda das mesas será
iniciada às' 8 horas.
O pagamento será feito no ato da aquisição,
n.ão sendo permitido pedidos por escrito, te

"-lefone ou crianças: 'rhas sim por pessoas au

torizadas pelos sócios.
30 - Os. convites obedecerão às evigencias estatu

.

tárias e só serão fornecidos até 17 hoi'as do
dia da festa.

·I··�""""··"'
"

".
. i

..."::-::.;:;��.':;:.:a�=;:.::::.';••••,
'12. /

Terão preferência na matrícula os não repetentes.
. Os sujeitos, ao serviço militar devem apresentar o cer-

I tificado de alistamento. <,
•

No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR f\'
I i a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.

I Colégio: Cr$ 210,00.

I
Florianópolis, \0 de janeiro de 1956.

José Warken Filho - Diretor.
MINISTÉRIO DA MARINHA

�TA: - Os nossos serviços nas praças /de Pôrto
Alegre\ Rio "e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes'

I x"RdDOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" OBS. _

Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóFOLIS
.

. �Fones: 25-34 e 25-35 -

DR. ANTO�IO GOMÊSDÉ
ALMElDA

A � V fr G A DOS
DR. ROMEU �ASTOS

PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis ce na Santa

Casa' do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 'I'el: 2675 ..
Horários: Segundas, Quartas .e

Sexta feí ras;
.

Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Felipe Seh

midt, 23 - 2° andar, apto 1 ..:..

Tel. .3.002.
.--�--------------

DR:-iiENRIQUE PlUSCO
PARAisO
MÉDICO

Operações - Doenças de
. &e-'

nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de' Especialização no

Hospi tal dos Servidores do Es
tadó.
(Serviço do Prof. 1r1ariano de,

Andrade).
'Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade. �

Ã tarde das 15,30 hs. em dian
te no consultórió á Rua Nunes
Machado 47 Esquina __

de Tira
dentes. Te!. 2766.
Residência � Rua Presidente

Coutinho 44.

CLINICA
de .

O�HOS - OUVIDOS - 'NA�IZ
E GARGANTA

� DO
DR. GUEIlREIRO 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
Ã TARDE - das 2 as 5

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n", 2
RESIDÊNCIA � Felipe Sch-

midt n". 113 Tel. 2365. .

.

...... i-:....�_...\.-". i:::..,
. DR. ANTôNIO :MONIZ

'DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUl\>JATOJ.OGIA

.

.Ortopedla
I

Consultório: João .Pínto, 18.
nas 15 às 17, diàriamente.
Menos aos Sábados
Res; Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

,DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaí

Santa Catarina.

-nil.'CLARNO G.
GALLETTI·

.- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

F'lorianôpolts -:-

l'

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço ,Completo .

e especiali- DR. LAURO D.t\.URA
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL
RAS, com modernos métodos de Especialista em maléstias, de
diagnósticos e t,atamento. • Senhoras e vias urinárias.
SULPOSCOPIA - HISTERO, � Cura radical das infecções
SALPINGOGRAFIA - METABO- agud\ls e cronicas, do aperelho

LISM'O BASAL ':enito-uriuário em ambos 08

R'\dioterapia por ondas curtas-. .'cxoS.

Ele'trocoZlgulação - Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo
Violeta e Infra Vermelho.. . e do sistema nervoso.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10lh ás 12 e 2% ás 5.

1° andar - Edificio do Montepio. Consultório: R. 'Tüadentes, 12
HOl'ário: Das �) às 12 horas -, _ l0 Andar - Fone:, 3246.

Dr. -MUSSI. Residência: ,R. Lacerda Cou-
Das 15 às '18 hOFas -- Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha).

MUSSI ._ Fone: 3248.
Residência: Avenida Trom- ,..,___l

powsky, 84. DR: ALVKRP DE
.. .-: , CARVALHO ' .

DR·lÚLIO DOIN
MÉDICO DE CRIANÇASVIEIRA

I
PUE�ICULTURA - PEDIATiUA ..

MÉDICO . ,
_ ALERGIA INFANTIL;JiI,

EtjPECIALISTA EM OLHOS Consultório: - Rua Tirader.-
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9.

. .

TRATAMENTO � OPE�AqõES Residência: - Av. Hel'clho
Infra-Vermelho - Nebuh2\açao - Luz n. 155 � Tel.. 2.530.

Ultra-So.m Horário: - Das 14 às 18 ho-

(Trata.nto de sinusite fiem l'as diáriamente
operação) ___.!o-- --

Anglo-retinoscopia - Receita de
. Dlt NEWTON

Oculos - Moderno equipamento D'AVILA
de Ow-Rinolaringologia (único.

no ES,tado.) CIRÚRGIA GERAL

Horário das 9 às 12 horas e Doenças de Senhoras - �r�cto-.
da!! 16 às 18 horas. ,10gb - Eletricidad'l Medica.
I]onsultól'io: - Rua Vito.r Me,i- Consultório: Rua Vitor Me.-

reles 22 - Fone 2675., l'eles n. 28 - Telefone: 3307.

}teso - Rua São Jorge 20 � Consultas: Das 15 horas elll

Fone 24 21. diante. .

Résidência: Fone, 3.4-22
Rua: Blumenau n. 71.

ras �

Residência: Avenida. Rio Bran·

co, n. 42.
Atende' chamados

ADMINISTRAÇÃO
R,edacão e Oficinas, à rua Con
se)heiro Mafra, n. I6() Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS'
Gerente: D01IUNGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda

..

R\ia Senador Dantas, 40 -- 5°
andar.
Te1.: 22·5924 - Rio de Janeirll'.
Rua 15 de Novemb.ro 228 5°

'andar,!' 'sala 512 _. São Paulo.
-

ASSINATURAS
.

Na Capital
Ano. , -Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

, No Interior
A no .:............. Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúneio mediante contl'áto.
Os originais, mes'nlO não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇõES UTEÍS

>-

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàl'iamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

O Estado .,............. 3.022

A Gazeta • 2.656
Diário da Tarde 3.5'19

'Imprensa Oficial 2.6,88
HOSPITAIS

.

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

I Militar 3.157
11R. AN' '1'ONIO BATISTA Sã� Sebastião (Casa de

. Saúde)- . .. .. .. . ... .. . .. 3.153
,

JUNIOR, Maternidade Doutor Car-

CLfNIGA F.SPECIALlZADA DE los Corr(\a 3,121

CR1ANÇAS CIIAMADOS UR-

ConR'ultas das 9 ás, 11 horas. GENTES

tl.es. e Cons Padre. Migúelin.\'l.O, Corpo de BcmbeiroS' .... 3,1U3

1:�
.

Ser�iço Luz fRac:lama-
çoes) 2.404

·--DR. NEY
-

PT�iiliONE Polícia .(Sala Comissário.. 2.038
P.olícia (Gab. De'legado) .._/ 2.594DR. I. l.OBATO MUNP COMPANHIAS DE I

.

FILHO Pormado pel�Facuidade Naci.o- TRANSPORTES

Dcencas do aparelho respiratório, nal a" :lv,tedi eina Univel'si.dade TAC 1.700 '

,

TUBERCULOSE do Erasil \ ,Cruz:iro do Sul 2.500

JOCnAFT" -co RADIOSCOPIA RIO DE JANr�IR\) Panalr ..............•... 3,5fí3
RAD .

DOS ';'ULM6ES
.

Aperfeiçoamento na "Casa 'lIe Varig , : ,... 2:325
Cirurg-ia do Torax Saude SilO Mig-uell' '\ L(íide Aéreo 2.402

Formado pela Faculdaae Nacio- Pl'�f. Fernando PauJino Real , , . .. 1l.377

nal de Medicina. Tisiologista e Intemo por 3 .anos do Sérvi�o Rcan,linavas .. . ... 2.ªOO
T

. .- d IH 'tal Ne de Ci'l'urgia HOTÉIS
i8iocJrurg��� R�mo:SPl,

-

Prof. Pedro de Moura Lux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.021

Curso de especiaiização pela OPERAÇõES Magestic ,........... 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- CLINICA DE ADULTOS Metl'opol 3.147

tente .de Cirurgia do I;'rp(. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS La Porta 3.321

GulmaJ'ães (Rio). CONSULTAS: No Hospital de Cacique j.449

Cons.:/Felipe Schmidt, 38 � Caridade, diár�am�nte pela ma- Central .................• 2.694

Fone 3801 nhã'" Estrela " .. 3.371

!\tende em hora marcada. RESIDÊNCIA: - Rua Duarte Ideal ,............. 8.659
.

es.' ,�Ru9 Este.ves ,JIJi'lior,. Schutel, ..129 - Tel�i. 3.288 � ,B�TREITO
. .

2i�" i,,'.·.... f.iFlorja'ilópohi�
.

Disque .. :'........•... ,',.
�.

DR. MARIO Wl!:N-
-

DHAUSEN
CI./INICA MÉDICA DE ADULTOS

E CltlANÇAS
Consllltó,';o -- Rua João Pin

.

to, 10 - Tel. M. 769 ..

Consultas: Das 4 às 6 horas ..

Residência: !tua Esteves J'ú
oio1', 45. 'l'el. 2.812.
_ ... --'_._ .._------

06

Viagem com segariloça
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R1PIDO· . ,(SUL�BBASILIIBO»

_____� .� ·_--' ..._v. _

Cole,gio, Coração" de· Jesus
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

\.

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscrição para os mesmos '

Dia 15 de 'fevereiro de 1956, das' 15 às 17 horas.
EXRmes de 23. época

.

Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição

.

Dia 16 de' fevereiro, das 9 às 12 horas.
MATRíCULA M�S DE FEVEREIRO
Medi1i..nte pagamento da Ia. prestação

<.
Curso Primário

Dia 20 - lQS e 20s anos e ,Jardim da Infância ..

Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
.

Das 7,30 - n horas e 15 ,-:. IS,horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Pede-se tra$er 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a

caderneta.
"

'

As alunas d'a Ia. série g'inasial e as novatas das de
mais séries queiram t1:azer 3.
Dia 2.2 - das 8-11 hQras � las. séries ginasiais.
'Dia 22 - das: 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia' 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas _:_ Cürsos Científico, Clássi-
'CG e Normal.

r-O-
Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1·3 - Turrio da manhã às 7,45 horas.

Turno da tal�de às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

'uniforme de gala) completo: blusa de manga comprida,
boina, luv'as, sapato colegial'•.

o ESTADO

. ,Atenção
EIIltal para /0 ano de 1956
tNSTITUTO DE EDUCAÇAO E COLÉGIO ESTADUAL
/ DIAS VELHO
"

I Exame de II cha�ada e de II época - Colégio - Giná
sio e Normal.

Inscrição: Pias 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: Pias 6 a 11.
Docurnentos: 'Certidão de

Ado Departamento de Saúde)

\
ARTIGO 91

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

idade" de vacina, de saúda
e de conclusão de curso.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

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

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas,
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação

da 'caderneta.
As las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

,_,.__--.,..

Os convites
Secretaria.

só pode'rão ser fornecidos pelà
\

50 O convite não dará direito a ,mesa que será
.

- paga a parte.
DETERMINAÇõES:

10 É rigorosamente vedada a entrada de meno-
i res nos bailes noturnos.

No baile infantil não será permittdo o uso de

lança-perfume.
A carteira social ou o convite serão l�igorosa·
mente exigidos à entrada.
O baile do Departamento Balneário (Coquei
ros Praia Clqbe) se regerá pelas mesmas ins-

. truções. _.----/
Para o baile no PRAIA CLUBE,. haverá
ônibus ê, horas e a preços a �nunciar opor-

_

tunamente.
SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE

LANCA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-
TA.' ., I

A DIRETORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUBE DEPARTAMEN'TO

BALNEARIO DO CLUBE"
Os srs. associado,s é suas exmas. familias procurem

passar heras de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
:para todo serviços, . bem como SORVETERIA, UMA
ELETROLA - GAB1NES DE BANHOS. Local aprazivel
para passar. um Domingo inteiro ..•

Banhos de mar. Refeições lar çarte., ......------......-

30 -
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Na Baite do L.UX OTEL

Apresenlaç'ão ,�e V' E R A fi 'D C I A
Reservas 'de mas

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

SOCiais j,�!�:��e�1�Y���������u��rv�,�,
estação, suas tradicionais "Grandes Vendas de Verão.

Todo o moderno e maravilhoso estoque dos princi
pais artigos de verão foram drasticamente remarcados,
sofrendo grandes descontos e 'que variam de 10 a 30%.

I A grande afluencia que Cliariamente recebe o popu
lar ostabelecímonto é bem uma prova que o público ava

lia e compreende as expeciona is vantagens que estão sen-

do oferecidas.
Os mais modernos e lindos vestidos, ta illeurs,

maillots, saias e blusas proprias da estação se encontram

I expostas nas amplas vitrines da "A Modelar" e seus pre

I ços remarcados representam de fato, um désafio à cares

I tia e do qual, em ultima analise, é a nossa população sua

i principal beneficiada. I '

'

I Possibilitando a todos a aquisição do que de mais

I
fino e moderno criou a móda, por preços extraordinaria

l mente reduzidos, "A Modelar", incontestavelmente o

maior magazin em Vestuarios e Artigos para o lár do
Estado, cimenta mais profundamente a confiança de. que
é credora por parte de seus inumeros clientes.
__ o

t

MEU PECA,DO
TIlALES BASTOS CHAVES

Padre, sou pecador, e quem arrependido.
Confessar êste mal que n'alma tenho afeito,
Chaga que medra e punge à sombra de meu peito,
E o coração sedento queima compungido.

Amei, Senhor, é o mal. Vede êste crime erguido
De um sonho antigo e puro que se foi desfeito,
Pelo torpe temor, de nunca tor direito

De amar a êste amor que' amo; "cm o te.r tido.

Senhor, vale-me agora nesta augusta pena,

que me incren�enta ao ser a dõr que me condena

Base fundamental do amor e do pecado.

Amo ainda senhor, e ela talvez .... quem sabe?
- Bnsta, meu filho vaí untes que o amor acabe,

I-C I � 15 J' O' t �
Ulli��"a�;d'� �un:;:���r:�::f��::;

.

UU�A ALVARO ��nVALH�'12.uuro I
votos de felicidades .oxton-
sivos aos dignos gen itorea. Programa para o mês de revereíro:

Di-as U, 12, e 14 Soirées Carnavalescas-Inicio ás 22 hs.
Dia 12 (Domingo) das 15 ás 18 horas, vesporal infantil.
Reserva de mesas na A Flortcultura, Rua Felip� Sc11-

mídt.
NOTA - Sp!·."ir';" de !nlgl'C&SC aos srs, associados o talão

do mês corrente, S"ró, 'vedada a Entrá-::lo, ao Associado que
nác Apresentar a carteíza social e bem assim ás -dístlntas
sanhcvítas.

Vestido para a noite, em

côr clara, da Bendel Decote
baixo com pala anviezuda,
corpo bem justo botões na

fJ en l.e, sa ia mais compri
da atraz do que na frente,
bem ln rg'a e <com drapeado
o rtg inal abaixo dos botões.

ANIVERSÁRIOS

Prof. Altino Flõres

I

.
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do nosso pre
zado conterrâneo e brilhan
te colega-de-imprensa Pro
fessor Altino Corsino da Sil
va Flôres, Chefe da Casa
Civil do sr. Governador do
Estado e elemento destaca
do de várias associações cul
turais.
Na oportunidade muitas

serão as homenagens de que
ver-se-á cercado, às qua,is,
com respeito, O ESTADO se

associa.
I

Jovem Cnriguasí A. Costa
Neto

Vê transcorrer, nesta da

ta, o décimo quinto aniver
sano natálicio o jovem Co

riguasi Austríciíano da Cos

ta Neto, primogenito do Ten.

Andrêlino Natividade da

Costa e de sua exma. espo
I sa .d. Auta Luz da Costa, e

'I que acaba de fazer o Curso
Ginasial do Instituto de

Educação "Dias Velho".
,

Ao jovem aniversariante,
a quem serão prestadas stg-

I nifiGativas,
homenagens .pelo

grande numero de amigos,

os de "O Estado" apresen
tam felicitações.

A DIRE'fORJA

H OJ E NO' PASSADO
A data de hoje Recorda-nos que:

- em 1.648, os holandeses comandados pelo . famoso
mercenário alemão SIEGESMUND VON SCHKOPP resí-rtl

.
mm a um contra-ataque do � lu",4%!�'f5eriEímbltê2l1�OS, 'COIl

tínuando senhores
-

dos arredores da Ilha ele Itamaracá:
- em 1684 uma carta régia dtrígtda ao então G0verna

dor da Capitania do Rio ele Janeiro, Duarte Teixeira Oha

VeS, ordenava a remessa ao Governador .de Angola de 60

S B t O}" I casacas estofadas de algodão, ieletÜiCus as usadas pl:)lo�
ra eu o tveira•

h' I nossos sertanejos de São Paulo;
,

Faz anos, oje, a exma. 1725 li 'lt·
�

- .

,

-

.
" I _ b I I, _

- em , rea IZOU-Se a u lma sessao da Acadamía .

senhor a d. l�� la. t:a e .a
Brasíleíra dos Esquecidos, primeira sociedade Iíterárta cria-

I marque de lve�l:a: ,esposa da no �l'asil em 7 de março ele 1724;
.

I
I
do s�'. �e�to _

011\ euaidal;o -:..... em 1838, a esquadrilha dos revolucionários líbernis

funcl.on�rlO da Facu a ;.e da Bahia travou combate com dois navios ela frota imperial
"

I de Direito de Santa Catari-
I de bloqueio, Brigue "3 de Maio" e Corveta "7 de. Abril",

,na:
it f lícit

-
tendo servido como, pretexto a barca dínamnrqueza "7.e-

As mUI as e lCI açoes que bra" -, .

_ t d di ti
Ia , que se achava fundeada Junto ao Forte de Santo An-

serao apresen a as a IS 111-
t. nío:

ta dama aniversariante, "O
o , /'.. •

,,'.
- em Hl06, faleceu o General Julio Augusto da Serra

Estado se aSSOCIa. Martins, nascido no Maranhão em 9 de julho ele 1848, cujo
nome está intimamente Iígado á história da terra "barriga-
verde".

.Dr. Arnoldo Cuneo
O nosso prezado conter

râneo dr. Arnoldo Juarez

Cuneo, hábil cirurgião-den
tista e personalidade desta
cada do Rotary Clube de

Florianópolis, vê transcor
rer nesta data a do seu ani
versário natalício.

O ilustre aniversariante,
que conta .com elevado nú
mero de amigos e de admi
radores de suas elevadas

qualidades de perfeito cava

lheiro, ver-se-á alvo de ho
menagens de �prfço e rego

ZIJO as quaIs, prazerosa
mente, os 'de O ESTADO se

associam, formulando os

melhores votos de felicida
des.

Encontram-se retidas na

Agência Postal Telegráfica do

Estreito, car,tas para as se

guintes pessôas:\ José Dutra

Martins, Doralice Medeiros,
Lee Stiner e José Bárbosa de

Medeiros.
Os interessados que pro

curem suas correspondências.

4 DE FEVEREIRO

Hoje
a

'

Rainha do Ha�io
--

--

a

PIe/"(;IS
ttallslllt�elll t(p811;as

Toda dona de casa sabe que êsses insetos
são portadores de doenças, porque sugam
o sangue de pessoas ou animais doentes,
trcnsmitindo os micróbios para pessoas
sedies. Por isto, ela combate com NEOCID
EM PÓ as pulgas que ameaçam a saúde
da família.

-_/

PREF. AUGUSTO
BRESOLA

Assumiu dia, 31 último o

elevado cargo de Prefeito do '

futuroso Município de CAM

POS NOVOS, o nosso prezado
amigo industrialista Augusto
Bresola, a quem o povo da

quele Município prestou síg
ntücntíva homenagem.
Opoitunamente d.iremos

com detalhe as restas reali
zadas em a sua posse.
"O ESTADO" prazerosa

mente se associa às mesmas
homenagens.

FAZEM ANOS, HOJE:

-:- s1;a. Herondina PÔl'to I
Virmond, esposa do sr. Edu

Srta. AMa Neusa Barreto ardo Virmond, fiscal da Ftt-
zenda ,do Estado; .

FI t' nesta data, o I
- sra. Virginia S.ilveiru.;; es eJa,

t ele -mais um ani-
.

- sra. Lobato DI Concl-
.l'flnRCUl'flO

1
ve1'fWrlO natalício a gentil 10;

•

-t Ald, N a Barreto
- sta. Neusa Bonzon, Vlr-

s� a. . a eus <

'tuosa pianista'fllha' do nosso prezado cole- ,

d
. P f F 'an° sta. Carmem Moel-

ga- e-Imprensa 1'0. I -

"

• TI
• F'lh lente lmann, dIleta fIlha do dr.

CISCO narrelI'OS I o, ,

t d d I t·t ltO de Jose da Costa Moellmann.
aposen a o o ns I l

_

.

Educação "Dias Velho" e CARTAS RETIDAS
ex-Diretor dêste JornaI.
A prendada aniversarian

te_, gozando gerais estimas
na sociedade catarinense,
pelos elevados dotes de co

ração e de espírito, ver-se-á
cercada de carinhosas e sig
nificativas homenagens de

apreço que lhe tributarão

pessoas amigas e admirado-

ANDRÉ NÍLO TADASOO

AGUARDE PARA COMPRAR O MELHOR

Uma boa notícia:

Os afamados móveis ROSSMARK�
de Blumenau,_já consagradqs nas

grandes praÇas dó país pela ex

celênciá e pelo esmêro de Sua
fabricação, dentro em poucos
dias estarão á venda em li'IOria-_Jnópolis, á rua Deoiloro, nO 15.

DISTRIBUIDO�i3 . E REPRESENTANTES:

Polvilhar amplamente NEOCID
EM PÓ nos frestas do assoalho,
em beixo de tapetes e outros lu'

gores preferidos pelas pulges.

-----�----

tWgtjljWf
[

CANTIDIO DAS NEVES
ALVES

Em Pôrto-Belo, onde rest

eH!1, veio a falecer ante-on

tem nosso benquisto coesta

duano, sr. Cantidio das Ne

ves Alves, cidadão dos mais

respeitáveis e prestimosos. O

extinto exerceu no sau mu-

111icíPiO vários cargos públí
cós, no exercício dos quais,
pelas suas .vírbude grangsou

::;e1';1l estima.
Elemento de projeçã€l do

Partido Social Democrático,
deu a essa agremiaçào todo
o seu :1poio e prestígiO, ' for

mando ao lado dos que, na

qtlCle município, são a maior

corrente ela opinião política.
O sepultamento, ontem, dos

seus restos mortais, constí

tutu expressiva homenagem à

memória do ilustre extinto,
prestada pela povo de Porto

Belo, prOfundamente cons

ternado pela perdn do seu eS

tímado filho.
A' família enlutada ll!;)ssos

votos de profundo pezar. ,

me 'YjidMiJÍ"••

Preceito do Diu
UTILIDADE DA GELA

DEIRA

Casa FERNANDO, Ltda.
Matriz: Rua Saldanha Marinho, 2
Edif. "OSVALDO MACHADO"
Telenofe: 3878

NEOCID EM PÓmota infalivel
mente os pulgas quando en

trarem em contato com o pó.

O calor favorece o desen

volvimento dos micróbios
nos alimentos que, por isso,
se tornam perigosos para a

saúde. A geladeira conserva

os alimentos, impedindo que

ªles se estraguem.
, Evite que os alimentos

fiquem sstragados, com
prando ou improvisan
do em sua casa lima ge
ladeira. �'SNES.
------------

CACADORES
,

'DO Tt�OL
Conforme .estava nnuüêta

do, fomos assistir na noite de

4a. feira, a exibição da BAN
DA DO TIROL, um conjunto
de 36 figuras, composto na

q rasi totalidade de jovens ti
rolszos ...
H,(':11mente é um ,(;�mj úntc

,je granele l1'élltoS, iH"�l1jrn
tio a, atenção ,II) pzql1eno r,ú
�lI('o que acorreu ao L:,IJ;e

Rltv.: ..
O repertório é no genero

daquela região austriacit, ti

picamente de musicas ligei
ras, dobrados alegi'es e vi

vos ...

No conjunto sobre:;.,;ain-!'e
uma página do GUARANI.

da, opera "de Cados Goml's

que foi delirantemente aplau
dida ...•Realmente o trecho

ela farrosa opera, impre,;sic-'
nau com entu,;iaslOJ a assis

tência, pela perfeita execução
e Pela segurançn do" jm�ru

mentos que em SU(l, rna�e'ria

es-tivel'an1 lmpecáveis ...
Foi uma visita qUI� agradou

muito ao públic:) (!U'J ali es

teve presente, e q;.1e nus dei

xou satisfeitos pelo que de-,

mon�ti'ou o conjunt'J daque
la re'g'ião dos Alpes Tirole

zes ...

Pal'abens aos Etnpl'ezarios
que não poupam esforços pa
ra apresentar nesta Capit5.1,
tudo o que no,� vem por 8st:lS

�andas suíinas do Brasil.

FJLIAL: Rua Deodoro, n. 15
FLORIANO'POLIS.

,

NEOC!D EM PÓ mantém a
. ação mortífera durante mui
tos serncnes,

'_

COM- NEOCID EM CASA,
HAVERÁ TRANQUILíDADE E SAÚDE'

NEO�CI,D
um produto �garantido pele

� �1f1.\1marca suiça �..:.:.!'

�PartrclPãçào�
SE:LlVIA E GEORGES WILDI participam aos paren

tes e amigos o nascimento de sua filha JEANINE ocor

rido dia 28 proximo passado, na Maternidade São Sebas
tiãó.

Fiorianópolis, Fevereiro de 1.956.
. ""_.,_,_,.... ,.., ,,-_.,.__ ....�_.� .... , .... _

��

Pr6cisa'-S8 Pas,la�8Iras
A Lavanderia ESMERALDA, Felipe Schmidt 160.
Tratar na mesma.

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

CAMPANHA NACIONAL DÉ ED1'CAND!ÍRIOS

I
.

Ginásio Antonieta lte Barros
Exames de admissão à primeira série ginasial de se-

: g�mda época e ele 2a chaníããê:':'
'

I Dias: 16, 17, 18,20 e 21.

Inscrlções: 'rodos os dias1úteis, até o dia 8 jo corrente,
das 17 às 19 horas, na secretaria do Ginásio, à rua Vitor
Meireles, Instituto Dias Velho.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Plorianôpolís, Sábado, 4 de Fevereiro de 1956 o �S'l·.l\DO
---------- .--------------------------------------------------�------ --------------.-------------------------------------------------

"O pugilismo não deve ser, na, num artigo da revista
exaltado nem estimulado

I'
"Palesttra deI Clero", e que

. v.elos catol icos e
� ainda .me- é reproduzido pelo "Osser-

nos pelo 'd�ro 'ou pela IJ!;re�- vatore Ro��, em respos-
'-',"" (.�ÂlJeQje-.C,�JJ.,-:a4o,r"ja, mas ele não deve ser ta ao artigo do padre j.e·sui- .

'.,.' {" As 5 � 8hs..

. . � ta Alfredo Boschl,. publicado ,Pl'eelsa-se de uma pessôa para Agente-cobrador Ronald REAGAN - Pres-considerado como ;lma cOl�a nessa n:-esma revista e que nesta Praça da Compan hia Previdência Na cional Ltda. ',' ton FOSTER - Dorothy; moral e, em consequencl�, pretendia provar �ue o �u- Bôa comissãc,
'

.' :MALONE em:
.

�10�e $er ao menos_ tolerado '1 g.lll�mo e. um :.sp�Ite-COl'ltIa- Tratar com Bernardino Neto Junior, à rua Bernardi- DUELO DE MORTE
FOl esta conclusao a que no a mOlal custa e aos pre-

no Vaz 39 no Estreito. technicolOl'
chegou o padre Filippo Ro- ceitos divinos. .

I ' ,. ,

'No Pl'ogl'!lma:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

",O .

Estado -, EsportiVo"1.· -_._••_r M
_ 50......

<,

AMANHÃ, A' TARDE, A RODADA
DE AMADORES'Imbltuba I Paula Rames, '-

A rodada .do certame ama- l'á jogos pelo certame pro
dorista marcada para ho-: fissioualista.
j.e acaba de ser transferida Assim, na domingueira
para a tarde de amanhã. teremos Postal x Flamengo
Assim decidiu o Departn- e Ir is x TreZe de Maio, às

mente de Futebol, tendo em 14,45 e 16,45 horas, respoc
vista queamanhã não have- tivamente.

COM·O·PRELlO ACIMA·INAUGURA··SE, ESTA NOITE, O 3° TURNO DO CAMPEO
NATO DA CIDADE � A'S 20,30 HORAS O INICIO DO JOGO � A TABELA"
Estiveram reunidos, quar- que em caso de ímpossíbi- cracks da ,pelota, como Lo- r Dia 4/2 - Paula Ramos x

ta-feira, na séde' da F. C. F.,
i
Iidade de realização- dos [o- lo, Valério, Jacy, Nerv, Som- lImbituba

os membros do Departamen- i gos por motivos alheios à bra, Gerson, Adir, Profes-', Dia 8/2 (qtlinta-feira)
to de Futebol e os presiden- vontade dos clubes, a tabela snr, Juarez, Oscar e outros. l Bocaíuva x Eig'ueirense
j�s e representant��� dos r�cuará. Todos os j?gos te- i QUADROS PROVÁVEIS I Dia 10/2 (g��ta-f�ira)cmco clubes elassífícados ruo lugar nesta Capital. I IMBITUBA - Capaverde;

I p.aula Itamoa-x Aval
para o terceiro turno do O PRÉLIO DE HOJE 1 Paulo e Adir; Gerson, Pro- Dia 18/2 (sabndo) - Im-
Campeonato Citadino de De conformidade com a f'essor e Juarez; Nery, Cha- bítuba x Figueirense
Profissionais. tabela, Imbítuba e Paula déco, Pedro David, Oscar e Dia 22/2 ,(quarta-feira)
Presidiu a reunião o sr. Ramos, aquele 4° colocado e

.
Lando. - Avaí x Bocaíuva

.Julío Cesaríno da Rosa, pre- êste 5°, farão, hoje, a par- I PAULA RAMOS - Lélo; Dia 25/2 (sábado) - Fi-
sidente «lo D. F., sendo na tida inaugural do terceiro

I Erasmo e Nery; Marréfo, gueirense. x Paula Ramos
mesma tratado das datas e turno. Ney e Jacy; Wilson, Sóm- Dia 29/2 (quarta-feira)
outros assuntos concernen- O público deve prestigiar bra, Valério, Pitola e Ar- ,- Imbítuba "x Bocaíuva
tes ao terceiro turno, fican- 'o turno decisivo, que terá mando. Dia 3/3- (sábado) - Fi-
do decidido que o prélio fi-I como disputantes conjuntos Início: 20,30 "horas. gueirense x 1\vaí
nal terá lugar num .dogíngo. cntegorfzados. A luta de ho-

\
Não haverá preliminar.' Dia 7/3 (quarta-feira)

Os sócios dos clubes Iití- je deverá agradar

Plena_,
A TABELA Bocaíuva x Paula Ramos

gantes goz�rão de abat!- mente aos aficio�13dos, pois ".A tabela está assim orga-' D�a 11/3. (Domingo)
mento. Dehbcraram maIS veremos um desfIle de bons, I1lzarla: ,Aval x Imblttlba.

"FORTUNA", O NOVO "F"A: AZUL" DA
REGATA "BUENOS AIRES - RIO"

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

Clube Recreativo·6 'de Janeiro
- ESTREITO -

Pelo presente ficam convidados os senhores associados
para participarem c as festividatles "carnavalescas" de 1956.
que obedecerá a seguinte programação:

Sábado - Dia 11 - Baile de abertura, com início b.s 22
horas;

.

Domingo - Dia 12 - VesPeral infantil, com início as
16 horas; -

Segunda-F'eh'a - Dia 13 Baile, com início ás 22 horas.
As MESAS poderão ser reservadas com o sr. Lídio Silva,
no Estreito.

\

Os CONVITES- INGRESSOS poderão ser adquiridos na

Secretaria do Clube, até 2 'horas antes da realização de ca

da festa e mediante apresentação de um sócio.
Observações: - l° - Para os sócios dará ingresso o ta

'Ião do mês;
2° - para as senhoritas será rigorosa

mente exigida a apresentação da
Carteira-socíal:

3° - para os filhos de sócios, maiores
de 18 anos. ,será cobrado ingres-

CAMPEONATO SUL-AMERICANO
DE FUTEBOL

Brasil 2 Xl Perú 1
'. ! •

Argentina '1 x Paragua i
ü

A 'co�oç_ação
10 lugar - Al'géntina e

Uruguai, O p, p.
20 lugar - Chile, 2
30 lugar - Brasil, 3
40 lugar - Paraguai, 5
50 lugar - Perú, 6

I Próximos jogos
Hoje: Uruguai x Chile

I Amanhã - Perú x Para

guai e Argentina x Brasil.

RIO, 1 (V. �.) - Após
uma noite de sensacional
expectativa, o iate argenti
no "Fortuna" cruzou, às
Sh 47m 27s 5/10,' sob es

trondosas manifestações de
alegria, a linha de chegada
da grande regata Buenos
Aires-Rio. Numerosas em

barcações embandeiradas,
conduzindo esportistas e di
rigentes da gramde prova,
receberam ruidosamente o

novo "Fita Azul" do Atlân-:
tico Sul. Enquanto isto, 'no
pôsto de observação do Ar
poador - diga-se de pas
sagem, uma vergonha para.
os' nossos foros de povo civi
lizado � prog'ress istã, pelo
péssimo estado de acesso

que apresenta - milhares
� de pessoas ovacionavam os

heróis da grande travessia.
Entre os presentes 'encontra
vam-se, além dos membros
das diversas comissões do
Iate Clube do Rio de Janei
ro, o almirante Alberto P.
Vago, que, da lancha do
vice-comodoro, sr. Joaqtiim
Belém, acompanhara, nos direção, retardando a mar

instantes finais, a chegada cha do barco ianque sob in
do "Fortuna". tenso nervosismo da multi
COM A BAN'DEIRA BRA- dão que se localizava no Ar-

SILEIRA poador. Finalmente, às 22h
Calou profundamente en- 5m 9s cruzava a linha o iate

tre os presentes o gesto da da Academia Naval de Aná
tripulação do "Fortuna", polis, que foi rebocado
hasteando a pouca distân- i1;ualmente com entusiásti
cia da chegada, a bandeira ccs aplausos.
brasileira. O gesto foi cor-

respondido por entusiastas': ü} �•••••••••••••••••••••••

muito contente por poder
manter para a ·América do
Sul a "Fita Azul".

O recorde da prova per
tencia ao, '.'Vendaval", desde
a segunda regata, em 1950,
com 10 dias, 5h, 21m 35s.
"ROYONO" O SEGUNDO

Pelo Campeonato Sul-·
Arnerican o de' Futebol, que
está sendo realizado em

Montevidéu, já foram efe
tuados os seguintes encon-

so;
4° - A festa infantil seráÁ. exclusiva-

mente pará os filhos de sócios.
A Diretoria.

'TOS:

Uruguai 4 x Paraguai 2

Argentina 2 x Perú 1
Chile 4 x Brasil 1
Uruguai 2 x Perú O
Brasil O x Paraguai O

Argentina 2 x Chile O

A CHEGAR
A -grande expectativa po

pular não se diluira com a

chegada do "Fortuna". Du
rante todo o diaas atenções
voltaram-se para os demais
concorrentes, em meio às

emoções quea constante mu

dança dos .ventos ocasiona
va, determinando, às vê
zes; a quase paralisação jíos
iates., Cêrca das i7 horas,
eram Iocalízados, a

. umas

20'milhas do ponto de che

gada, o "Royono". o "Fjord
1 fI". E a marcha foi acom-

Importante "Companhia de Seguros, que opera nos

ramos elementares e acidentes do trabalho, COl;D Sucursal
em Blumenau, procura sério e ativo AGENTE-REPRE
SENTANTE para a Capital do Estado. ótimas condições.'
Ofertas, indicando \.... referências, à caixa postal 177

BLUMENAU, Santa Cutarína.

o CLÉRO E O PUGILISMO .

Cidade do Vaticano, ..::... botti, da Ordem Dominica-

pl1nhada de n'iinuto a minu
to, até às 21 horas, quando
apontou, nos rochedos do
Arpoador o norte-america-,

"-
no "Royono". Eis que nova-

mente os ventos mudam de VENDEM-SENA VÁRZEA· RENNERX
MAJOR COSTA

Uma casa e dois apartamentos, sitos a Rua D. Jayme
Camara nO 18 e 20 e uma casa na Praia de Itaguassú com,
instalação sanitaria completa e terreno para Lotear. Tra-·
tal' na Avda Mauro Ramos 266

Domingo passado t e v e

pl'osseguimento o Campeo
nato Varzeano" sendo reali
zadas duas partidas, cujos
resultados foram êstes: São
Pedro '1 x Fluminense O e

rpira�ga 1 x Caravana O. A

próxima rodada: Ipiranga x

Fluminense e São Pedro x

Fundado recentemente o

Renner deverá fazer sua es

tréia na varzea, na tarde de

hoje, no campo do Tiro de

Guerra, contra o Major Cos
ta F. C. O clube debutante
formará com Orlando; Fle
xa ou 'ratá e Valcí; Ari

(Gastão), Toinho e Waldir;
Cererépe, Culic'a, Luiz, Ha
milton e Quigin.

FOTOCÕP1AS
SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

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

Ferroviário.

LOJA-V··ENDE ..SE-LOJA\
Vende-se a Loja situada à :Rua Tenente Sil'veira Dr.

25 com apreciavel freguezia.
Tratar no mesmo endereço.

ovações.

Po:C� ::a;� t����!hega- INfESTADO O TURFE CARIOCA DE
va o "Fortuna" rebocado, INDIVIDUaS DE PIOR ESPE',CIEao ancoradouro do Iate Clu-

�:a d:g!:�d��OJ:�:i��i�n:l� ��Ps�t����:) _ Foram vulgo "Pintado" e o jockey OSNI MANARA
guns milhares de entusias- encaminhados à justiça os Hélio Lopes de Ollveira co-

-

tas, que penetraram na em- '3.utos do inquérito instau- mo responsáveis pela apli- O jovem médio avaiano

barcação, envolvendo seus ['ado no Primeiro Distrito cação de estimulante no l;e- I Manara está de aniversário.

tripulantes, em abraços e Policial, a pedido do "en- ferido animal, os quais te- Embóra afastado das l�-
cumprimentos. Membros, traineur" Geraldo Morgado, riam agido sob a. inspiração des futebdlístic,as.' não del- Q U' A li T Oda família dos tripulantes,' no sentido de apurar respon- de Paulo Duarte, perigoso xa de ser um valO1" exponen-
esportistas argentinos que ';abilidades na aplicação de elemento co�ponente da! ��al �o �u'�dro, tant� que
vieram especialmente a es- ioping no cavalo Crisbam. i "gang" em a�ao no Jockey Ja �OI sohcltado se�l Ieapa- Necessita-se urgente de

ta capital para aguardar o . O delegado Cícero Brasi- Clup Brasileiro, que usa. de I reCImento para os Jogos do quarto espaçoso com cama}
desfecho da grande regat!;l. '.eiro de Melo, qu-e presidiu tqdos os m�ios

. fraudulen- J terceiro turno.,
. . Trat�r n:st� Redação ou .na

oceânica, orgulho do gran- '10 jnquérito aponta o cava- tos em bUS(la de lucros fá- A êle as n�)S>sas felIcIta- �letro-Teclllca com AUJor
de feito, não se continhlJ.m tal'iço Delcio José dos Reis, éfds e compensadoreS\. '"ções. � .

"
, .'

Alves.
,

,

.

". _ ,"';'" ,><,:
em suas manifestações de I,� ••��,
contentamento.

MODESTIA

CINE .SAO JOSE.
As 3,- 7,30 - 9,30hs.

Ronalc1 �EAGAN - Pres
�;on' FOSTER - Dorothy
MALONE em:

DUELO DE MORTE
technícolor

No Prograrna :

Atual. Atlantida, Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As 4,30 - 8hs.
Ultima Exibição
"CINEMASCOPE"

Richard BURTON
,�aggie Mc NAMARA
{aymund MASSEY - John
mRBK - em:

O Gf;NIO DA RIBALTA
tcchnicolor de Luxo

No Programa:
Reporte!' Na Tela. Nac .

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

As - Shs.
Silvnnn PAMPANINI

Cai-lo CAMPANINI -

lívone SANSON em':
O 13° HOMEM

No Programa:
Cine Noticiai-ío. Nac.
Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até H anos.

As 4 - Shs.
Fn� em Revista.1°)

Nac.
20) RINCÃO DAS TOR�

MENrAS - Com: Dennis
Morgan - teclmicolor

3D) ENREDO SINISTRO
- Com Wayne Morris
4°) A ARANHA MORTAL·

5/6 Eps.
Preços: S,OO _:. 4,00.
Censura até 10 anos

_ As - Shs.
1°) Cine ReporteI'. Nac.
2°) INGENUA LIBERTI

NA - Com: Daniele Delor
me

3°) O RINCÃO DAS TOR
MEN'fAS - Com: Dennis
Morgan
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

Pleyer Banco do Brasil S. 8.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO. N° 62

"A CARTEIRA DE ,COMÉRCIO EXTERiOR eScl:ll'eCe
aos interessados.em geral que as mercadorias ou materiais
a ser .. importados, desde que se classifiquem em itr.ns dis
tintos da Nomenclatura Brasileira de Mel'cadCirias, deverão
constar de pedidos de licençt independentés, não p,dmitin
cio as normas vigentes sejam eles p,l1!globados em um mesmo
formulário, ainda que enqUadrados na mesma categoria de
câmbio.
É especialmente solicitada a atenção elos \mpol tadores .

de peças e acessórios para automóveis, máqUinas e apare
lhos, 30'S quais se recomenda prover para que as r€lações

, modêlo CACEX-22, apresentadas a posteriori, na fórma do'
Comunicado nO 53, de 12-8-55, qa Carteira, não venham a
conter materiais cujos itens de clasgH�cação sej:l.l� divel'
sos @os constantes dos pedidos de Íicença própriament€ di
to (modêlo CACEX-21), pois a ocorrência, em certas hjp6�
teses, ferindo disposições legais, pOderá tornar irregulg.c s

operação.
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1956
a) Ignacio Tosta Filho - Diretor

a) Adelino Debenedito - Gerente"

Piano
VENDE-SE

'Tratar:
C. Mafra 71 A.

Atlético 2 I Tamandaré ONão obstante haver as

sinalado um novo recorde
para a prova, com 8 dias,
1'7h, 47m, 27s 5/10, o co

mandante do "Fortuna", te
nente naval Luiz Palacios

guaJ;dava simpática atitude
de modestia, A custo, conse
guimos obter daquele lobo
do mar algumas palavras,
que foram, inicialmente, de

saudação ao povo brasilei-

I
Jair, Ney, Carlos Alberto e

do Liberty. ,

da Preliminar: empate de

três tentos.

Com uma assistencia in-

fima que deu às bilheterias fi�al o pla�aÍ'c1 a�usou, �ois l, R.egular _o desemper:-�o
a irrisória soma de duzen- tentos a, zero pro AtletJ.co,

'i
arbItro J0300 SebastIao

tos e setenta cruzeiros, efe- marcados p'(n, Giovani, com Silva.

tuou-se, ante-ontem, à noite, um chute de fÓI'a da área Os quadros atuaram as-

a pugna de encerramento no primeiro tempo e Lauro, sim constituidos:
.

do segundo turno, defron- na fase c<implementar. ATLÉTICO - Soncini;

tando-se dois dos trê,? con- O meia Lauro esteve es- Teodoro e Cazuza.; Osni,

1'0� "Foi uma boa regata _ juntos que não· obtiveram tupendo no jogo em referen- Frederico e Nilo; Anísio,
1 '.l!' - te'IceI'Ioo cI'a, ganhalldô desta, forma Giovani; Cavallazzi, Lauro e

disse - e muito bons os c aSSlJ.ICaçaO para·o
.

cOllcorrentes. Nada mais fiz turno. �.-'"'. as honras dE! melhor homem Mina.

do que aproveitar os ventos Pé:eja fraca,. dada a s?a em campo. Outros que se

favoráveis, que se oferece-' qlJaSl nenhuma ImportancIa. destacaram f'Oram Verme- TAMANDARÉ - Jaime;

ram durante a travessia de 'Muito pouco empe�ho por l�o, Itamar, Frederico, Os-, Cláudio te Pedro; Geraldo,

ta Catarina. Sinto-me part_e das duas eqUIpes. N� \ 111 e Jair. Vermelho e Itaf!.1a.r; Mário,

Terrenos .. Barreiros
•

A CLASSIFICAÇÃO
É/a seguinte a classifica-

ção final dos dois turnQs:
'lo Avaí, 4

.'

20 Figueirense, '9
30 Bocaiuva, 11
40 Imbituba, 14
50 Paula Ramos,. 15
6° .Atlético e Guaraní, 17
70 Tamandaré, 25

VENDE-SE 2 lotes 24 x 36 metros. Situação excelen
te. Ao lado do Jardim Atlântico.

Tem luz. Água en,canada está sendo instalada. Ven
de-se tambem outro lote proximo ao de acima, com 12
metros de frente por 27 de fundos.

Tratar pelo fone 2818 ou à rua Almirante Lame
go 157.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



. -

J�I::DE':�ITOIDA-I!:: "i�, P"�_ !:: DEI�rrolDA�." �"�, �,,: de rJ!: DEeTO 'DA p! tr'ês� jO'� ;0
- COMAHCA DE TIJUCA� testarem querendo a presen- COMARCA DE TIJUCAS trinta anos e sempre a exer- I COMARCA DE BIGUAÇU Estado", para todos, que- calor
Edital de citação, com o

pra'l
te ação de usocapião, em ceram pacífica e ininterrup- Edital de citacão com o pra- rendo contestarem

-

o pedido
zo de trinta dias, de ínteres- dias aos que se seguirem ao Edital de citação, com o pra. tamente com ânimo de do- zo de trint� (30) dias no prazo legal. Outrossim,
sados ausentes, incertos e término do prazo de edital, zo de trinta dias, de ínteres- nos. - III Em vista do ex- O doutor Jaymor Guima- cite-se o "Domínio da Uni-

desconhecidos no qual se pede que seja de- sados ausentes,' incertos e posto querem, os suplican- rães Collaço, Juiz de Direito ão" por precatória dirtgida
O Doutor Reynaldo Rodri- clarado o domínio e posse desconhecidos tes, regularizar a sua posse 'da comarca de Biguaçu, Es- por intermédio da 4a. Vara

cues Alves, Juiz Substituto inconteste sobre o aludido O Doutor ReynaÍdo Rodrí- sobre o referido imóvel, de tado d-e Santa Catarina, na da Comarca de Florianópo-
no exercício do cargo de terreno dos Suplicantes, gues Alves, Juiz Substituto conformidade com o exposto forma da lei, etc. liso Custas afinal. Biguaçu, ';

Juiz de Direito da Comarca prosseguindo-se como de di- no exercrcro do cargo de na Lei .Federal nO. 2.437, de- Faz saber aos que o pre- 17 de janeiro de 1956. (Ass.)

de Tijucas, do Estado de reito até final sentença e Júiz de Direito da Comarca 7 de Março de 1955 que mo- sente edital virem ou dêle Jaymor Guimarães Collaço,
Santa Catarina, na foi"ma execução, e ouvido o órgão de Tijucas, do Estado de difica o .art.igo 550 do Códi- conhecimento tiverem que, Juiz de Direito. E para che

da lei, etc... do Ministério Público. Dá- Santa Catarina, na forma go Civil - e artigo 552 do por parte de Jovino Martl- gar ao conhecimento dos in-

FAZ SABER aos que in- se á causa o valor de Cr$ da lei, etc. . . mesmo Código. E para o di- niano Rodrigues, por seu as- teressados, passa o 'presente

teressal' possa o presente 10.000,OÓ - Dez mil cru- FAZ SABER a ,todos to fim requerem a designa- si�tente judiciário o dr. Rei- edital com o prazo de trinta
, "-

edital de citação, com o pra- zeiros - para os efeitos da quantos interessar possa o ção do dia, lugar e hora pa- naldo Lacerda, lhe foi diri- dias, que será publicado e

zo de trinta dias, dé ínteres- taxa judiciária, exibe-se có- presente edital de citação, Ta a justificação-exigida pe- gida a petição seguinte: afixado na forma da lei. Da

sados ausentes, incertos e pias da presente com res- com o prazo de trinta dias lo artigo 455 do Código de Exmo. sr. dr. Juiz de Direi- do e passado nesta cidade de

,desconhecidos, virem ou de- pectivos documentos. Têr- virem ou dele conhecimento Processo Civil, na .qual de- to da comarca de Biguaçu. Biguaçu, oas dezoito dias do

le -conhecimento tiverem, mos em que pedem deferi- tiverem, que por parte de verão ser ouvidas as teste- Jovlno Martiniano Rodri- mês de janeiro do ano de

que por parte de Horst Ber- mento. Sobre os selos devi- Anastácio Saturnino Ramos munhas José Crispim e Luiz gues, casado, pesca-dor, resí- mil novecentos e cinquenta

nardino Scheidemantel e dos inclusive a respectiva e Nair Valézia Ramos, lhe Fermiano de Oliveira, lavra- dente e domicilfado em Gua- e seis. Eu, (Ass.) Pio Romão

Heinz Dagoberto Scheide- I Taxa de Saúde de Cr$ 1,50, foi dirigida a petição do dores, residentes e domici- poranga, nesta comarca, vem 'de Faria, Escrevente Jura

mantel lhe foi di,rigida a pe-!lia-se: - 'I'ijucas, 10 de ja- teor seguinte: - Exmo. Sr. Iiados em Itapema,' os quais promovell a presente ação de menta do, no impedimento

tição do teor seguinte: - l neiro de 1956. PP (a) Gen- Dr. Juiz de Direito da Co- comparecerão em Juizo in-I usucapião, por seu assisten- ocasional do Escrivão, o

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- I til Telles." Em dita petição marca - ANASTÁCIO SA- dependentemente de cita- te judiciário, infra assina- dactilografei e subscrevi,

reito da Comarca de 'I'iju- I foi exarado o seguinte des- TURNINO RAMOS e NAIR cão. Requerem mais que, do, para o que eXPÕe e no fi- Biguaçu, 18 de janeiro de

caso Dizem HORST BERNA- pacho: - ·'A., á conclusão. VALEZIA RAMOS, o pri- depois da ju�tificação, seja nal requer a V. exa., P se- 1956� (Assinado) Jaymor

DINO SCHEIDEMANTEL e : TIjucas, 10-1,�956. (a) Rey- melro lavrador e a segun- feita a citação dos confron- guinte: que é possuidor de Guimarães Collaço, Juiz' de

HEINZ 'D A G O B E R '11 O naldo Rodrigues Alves - da de profissão doméstica, tantes do imóvel, bem como

I um terreno sito no lugar Direito. Confere com o orí

SCHEIDEMANTEL, bras i- Juiz Subst. em ex." JFeita a brasileiros, residentes e do- dos intere.ssados inc�rt?s e Praia Bento Francisco, �is- ginal afixado no ,lugar de

leiros, casados, o primeiro justificação' foi exarado o mic il iados em Itapema.,mu- desconhecIdos por editais de trlto de Guaporanga, deste costume. O Escrevente: Pio

industrial, residente e domi- seguinte despacho: - "Fa- nicípio de Porto Belo, desta trinta dias, - d-o Sr. Dire- município, contendo 231 m. Romão de Faria.

ciliado na cidade de Gaspar çam-se as citações requeri- Comarca, q-uerem mover a tor do Patrimônio da União, de làrgura por 1.650 m. de ------------------------

e o' segundo contador, 'esi- das na inicial. Tijucas, 28-1-, presente ação de usocapião por precatória-; em, Floria- compr-imento, área de (,NO �eDdCulo,.)
dente e domiciliado na cida- 5G. (a) Reynaldo Rodrigues em que expõem e requerem nópolis, e, do Sr. Represen- 381.150 m2., fazendo frente

de .de Blumenau, por seu Alves, Juiz Substituto, em a V. Excia. o seguinte : - tante do .Ministério PUbli:o em terras de Marinha e fun- CO'm 8 B·,bl-Ia na Mal"llooprocurador que esta subs- exercício." E para que che- I - t-tue os suplicantes são nesta CIdade; todos pala dos com as vertentes, com

creve, ut instrumentos de gue ao conhecimento de to- posseiros, há mais de trin- contestarem a presente ação quem de direito, extremando SABADO, 4'
'

• , ' DE FE:VEREIRO

procurações. com sscrltório dos e ninguém possa alegar ta anos, por sí e seus ante- no prazo de dez .dias, de ao Norte com Manoel Carlos .

• ,
_

'x Quer comais, quer bebais -0.11 façais outra coisa qual-
a, Rua XV de Novembro:no ignorância, mandou expedir cessores, de jim terreno ru- aeôrdo com o disjlosto no e ao Sul com Sérgio Agosti-

_, 'f' quer, fazei tudo para a. gli,da de Deus. ,(I Co}'. 10:31). Ler I
389-1oa. S. 4, também em o presente edital que será' ral, situado no distrito de artigo 455 citado, s�hdo a, 1- nho Gonçalves. Que, há mais

C \.._d
,.

_.
, ,Gr, 10:27-33. '

BltImenau, onde receberá', afixado na sede dêste Juizo, ltapema, município de Por- nal reconhecido o omimo de 30 anos, tem a posse Uma das grandes escolas públicas da Inglaterra é a

citações, o segui,nte: - 10
I
no lugar de costume, e, por to Belo, desta Comarca, com dos suplicantes sobre o re- mansa, continua, pacifica, Escola do Monte do Moinho. Esta escola teve a sua época

POI' escrrturã pública la-; cópia, publicado UMA VEZ 99 metros de frentes e 770 ferido imóvel, cuja senten- sem oposição de quem quer quando o dr. L. P. Jacks era o diretor. Ele fez do crístíanís-

vra.da no Livro n? 'n, fls.
'
no Diário da Justiça e três ditos de fundos, - ou sejam ça lhes servirá de título ha- que seja, sôbr., o ref'erddo

, mo a parte vttal da escola; um desafio à mocidade estu-

119, 120v.' de 24 de novem': I vezes no jornal "O ESTA- 76.230 metros quadrados, - bil para o respectivo regis- terreno, tendo havido sem-
dantil. Assim concretizou sua política administrativa_

bro de 1955, do Tabelião DO" de Florianópolis. Dado fazendo frentes a Leste na troo Dá-se á presente o va- pre o "animus-domini". Que, "Ensinamos religião o dia inteiro aqui:
Vel11'no Pereü;a da Cruz, do e passado nesta cidade de Grota do Inhame e fundos a 101' de Cr$ 3.000,00 p';\ra os não tendo título hábil do

Pela perfeição na matemática,
mllnl'cl'pl'O de' Porto Belo, Tijucas, aos trinta dias do Oeste no Travessão Geral; efeitos le.gais. Protesta-se mencionado imóvel, quer ad- .

Por aprender a dizer o CJue queremos em linguagem
Comarca de Tijucas, adqui- I mês de janeiro do ano de extremando ao Sul em ter- provar o alegado com teste- quirir o domínio sôbre o

correta,
r'l'l'am de Linua Leal FadeI, I mil novecentos e cinq,uenta e ras de herdeiros 'de Pedro munhas, e vistoria, se ne- mesmo,' de àcôrdo com os

I Pela humanização da história,
bI'asl'lel'r',a, vI,'uva, doméstica, I s.eis. Eu,. (a) Gerey do.s An- Bermiano de Oliveira e ao cessá ria. O sinatário' desta arts. 550 e 552 do C. C. e na

_

Pela largueza de vi"tas em geogmfia,
Salma FadeI, Ruth FadeI, I JOS, Escnvao, o datllogra- Norte em ditas de Hironi- tem sua residência. nesta Ci- forma do art. 454 do C. P.

Pela nitidês nos traballlo.s manuais,
S111'al'a Faclel, tcidas maioI,'e.s Jl fei, co,nferí e su.bscreví. (a) do Conceição dos Santos. dade, onde recebe citação. C., vem respeitosamente re-

I
.. "Pe a reVerenCla em as "ronomia,

e soltel'I'as e de Rubens NI-, Reynaldo RodrIgues Alves - II - Que a referida pos- Nestes termos P. deferimen- querer a V. exa. sejam oUvi- Pela bondade para com os animais,
colau Kuerten e sua mulher - Juiz Substituto, em exer- se foi adquirida pelos su- to. Tijucas, 21 de janeiro de das as testemunhas no fim

Maria da Selete Kuerten, I c�cio. E:tá conforme o _?ri- plicantes no inventário dos 1956. (a) Claudio Caramu- arrola,das, que virão a Juízo

casados, a antiga posse que I gl�al afIxado na sede deste bens .deixados por Benta rú de Campos - Assisten-, isentas de intimação, e sen

êstes mantinham sobre o ' JUIZO, no lugar ,do costume, Bazília da Silva, em cessão te Judiciário" Em dita peti- do julgada a justificação
imóvel insc,'1'it'o" rm- eS'crittF l'sobre o qual me reporto e e transferência de' hel'ança, Ç'ào foi exarüdo o,�guihte 'pr'ev'ia, p-roceda"se de aC'ôrdo

1'a pública 'que a esta

acom-I
dou fé. c.onforme documento incluso despacho: -, "A., como pe- com os arts. 455 e parágra

panha; 20 Os outorgantes Data supra. O Escrivão: e tanto a põsse dos supli- demo Desígno o dia 23 do fos, e 456, do C. P. C., e ex-

vendedores acima menciona- Gercy dos Anjos, cantes como de seus anteces- corrente, ás 10 horas', no 10- peça-se precatória' para a

dos adquiriram e ocuparam cal CIo costume, para a jus- necessária citação do Dom1-

ha mllitos anos o imóvel E
I � t T A' • \� tificacão. Facam-se as in- nio da União, afim de que, O R \. C

-

O
acima referido situado no '--' . .... timac5es neces�árÍhs. Tiju- após o julgamento final ad-I " .

� i, - � ,

,

RI' t t:t I
Pai bGndGso, a vu:la esta c,heIa de })Gssibiliclades para

município de Porto Belo e cas, 21-1-1956. (a) eyna -

qUlra o requeren e o I u o '_
-
'.'

-

TU'ZO DE DIREITO DA t t h b' 1 AI J
.

, ,. '. "
- 'I

nG:s .. CGntempla, CGm favo,r, neste dia, tGdos os jovens
que possue as seguintes . I 1 es emun as a aIXO arro a- do Rodrigues ves - UlZ necessallO a tIanscnçao.no 'chelOS ele vida Coloca diante de no" as n e t .-

'confrontações: - 11 metros COMARCA DE BIGUAÇU das, que comparecerão em Substituto, em exercício." Registro de Imóveis compe- nêste dia, o d�safio de Cristo.. Dá-��s a�o; :Sg�Z�o�aoçoe:s�
de frente ao Sul com a Rua Edital de citação com Q pra· Juízo independente de inti- Feita a justificação foi exa- tente. Protestando por todos pirito. Por �mor de Jesus. Amém

Felipe Schmidt,1 48 metros

I
zo de trinta (30) dias mação, após o que -seja jul- rado o seguinte despacho: os meios de provas permiti-

'

Ide flIndos que fazem ao O doutor JaymOI,' GU,ima- gada a justificaç,ão "ab-ihi- - "Facam-se as citácões r'e- dos em direito, e dando a
-

' PENSAMEN1'O PARA O DIA
Norte com terras de mario 61es Collaço, Jui� de Direito tio", procedendo-se de acôr- queridas na inicial. Tijucas, presente o valor de Cristo nos desafia em todos OS momentos de
rinha das ontorgantes, ex- da comarca de Blguaçu, Es- do. com os arts. 455 e §§, e '�cl-1-1956. (a) Reynaldo Ro- Cr$ 2.100,00. P. deferimen-

nossas

tremando a Leste com terras tado de Santa Catarina, na 456, do C. P. C., expedindo- drigues Alves - Juiz subs- to. Biguaçu, 2 de dezembro
vidas.,

de Elisabeth Hromáda e pe- forma da lei, etc. se precató�ia para a citaçã'(J tituto, em exercício." E para de 1955. (Ass.) Reinaldo La

lo Oeste com ditas de Anto- Faz saber aos que o pre- do D'omínio da União, para que chegue ao conhecimen- cerda, Assistente. Testemu

nio Etelvino da Silva, perfa- sente edital virem ou dêle que o requerente adquira, to de todos e ninguem possa nhas: Tito lVIel. Marçal, José
zendo a área aproxima,da de, conhecimento tiverem que, após o .i1;llgamento final, o éllegar ignorância, mandou F. Marçal e Miguel Geraldo.

528 metros quadrados, imó- por parte de Sérgio Agosti- ,tí_tulo .neces�ário à tran�cr!-I expedir o presente edital Despacho: A. Designe o sr.

vel êste em que viveram por

I
I1ho Gonçalves, ,por seu as- çao no RegIstro de Imovels que será afixado na sede Escrivão dia e hora páí"a a

mais ,de trinta anos, sem sistente judiciário dr. Rei- competente. Protestando por 'dêste Juizo, no lugar do cos- justificação, ciente o dr.

que jamais fossem molesta- ll�ldo Lace�"d�, lhe foi did- todo!? os meio.s de prova em

It'tume,
e, por cópia, publicado Promotor Público e as par·

dos ou sofressem oposição gula a petlçao do teor se- dil'eito permitidos e dando UMA VEZ no Diário da �us- teso Biguaçu. 5-12-55. (Ass.)
alguma; E como os suplican- g'uillte� Exmo. sr. ,dr. Juiz presente o valor de .... ;.. tica e TRÊS VEZES no .]01'- Gervásio Nunes Pires, .Juiz

tes, por sí e por -seus ante- de Direito da Comarca, de Cr$ 2.100,00. P. deferimen- n�l "O Estado" de Florianó.- Substituto. Procedida a jus

C{l,lsores, possuem o aludido Biguaçu. Sérgio Agostmho to.· Biguaçu, 29 de novem- polis. Dado e passado nesta tificação foi esta julg'ada
terr"illO tal como se acha su- Gonçalves; brasileiro, casa- bro de 1955. (Ass.) Reinal- cida,de de Tijucas, aos trin- por sentença do teor seguin

pra descrito (planta em do, pescador, residente e do- do Lacerda, Assistente. Tes- ta dias do mês de janeiro. do te: Vistos, etc. Homologo,

anexo) há mais de trinta miciliado em Guaporanga, temunhas: Firmino Klein, ano de rn,iLnovecentos e cin- por sentença, a justificação
anos, mansa e pacificamen- neste município, vem respei- .JÚli9 Souza e Tito Manoel quenta e seiR. Eu, (a) Gercy de fls., em que é requerente
te, sem oposição e embargos tosamente promover a pre- Marçal. Despacho: A. De- dos AnJos, Escrivão, o dati- Jovino Martiniano Rodri

de espécie alguma, querem sente ação de üsucapião, por signf! o sr. Escrivão dia e lografei, conferí e subscre� gues, para que surta seus

legitimar sua posse nos teT- intermédio de seu assisten- hora para a audiência de ví. (a) Reynaldo Rodrigues juridicos e legais efeitos.

mos do artigo 550 do Código .
te judiciário infra assinado, justificação prévia da pos- Alves - Juiz Substituto, em Cite-se, pessoalmente, por

Civil. Para dito fim reque- expondo e requerendo o se- ge;
-

cien te o dr. Promotor exercício. Está conforme o mandado, o dr. Promotor

rem a designação do dia, ho· guinte: Que é possuidor de Público. Intimem-se. Bi- original afixado na sede Público e os confinantes do

ra e lugar, para a justifica- um terreno sito no h{gar guaçu, 1-12-55. (Ass.) Ger- dêste Juizo, no lugar do cos- imóvel em questão e os in-

ção exigida pelo artigo Praia Bento Francisco, dis- vásio Nunes Pires, J�lÍz Su- tume, sobre o qual me repor- te"i"essados incertos, cite-se

454 do Código de Processo trito de Guaporanga, neste bstituto. Procedida a - justi- to e dou fé. por edital, com ó prazo de

Civil e seguintes, na qual município, medindo 193,6 m. ficação foi esta julgadà por Data supra. O Escrivão:· trinta dias, a ser publicado
deverfLO ser inquiridas as de lal�gUra por 1.650 'mo d'e sentença do teor seguinte: Gt'rcy dos An�os. uma vez no Diário Oficial, e

testemunhas: - José Pon- comprimento, com a área de Vistos, etc .. Homologo, por -.." -_ � _'" '" w." _ _ J'a..

ciano da Silva, brasileiro, 319.440 m2., fazendo frente sentença, a justificação de

casado, professor e Gual- em tenas de Marinha e fun- fls. em que é requerente
'berto Leal Nunef;, brasilei- dos com quem de direito; Sérgio Agostinho Gonçal-
1'0, casadÇl, farmacêutico, ext1'emando ao Norte com ves, para que surta seus jn
ambos residentes em Porto Jovino MartinIano Rodri- ridicos e legais efeitos. Ci

Belo, os quais deverãor ser gues e ao Sul cóm Firmino te-se, pessoalmente, por

previamente citados. Reque- Klein. Que tem a posse man- mandado, o dr, Promotor

rem, outrossim, depois de Sil, pacifica, sem interrup- Público e 'os confinantes do
feita a justificação, a cita- ção nem oposição; há mais imóvel. em questão e os in

ção pessoal dos atu� con- de 15 anos, sôbre dito ter- teressarlos incertos cite-se

frôntantes, Antonio Etelvi- reno, tendo sido o mesmo de por edital, com o prazo de
1'0 da Silva, residente em propriedade de sua mãe, du- trinta diaS; a ser publicado
Porto Belo e Elisabeth Hro- rante uns 16 anos, mais ou uma vez no Diário Oficial e .Juiz de,Direito. E para che-

" mada, residente á Rua Ama- menos, havendo sempre o por três vezes no jornal '''9 gar ao conhecimento dos in
zonas s/no. em Blumenau, a "animus domini". Que não Estado" e por precatória di- teressados, passa o presente
qual ,deverá ser citada por tendo título hábil sôbre o 'rigida ao MM. Juiz da 4a. -edital com-o prazo de_trinta

precatória, no prazo legal, mencionado terreno, quer Vara da,'Capital, cite-se 'o dias, que será publicado e a

bem como P01" precatória, adquirir o domínio do mes- Domínio da União, para to- fixado na forma da lei. Da

ainda, de-se ciência ao Che- mo, de acôrdo com os arts: dos, querendo, contestarem do e passado nesta cidade de
fe da Delegacia do Serviço 550 e 552 do C. C. e na for- o pedido no prazo legal. Cus- :!3iguaçu, aos vinte dias do
da União e na forma da lei ma estabelecida peló art. tas afinal. Biguaç.u, 10 de mês de janeiro do ano de mil
a citação dos interessados 454 do C. P. C .. Requer, pois, janeiro de 1956. (Assinado) n�vecentos e cinquenta e

incertos, por edital, no pra- fi V. excia., sejam ouvidas ai" Jaymor Guimarães Collaço, I
seis. Eu, (Ass.) Pio Romão

,

"",e

o ESTADO

muito
bom!

Aluga-se uma sala para es

critório cem entrada, inde
pendente.
A Rua Vidal Ramos, n. 30.
Tratar na mesma.

Pela cortezia com os empregados,
Pelas boas maneiras uns para com os outros
Pelo desejo de ser cOOPeradores em tudo.

'

,
Ensinamos religião mQ.':itrand_Q aos alunos que )lós, os

mais velhos, somos seus amigos e apreciadores.
Sem a capela do calé'glo, tôdas as atividades escolares

li esportivas não têm sentido, tôdas as relações são incom
pletas. A lloSSa vida tôc!a está aqui."

\
Rita F. Sllowc1en (NGvã Zelândia)

DR. 'VO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

Consultf,rio rua Bocaiuva, 42
\

Senhores, Comercianfes
e Industriais

O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..,
,do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com basé na escrita fiscal. Pan
guem somente o impôsto devido, , encarregando o nOSSli
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitam'os tam
bém escrita.s atrasadas.
ESCRITóRIO CO�TÁBIL-IMOBILlÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, nÓ 11 - Caixa Postal nO, 355 _
,,"oue nO 3222 - Florianópolis.

EMPRESA NACIONAl'Df NAVEGACAO
, >

HOEPCKE
8'AVI0-MOT08 «CARL

ITINERARIO
SAfI)AS DE

HOIPCKE)

IRTIGO 91
Itajaí Rio Santos
3-2 8-2 9-2

13,-2 15-2 20-2 21-2
25-2 27-2 3-3 4-3
B-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 Idâ como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhab�la e Ubatuba. I

Para melhores informações, dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Ma,:�.ra, 30 - Telefone 22-12.

���fj}f�; d��;'i��!1::�i;� Alu�g-,a,-s·e-----��g'uaçu, 20 de janeiro de 1956.
(Ass.) Jaymor Guimarães Aluga·se uma residência à rua Rio Grande do Sul

Collaç�, Juiz d� .J)ireit�. com 3 quartos, banheiro, -2 salas, cozinha, quintal todo
Confere com o ol'lf?;mal afl- murado, rancho e quarto para empregada.
xado no lugar de costum'e. I Aluguel Cr$ 3.000.00.
O Escrevente: Pio Romão I Tratar a Rua Felipe Schmidt 34 - 10 andar - sa-
de Faria. - la 6.

I D A
Fpolis.

VOLTA

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

\

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

Decr{!to-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatóriAs em

1 ou em 2 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Onde andam Os "Bol'orós" ,

que todos os anos andam no ;
I melo das multidões? I

Quando será iniciada a;

·ornamentuçiÍo ela ciebde,!
conforme nos prometeu o'

, � Departamento de 'I'urísmo i

. I Municipal? . / I
temos mantido com inúmeras 1 Borqua este ano não ttve-

'

pessoas, t1vemos ciencia que ,Imos noticias dos blocos da "

1
A DIREÇÃO, Pelas conversações que as costureiras estão em �ran- i Marinha'? .

I

�N�a�a�s�s'e�m�b�le:l:i�L�e�g�l�s�laIJI�v···a·· �����I_��o����:i �TRADADEcACUpr-Q��di"p__ kmp�
, f rm rão tes-do Carnaval? se aventurava em fazer um r,:1sse1o aos pontos pucrescos

,

'
. gruRPo� vadrl°dS qFl��ia o a

Nem uma passeata, ne-! de nossa Ilha, e tivesse de passar pela ostra da de Caeupê?
, no ema o a ' , ,

h
-

H
' .

t
-

tI'
, ,

Sessão de 3 de Fevereiro de tado Henrique Ramos da Luz deputado Vieira de Melo, li- A " i d as Rainhas n um cordão, nada? oje, com a l"CC011S ruçao des:3::l, es rat a, l::t, se pode
I cres ...em a n a

N-" l' f
..

t it r
.

I1956. (PDC), como substituto do der da maloría e de seu Par-
e Princesas com seus trajes

ao e possrven
�,

azer passero, com

l'ranSi o rvre Ce sem: perrgo a gutn,

Presidência: Braz Joaquim deputado Rubens Nazareno tido, navta assegurado ao li- .
.> - Fulíân-Mér' pe a estrada ele acupc.

orname�t a 1 s que tomarao :
J-�."".'-"""".""'-.��"_'.".,,,..rR"".lIi""••••�"'''.''.�••''''''''_''''.''�··'''�·��Wiii..iI_W�..f'W,.Ç(�la..�fil:JI ��"p,.� ..

AI���RETAR�A:,Heitor Gui- ::";�' ��!� ú���v�c:��le;:l� �:r �:ri�po:�:�aq��a�ftI:�:� parte nos presti{os dos dois I acurdo Mu'o·lcllo.pal com fi
."

marães e Mira�::_Ramos. ri;e��ao v:���:�����e���:� ��:!�:e��!a:s:ud��oS�:\�s ��� :�:�r�::�I��t:::�:i::Xi;, _.',
::,t�{;t:M�F:�E :i�i�:iEP:.:'iP;';.?DE:UEO ?i�!::;:::::��:!�:::�:i�; ::a!:ifai:::�:,i;:ioma��:, Min isfério da ag r icu IIuraPRET,ENDE SUSPENDE� o I ESTÀDO DE SITIO ta, a circunstância de que,

ESTADO DE SITIO Com a palavra o líder da o projeto para o qual se pede NA JUSTIÇA Com o novo acôrdo firma- ração agrícola de ..Florianó- 'iniciativa, sempre recaiosos

HORA DO EXPEDIENTE UDN, justificou' da tribuna o a manifestação de apoio des-
•
RIO 3 (V,A.) - O general do entre a Prefeitura de .Flo- polis, assinale grande etapa da precariedade das compsn-

À hora regimental foi pelo envio de uma mensagem te- ta Assembléia, está ainda, Odilio'Denys enviou ontem à I ria�ópolis. e o,�inistério da de desenvolvimento munící- sações. Preciso se fazia orga

Presidente Braz Alves, de- legrafica ,ao Senado e Câma- sendo estudado pelo PSD, de- Justiça o processo referente Agncultur�, dlIetamente: ,a- pal, dentro do programa que nizar um serviço, I destinado,

clarada aberta a sessão. ra, manifestando o apoio da clarou o deputado Estiv 1 t à agressão sorridapelo major I
bra-se mais uma magnifica se traçou o dr, Osmar Cunha, sobretudo, a assegurar a

Lída a ata da sessão ante- Assembléia Legislativa de Pires, que a bancada de as:u Nicolau Seixas em fins do expectativa de progresso eco- ilustre e dinâmico Prefeito

I
essas iniciativas de ensaio,

rlor, foi esta aprovada sem Santa Catarina, ao projeto Partido não pÔdia votar a fa- II ano pa-ssado em 'frente ao nômico para a Ilha de Santa da Capital. " uma continuidade e uma as

qualquer pedido .de retifica- de autoria do Deputado Pra- Teatro Municipal por parte Catarina e para o Município A economia do nosso Muni- sistência técnica e mesmo fi

ção. Do expediente, constou do Kaly, que visa suspender o vor do mesmo, 'por uma ques-I de elementos do Clube da I da Capital, especialmente, cipío não poderia, de fato, fi-I nancei7a ,:ficientes,
_

o ofício do Deputado Rubens estado de sítio no territorio tão de coerência e de díscí- Lanterna. Ontem mesmo foi I Tudo faz crer que isso, obe- cal' adstrita às atividades tí-I
O Prefeito Osmar Cunha,

Nazareno Neves, comunícan- nacional. Designado pelo lí- plína partidária, Concluiu sua distrfbuído à 23,a Vará Cri- decendo ao plano de recupe- midas de alguns homens de homem dado ,aos estl:d_os da

���������-p·�oiQ��UE�F�T�o�u�illLz-i��pediente solicitou a palavra relação a proposição apresan- do líder de sua bancada os . rintri'guinhas ele gabinete, to-
a líder da UDN, para solící- tada pelo líder da UDN, Ini- deputados do PSD iam se Em declarações prestadas viando relatório do ocorrido �sto se verificou às 4,30 horas; mou a si a tt�r�f� d,e sObjrcpor
t d P id

. Cl'OU U ex I
- abster.' de 'ot '

dí 2 1 h-' S t" d '1 d d
a essas con mcencias ca po-

ar a resi encia a convo- s a p anaçao, o se- v ar o requeri- I
la pe a man a, a nossa ao sr, ecre ano a Agricu - a ma ruga.da de ontem, a

l't'
, t'� d ·1 t·h d t

.

t t d I Iíd
.

'

J, ,. I ica OS in eresses a co e 1-
cação dos suplentes dos de- n 01' epu ado Estivalet Pi- men o apresen a o pe o 1 er reportagem, o sr, Augusto tura, no qual pormanorízn to- turma de operários deu sua '�d' d M

",

D'
t d f d -es d I a d

-,

h da UDN 'f'· C 1 '1 h
'

d idê
,

t
'. viera e e o umcipio. ai; o

pu a os que oram nomea os I ec ar n o que nao vm a , o que izer am na ar os Kíhe , C efe do Serví- as as prOVI encias tomadas arefa por concluída as 653· d tí íd d, . _

h d t
- '," " seu esouema e a IVI a es,.secretanos de Estado. Aten- se opor a apreciação pelo Le- ora a vo açao, ço de Luz e Força da Capital, pelo Ser-viço de Luz, para 10- horas, isto e, em menos de ., t·d '

d'd I' 't
-

1 P
. o'l'sl tl'VO Est d I \d f 1 d ti" I' 't t

' ,que se vaI execll an o segu-
,1 a a sO lCl açao pe a resI- '" a a ua, a propo- orneceu amp os e a hes 80- ca Izar e reparar o defeI o, o res horas. I ,t t ' 'I �

d
.

t t sl'ca-o apr se t d I l'd Na-o 11av ndo mate'rl'a b 't
-

f
"

1 f
'

f 't
'

d t'
� lamen e, sen1 a lOpC o", mas

enCla, omaram posse nes a __
,

e n a a pe o 1 er . e para, re a �n errupçao n'o orneCl- qua 01 el o em peno 'o ver- Es as, as mform:>coes pres- i
1 't

-

d "d d d' , , '

'

,·'0 I sem 1eSl !leOeS rumo ao com-
sessão os seguintes deputa- a UDN, nem deseJava en- or em o la, nem oradores menta de energia eletnca no dadell'amente curto, tadas a reportao'em deste ' ,
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i'�leto exIto que Eera a expan-' ,

dos: Enory Teixeira Pinto ral na aprecmçao o merI- 1 gCrI os, para exp lcaçoes

I
dm 31 ultImo. "

A interrupção da energia a matlttmo pelo sr, Augusto' - ' :.' ., '

, ,
' '" ,_

•

' I S o adnllmstratlva do Mum-
(PSP), como substituto do to, da convemellcla ou da pessoaIs, fOI a sessao levàn- O nosso entreVIstado de- Florianópolis, no dia 31, às 12 Kihel Chefe do Servico de· , , 1" I', .,' _

,-
ClpJO de F onanopo IS,

Deputado Pelagio Parigot de oportumdade da mesma, que- tada. clarou, entao, que estava en- horas e 24 minutos, foi mo- Luz e Forca de Florianópolis,).._ U d" t
- - -

,

fI" t- '1 t f 1" , ,

-

-

- : ma a mm1') r;lcao nua se
SousaJ FrederICO Cassen e - na ao Slmp esmen e Oca 1- tivada por uma descargã elé- sobre a mterrupcao da enel'-" 'j, ," , ., _

d
'

'

>

apreC1fl apenas POl' 1.1m c oS
der (UDN), como substltllto

I
zar a pO�lçao e seu Partido trica, proveniente de uma gla no dia 31 elo mês próxi- , ó' '. , ,,'

do deputado Paulo Fontes, em relaçao ao assunto. Es- CON,CURSO DE REP,OR·TAGEN.S das últimas trovoadas, que mo uassado,
seus �lspecvos, mas ..Im r;>elos

f' d S t"

11
I t

�

•

"I seus fundamentos, de que de-
que ora nomea o ecre ano c areceu o par amen ar pes- atingiu 4áisoladores do poste Ficam, assirn, completa- d I'

-

d d
-

S' d' A' d' t
.

d t pen e a sO ldez do, todo, A
e E ucaçao au e e SSlS- Se 1S a, que am a on em, na número 94, da linha· de mente desfeitas as i-rI�lnt1a-, d
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" � - a mmls Taca0 o 1 us Te Pre-

�:���:��:...���!.�.���:._:.�.�!�.�.�..9.��..::.�.!:'..:��!�.� O resultado d�o concurso transmissão, em Morro Agu- çõ�s malévola,S" levan��d�os fe.ik> Osma; Cunha está nes-
do, na Penha, entre as loca- pOI elementos lllesponsaveb, se caso: funda-se no objéti-

A,té o, dia 10 de Fevereiro I Advertimos tambcm, desde lidades de Paulo Lopes e Ara- os quais quiseram atribuir a vo de deRenvolvimento inte
'"ap

·

t·a' I'
�era cllv111i';a,.Jo o resultado O la�çamento do concúrso, ç'atuba, partidários adversárioR do gral do Município, dando-lhe"I· do nosso concurso de j"üP('� que não aceitariamos l'Gpor-- Disse-nos, ainda, o 'sr, Au- Governo a responsab�li(bclc substrutura econômica c;uetagens em Jailt,i :0, A coml�- ta'gens abordando matér:[1 gusto Kihel, que devido às pela falta de luz no dia da lhe garanta contínuo e segu-

. Osvaldo Melo são l:l�gadcr2. n.Pl'ed·ará ('(Im esportiva, por fugir à espe- faiscas que cairam naquêle posse do novo Governador,' ro progresso,
'

Faz um dia bonito e o sól Esse e,9tusiasmo e essa fé crité:-,'f) (' imparc:lallda �e ,os cialidade de "Resenha J--7" dia, também sofreram aci- O ·povo já está devidamen- Vale, portanto, cooperar
está iluminando a Cidade, por parte de nossos comerci- traba� 1 ,s remetidi:s a "Resp- Desta forma, Os trabalho� dentes o telefone de alta fre- te esclarecido quanto ao 0- com o govêrno do dr, Osmar
Estouram rojões e Florianó- antes, prova, sem contesta- nha J-7", proclamando ,a que focalizem esport"l sel'ãc quência, o, que tornou impos- corrido, Cunha, a quem importa me-
poli:s está festiva com a posse ção, que apesar de rumores reportagem vencedora, cujo inevitávelmente desclassifi- sivel qualquer comunicação nos 'a cor política dos mun�-
do nov,o governo. A Capital em contrário e aligun&, pro- autor fará jÚs ao prêmio de cadós, direta com Capivari, e o pá- A exploração política, no cípes do que o seu labor, o
espera que o patrono do sr, testos sem consistência, tudo Cr$ 500,00, ofereci,d,) pela

,Ta' esta'
ra-raios da sub-estação de caso em referência, não 8ur- seu anseio de prosperidade e

b
-

h d d
'

C' E
"

li'" 1 d -

� aberto o concurso '

Lacerda, S. Jorge, o inspire,

I
vae em nao aven o esa-. alxa conomlCa .["ede�'a e Capoeiras, o qual teve de ser tiu efeito, mesmo porque foi a sua plena atividade cons-

-

C" na-o t
' Santa Catarina, para o mês de Fevereiro, li:s- t t 1 t 1

-

para que nao esqueça a a- mmo se en re os que Vl-
f

o a n�en e repa'rado. uma exp oraçao -ordinária e triltiva da grande., z.a de' un1 e
f' d t Ad t' t cre-va hOJ' e mesmo, P'I'ezadopital, jamais .... ,negando sua vem Se amo man o, pro, es- ver Imo, novamen e os. ' .

r Os isoladores do, poste 394, sem cabimento, de todos.
colaboração ao governo do

I
tando sempre e sempre pro- nóssos leitores de que não leitor,. candldatando'·se ao atingidos Pelas faiscas, a

Município, afim de que con- curando embaraçar o cOl)s- será permitido eb nosso cer- valioso prêmio da Caixa Eco- .acham-se no escritório do
tinue esta terra abençoada a tànte progresso da Capital. taine a focaillação de maté- nômica, Féder-al: Chefe do Servico de Luz e

progredir. / - Canasvieira, a ,encanta- ria político-p:u·tiéiária, ni!l11 Reiteramos mais uma ve7, FOl'ça, ,notando-se, claramen-
Como catarinense e ilhéo, dora e prediléta praia da taã ppuco assu!lt,.) de ordem a fim de que não surjam âú- te, os estragos Cu ti'sados pela.

êste é meu desejo como aliás Ilha, que aindJl, não possue filosófico-religioso, que im-I vidas ou protestos, que o ven- descarga, •

o é de todos os que creem um Hotel com a capacidade I
porte em polêmica ou críti- cedor de um mês não poderá Adiantou-nos, também, o

num trabalho em conjunto de, corr�sponder ás, justas caos a qu�l�uer credo ou ctou-1 mais, inscrever-se nos meses sr, Kihel que, depois de ter

para o bem de nossa terra e eXlgenClas do tunsmo em I tnna rellglOsa. "segumtes. sido localizado o defeito, e

do nosso bom povo, nossa terra mesmo assim, _ _ ,.,. o!' ....--.,...... � ._ ..- �."" .;-..-.,-;,

"'�:o:�:;�f:::,�;�;��� :::;l��a��::��aq�,O��:::; I Sanlo de ea'S8 ia faz
-

milagre
cas, devem ter notado, o nu- Terrenos ali p'ara serem de- DoraIécio Soares abnegação como Sálvio de se dispuzeram a cumprir,
inero sempre crescente, aqui vidamente aproveitados para Como não podia deixar de Oliveira, éra possivel chegar integrando o Teatro Catari-
nesta coluna apontadQ_, de construção balnearia, existem ser, fui assistir A REVOLTA ao alto gfuú de apresentação nense de Comédia, levando
instalações e inaugul'àções á farta, DOS BRINQUEDOS, de "A REVOLTA DOS BRIN- ao nosso povo, a cultura e a
de casas comerciais em todo'S Ten'enos abandonados, pe- Peça �e autoria"do consa- QUEDOS". I arte de fazer bom Teatro,
Os seus variados ramos. dindo que lhes dêem atenção, grado ator Pernambuco de P?demos tambem dizer que Sálvio de Oliveira, de quem
Hoje, abrimos espaço para Foi isso que levou o Prefeito Oliveira, que o Teatro Catari- o diretor de A Revolta dos, .

mais um "furo", noticiando Osmar Clmha a avaliar o pre- nense de Comédia levou à ce- Brinquedos descobriu novos Paschoaf Carlos Magno dis
para breve, .mais um estabe- juizo que aquelas terras 'a- na sob a esclarecida direção valores' na difícil arte de re-! se: "Em Sálvio de Oliveira, o

lecimento comercial, que cer- bandonadas estavam dançlo ele Salvio de Oliveí�a, .

presentar, apresentando um que mais surpreende é a sua

tamente, além de novidade no ,ao Município e daí, idecidit E' difícil descrever para os grupo homogêneo, em que I representação aparentemen
ramo, vem preencher uma em boa hora a loteação por leitores o que foi êsse espe- cada personagem distinguia- ! te caracterizada por' uma
laclína na praça, Trata-se da I parte da Prefeitura de diver- táculo que o Teatro Ca�ari- ,se no acerto dos movimentos! complexidade de construção I

CASA DA BORRACHA, da I sas áreas existentes bem pró- nense de Comédias serviu-se expontâneos, dando ao todo cênica, misturando nos seus
firma Andrade e Souza, que, ximas á praia de Canasviei- para reiniciar suas ativida- graça é hal'monia, i elementos o classicb, o realis-
está' capriéhosamente sendo I ras, projetando ainda a aber-' eles, . Elizabeth GaIlotti, como ta e o expressionismo".
instalada á_ rua Jeronimo

I tura de uma Avenida com a sempre possuidora de invul- 'ICoelho, próximo ao Mercado respetiva arborização, Só mesmo a paixão pela gar talento, pr�vilegiada por Eis porque confio na vitó-
Municipal. Se o custo do lote não for nobre arte' cénica de que é encantos raros a par de uma' ria do Teatro Catarinense de
A firma vae movimentar- exagerado, estamos certos de dotado Sál,vio de Oliveií'a, era simplicidade que a' todos en- Comédia, que além de Pos

se somente em torno de ar- que a iniciativa dará pronto>, possivel transformar este volve, superou na encai'nação suir um grande c1iretor, reu
tigos de seu ramo único: - e prOfícuos resultados, grupo de amadores, a maio- ele Boneca. Miro Marais, uma niu um elenco á altura, coad
borracha em geral, entla 0'S Para fechar: _- Florianó- ria dos quais enfrentando nova descoberta de S�'lvio, juvado por Nobel Ganzo, An
quais figurarão artigos do- polis tambem. está satisf�ita pela primeira VeZ a exigente cremos que em novas apre- tônio Siiva, José Silva, Alfre
mesticos. Não há dúvida que com a posse, do sr, Juscelino platéia de Florianópolis, em sentações confirmará a ré- do Oliveira, Waldemar Souza,
foi uma iniciativa digna de e João Goulart, pois, o esco- 'verdadeíros artistas, Não é velação que foi na sua es- cuj.o trabalho tornou possivel
registro, tanto màis, quando Iheu entre outros caÍ1dida- possivel destacar qual foi o tréia, Marquinho, es/te con-. ao professor Sálvio Ollveira
a firma está constituida de tos, por lhes dar maior vo- melhor deSêmpenho, porque firmou os comentários em levar ao magestoso Teatro AI
comerciantes honel'tos e pro- tação, Tambem é nosso dese- todos se ativeram com tal torn,o de. sua apresenta?ão·i var? de Carvalho um grupo
bos, á altura de elevarem o jo, que o ilustl�e mineiro não perfeição ao seu trabalho que Mynan Nobrega, ZanZIbar de lo'vens atores cuja apresen
estabelecimento que será bl'e- nos esqueça, atendendo, com a todos os assistentes empol- Lima, :Dilza, J?utra, Marlene I tação já nos leva a crer que
ve inaugurado, a gozar de Sua ajuda as necessidades da garam, Cremos mesmo que só Soccasj A:ntomo Dutra se re- "santo de casa já faz mila-'

Osvaldo Melo nossa Ilha, um diretor possuidor de co- velaram, J'conlo os demais" gres", desmentindo o refrão
firme conceito no público, Que assim seja! nhecimentos técnicos e rara talentosos e capazes de· le- I popular,
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BLOCO "l\LVIM BARBOSA�' I

I
Na rua Araranguá, em sua

é:écle, já está em ensaios o

decidido Bloco "Alvim Barbo-

E' O RES'l'O?USINA DE
lAMENTO DE LEITE

, de Beneficiamento de Leite, comunica aos se-
, sa", em homenagem a seu

consumidores de produtos de Latíctníos que, a par- f rdador A h-"�1"· '4 d íro d t 't ' UI, - a I", man a dare-
lt'''do día . e Fevereiro o corren e, a venda de Man erga, I

m v m Ih ' Informes,
, ,_ '... o 1

" o" e ores a
Nata e RequelJao, passara a ser realizada no Posto n , a

.

resp ito
Rua Esteves Junior, ao lado do Armazem Katcips, no horá-

e.

rio das 9% às 121'2.
Usina de Beneficiamento de Leite,

1956.

GRANDE TRABALHO DAS
3 de Fevereiro de

COSTUREIRAS

Nossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE (

FLORIANÓPOLIS
'"

-

Reaiizacões Osnlar Cunha
•

I

\
I
I

Em janeiro de 1951 foi inau,g'mada a ligação Capi
vari-Florianópolis, A data indica que o fato se deu ·nos

'_ últit?0s dias do Govêrno Adel'bal R. da Silva, 'E mos
tra, daí, que medidas outras, indicadas pela experiên- ..

-cia, d�veriam' ser tomadas pela administração elo sr.

Bornhausen, para-' o perfeito funcionamento da linha,
O ex-governador, no entanto, nãó só abandonou a li
gação como sempre a ignorou.

� aconteceu, então, o castigo: ao deixar o Govêrno
deixou a Capital na escurid?-o,

Pará absolvê-lo os seus cllpinchas inventaram _ a
mentira de sabotagem, feita por adversários,

Houve, de fato, sabotagem, O sabotador da linha,
elurante cinco anos, foi o sr"Irineu BOrnhausen!

x x

Ninguem foge ao destino, O CaSo do ilustre senhor
e monsenhor p, G, 'Librelotto é 'típico, Estava escrito
que êle ainda seria ministro! Nem que fôsse ·do Tribu
nal ele Contas,

x x

x

Li que o Govevm,tdor Jorge Lacerda fará tudo para
que o sr. Heriberto Hulse 'seja eleito Vice,

Notável! Usar do cargo para obter votos { crime
eleitoral. Não estou, é claro, acusando o chefe do Exe
cutivo pela' mancada do velho jornalista, Mas guardei
o recorte como aviso prévio de fraude, Porque, SE! agir
dentro da lei, o Governador Joi'ge Lacerda não Ilode
fazer nada para que o \<;r. Heriberto Hulse seja eleito,

I
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