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- os FRUSTRAliOS 'golpi!'ifas, d{i U. D. N., otienbllns

�
" Ano XLII .� pelo Dláric de Noticias, aí uneíam os ,seus prupústtns i:e

�� �
oposição

sistAemát.
tea ao G�verno elo sr. KUbiL1;lch:k, Anie-

N. 12.383 ontem na Câmara G udel1lsta Oscar Correa, a 'titulo de

� 'advertêrrcia, cobriu de insultos g novo Presidente, cujo Go- _,
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'
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...,..,..,....,.,."'••,I•.J"....._�'_ I
verno ame a se esta organtsando.

A prOIló5itO dos romelltário!9 e ataques gro�:se;l:ü§ do

Diário de Notlcías, o jornalista Danton Jobim, no Diário

Carioca, escreveu estes conceitos Iapldares:
..

"Nunca negaremos aos nossos colegas o di-

. reito de fazerem oposição ao gnvêrno do sr,

Juscelino Kuhítschek, cujos atos 1 aliás, não

endossaremos de plano, O que não concebe
mos é que recusem o mínimo erédíto de con

fiança ao novo govêrno e tratem como um ré

probo (1 homem que a naçâo escolheu legitima
mente nas urnas para a Prasldência da Repú
-bllca. Oposíçâo à priori, condenação arbitrária
sem base nos próprios atos da administração
federal, que práiicamente ainda não 'se iniciou,

, P�",cor(lar é viver I Agôsto, que desfilará no Car- isto é que nos parecê insuportável e odioso".

Em homenagem ao dr. Os- naval, esteve sexta-feira por Serve o caso-para mostrar o estilo de oposição da U.D.N.

mar Cunha e sua Exma. Se- volta das 22 horas, na praça x x

nhora, o lindo e maravilhoso XV e Felipe Schmidt, a fim x

carro de ACraí Maríarida, já d� ensaiar, seUs elementos i
"
- NO DIA em que o sr. Jorge Lacerda assumia o Go-

está vírtualmente pronto. I para o Reinado de Momo que' vêrno barriga -verde; definindo-os' em oposição, de acôrdo

Dentre os outros Carros ,se avizinha. Muita animação caril o papel que o eleitorado nos deu nas urnas, aelianta

que os "Tenentes" apresen- entre os rapazes do "vetera- vamos-lhe um crédit10 de confiança e escrevíamos:

tarão, este é um .lindo tra- \no"'- .'
. I " "Dentro do Il�ocessus. elemocrático":"'de ,que

balho fio velho artista, sendo, Tudo pronto para a grande vive e em que atua o regrme, cabe ao P. S. D,

uma original surpresa 'do I P�ca coísa. podemos adi- oferecer ao sr. Jorge Lacerda um auxílio pa ..

Carnaval de 1956, .. Tivemos antar o que se está fazendo trrótíco: o de constituir a oposição' do seu go-

a ocasião de apreciar a for- para o reinado da Folia.,. vêrno.
Segundo apurou a nossa midável obra de AcaÍ'Í e' da- '. Continuam os ensaios dos Politicamente exercê-Ia-emas rígida; ad�

repontagem, o SI". Bernardo . .• '
Ihqui desde ja l'elicitamos ao

I "Protegidos da Princesa", da ministrativamente não e negaremos as me-

Knaben, proprietário da velho amigo pelo magníüco "Copa Lord", os aprontes dos dídas indispensáveis ao cumprimento das suas

Churrascaria "Monte Caste- trabalho... "Granadeiros", dos "Tenen- obrigações para com Santa Catarina.
lo", no Estr'eito.> colocará A Prefertura e o Carnaval tos", dós blocos do Clube Do- Faremos politica em tõrno de princíplns e

uma filial de seu estabele- ,O prefeito Osmar Cunha, zé _ são quatro - dos b10� idéias; faremos oposição em tôruo ele atos e

cimento nas Campinas, mu- falando' à noasa reportagem, cos dispersos ... Vai ser ínt- fatos; e não faremos politica nem oposiçâo em

nicípio de São José. 'adiantou que a ornamenta- "ctada a' ornamentação d� cl- tôrno de pessoas ou Indtviduos".
Ontem, foi lançada a pe- ção da cidade para os feste- I dade, tanta coisa anda no Esse é o estilo pessedísta,

d ra fundamentar da nova jos carnavalescos será inicia- I
ar. :. Assim sÓ de}'emos à- -

x

churnHlcaria que, cOI\soanté da rio próximo dia 6, segun-, guardar ... 'Para semana te-,
.
x

aumentar essa "performan- decl:uàç,ões do ,seu proprie� da-feira" isto é,' amanhã: renios grandes novidades,.. '"
_ O NOVO governan�,;' catarinense, em recente eu-

pesquisas especiais da 'Fôrça ce" até o limite imposto pe- tário, estará funcional1�o.1 Os foliõe:;' na praca, Voltaremos te'rça-feira... trevista ..,- que merecia veieulo melhor - entre outras
Aérea Norte-Americana, em las condições térnaicas. dentro de uns 45 ç!ias..

-

O blo'eo do Clube' D�ze, de ; Folião MóI' ! medidas, anunciou, para re,'olvcr o problema do leite UH

Edwards, Califórnia, realiza-� - ...-:---............ oi:·.......... ---- _. -�_._'-- -,--.-- - ,
i Capital, a aquisição de 300 'aca.s de 'raça e, um posto de
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'. ' '." J _,' resfriamento d� leite, em ruçn' o ot' e. erecem in el o

sas. e importantes· experiên- AI VEM PITUCA ..
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- < allôio essas IJl'ovidências P.Ôr issó que ambas relll'esen'ta1n o
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O conse.quente .aquecímçnto é cos de pêso, estará em no.ssn �..,
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, nntre .os pl'o,blem:as 'que seriam o ceptro niotor, do seu govêrno, o SI'. lrineu ... sinkl'e.sse na 'Iene a o e!te, ljuan O :1_.S);PWl1C1R o .1',

desintegração' dos metais). A i capHa:l no próximo dia ·7 tio B
,. • -

11" ':1 1 b'
.

d l' D"
. ", ol'uhausen a:in,da destaco.'u. do.is: o l'o,d.oviário e o de e,IH�r_";ia elétric!l. t JOUO CO 111 entem eu c e [i i:\::11" o preço o pmG mo. aI

primeira missãO do aparelho; coi'i'ente. Mozart· Réu'is COmê! •
...',

• 1 '. o , "ao", 'Quant.o ao Ilrime
..
i1lo (.;;[�.uriu-sC', nas sbas'·ulâ.dunças !l.e cal,H1i.ilatil, a pregai' a ,� por:frente; pOl' mais capazf:r c devotados que lassem o,'�

é atÚ1'Q:ir pelo '. n'l.e.nos' ".:.&ÓO ,'f.az todos .. 0S anos, ,Vl·l·"'.-.a F'·1.0-· ' •.
- ., ., "'. :. pavimentaçãô das ji'l'inci,pais, estradas �(}lltal'.nenSeG. " .. , � : funcionáriO.; da Usín-a"não foi possível restabelecer a nbun-

quilomet-ro.3 horário:;;, (lu se-: l'i.an(l\::.61. i;:; assis'fil" nó Cal'na.�' • ' , • .

t' r' Ad l' I R d S'l
/ ..,'

I
�.I. , . 5. . ," M.as, 'além... desSa. pl'e,g,uião UO-.lJoyo, rI,ÓS ,comicios', $,ol"nizou jll'omessasrém duas "o' dEmc)a do leite ao e\l1po ao, dôv,érnü .. '

er )
.. <1, é ". a .t Va.

ja', v'elOciqaclB trç,'5 vqzes ,su,:,· v,a.� ;e -'�r'rH�tar" . sa uçl<>'áes I'e-
• p' . " ., Tl 1
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' ' " � '?;' �' . "ill<l,tafiJhit"i./dag"'�uii$, a 1:11'11)1 oym'l,hl'') de l,'ã1.G .,."·ri:?,p....,,"�·l.lda- 'I ".2"('';' ,·,.:»'=<tt.t:j<),.J.lo,;_1-gos IlJ1Qi".O::no.vQ sc'r"."0!l· as ·f.:jJru.s·�ta1�a1�. ";'lW�,s;· .

(lA;
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, ::',.... / iln�l1lt\;l�f.Cfll, .,"d'b,;lehtTVas. ii Lia, fro�\hl' ,el'llo: 'Vi ,I'-;:t'rfl l-i':pJi:�;

� ', ...Ne1a�-· 0. càn_di.d��1l as�umiu cO�Il]Jro Ili��OS sole.ri'es'�'''l'�; .jil�'�s ';a�él;��s d�"�;-- ::. ,atenÍlant:s, OS cartÕes ,�o, 1.�:1ei.o"�a��1e�to, ,......
� � ,1edH':i1' a s()luç'"w (los .do!s grandes 1l1'obJell111s. ", I Ó qUe, no entanto, e n,:c.b:,UllO, e, a abülldllilCl:l, p::1.ra

� Na últhria, lemhl'anrl0 qUe 03 em:iin:�nte-s estão hulrituatlos a autoestradas, �: o consumo mais alto; mol'll'!ente ccrrno gênero acessivel a

� . sCl1tenciuva: ,� , : todn,,,; as bolsas,
4° - Fala do oTador ele. � '. 'i ISindicato; :-. '''Sem estlàc1as boas e mOc1er.ll!:t1, não 'Podemo3 estimu- '"

(ij0 _ Inauguração dos re- � lar' o tr�balho dbs nabos lavradores, nem pensar em i�ni- �.
tj gl'acão". 'i

memorará, a -19 do éorrente, tratos dos srs. li'ineu Bor-..... ',iti'. A Ill'qllW!'",U de dar 'lH'eJerêllcia ao 'setor l'Oiloviác1.io foi eX}H'esso Ile modo
seu primeiro aniversário de nhausen, ex-governador do.. "i,',
fundação como órgão de clas- Estado, dr. Jorge Lacerda, 9,- � �special:

i:
se ocasião eÍn que se .dará o tual govern'ador e dr. Ràtil .� I

"Em primf�ira)\lgar, cUlUPre
.

atacar çle, frente o pro- ",

batismo da Bandeira, às 16 Pereirá.º�ldas, Delegado Re- �
blema fundarnentttl; que é o dos meios de' transporte, �

hora,s na séde da União :J3e- gional do Ministério do Tra- .: E o nosso proPQsito não vai apenas à abertm;a de no- �
• vas estradas, r'mas'" p'Hhcip'aImente à reforma das e.xlsten- • O Centro Acadêmico XI de

neficente Recreativa· Operá- balho, Indústria e Comércio!� .: '

ria. (padrinhos de honra das 1'es- :: tes, de mOdo qÍ1e .:el:;18 pQssam supoí'tal' b v01u�ne do tran- ;:. Feyereiro, da' Faculdade de

O programa de solenidades ti.vfdades). '

..
'

'sit.:/'. :: Direito, fez 'realizolr, a'nte-oD-

E, tloO'tm'ditli: ° ,tem, no Lux Hotel mais um
será ° seguinte: Homenagens póstumas ". a �'.L .',-- ."

cI' l'd t 'b! -. "chá-clansante", que esteve
10 _ Execução do Hino Na- Inauguração do retrato do � .

·

....JaO p1'eClIso .·izer-vos qUe, reso VI' o es e pro ema, �
c.ional; dr. Getúlio Val'gas e inRugu .. i::' muitos OUtl'03 encônti-arão sollH�ão fácil e imediata. A :- bastante cpneol'l'ido.

20 _ Leitur� da ata d� ração dos retratos 'doS sócios II produção, por exemplo, é um dos que, a rig.or, e1erivam ela � A festa 1'oi prestigiada com

func1açi'j,o; fale.cidos,
"

� ,solução dos t1'anspQrtes. Se não facilitarmos os Ineios ele � a presença' do dr. Osmar
30 _ Batismo da Bandeira; Padrinhos: Todos os Pre ..

" circnlação dás nossas riquezas, as fontes produtoraS se • 'Ç,unha, prefeito da Capital.
l . �

sidentes .de Sindicato's e As- o' est�mcarão, sobrevIndo o desânimo e a inércia". � Sua Excelência, convidadc

sociações de Classe. _
,-' � CUllllU'iit o sr. Bornhausen essas pru]nessas? Solucionou o problema. funda:· � pelos dirigentes. do Centro

Madrinhas da Bandeira::: mental do, Estado? Qú�is as estradas )lOas e m�dernas que construiu? QUílis a·s .: �cadêmico XI de Fevereiro,
• f

.

I
A

·t S catarinenses e bahianos.
Meninas Bania Maria Garciá,:. !lue 1'e ormou e'aparelhou l)ara. supOl:t.ar.eli'l o vo.ume d? :transl 'o? .. compareceu' 'ao Lux Hotel

De uns tempos para cá, Sonia Maria Oltveirâ, Sania .: O que fez foi abandoná-las ll· suspendeI', por vários anos, :l 'conserva, com a ( cC:rca das 23 .h�-as. I
'-._-,

'"

FlorianópOlis tem sido visita- Maria da Silva e Marilú Sil-:' qual o tráfego \'inha sendo permanente, , � Notamo.:; também a presen- O t
/

R dda por considerável número va .. ,·
..

I� )
A de Lages-Florianópolis, esÚada:-trpnco, não func!onà com dois dias de � I ç� do deputado, federal Wal-,.U': r as eU as

cl� .turistas, proêe�n�es de .t_\l�da do �l'ograma consta 'I:!
Jhuvas. 'DaÍ haverem, (lesapereeido:as émliJ'esas de' ônibus entre aquela. cidade e � I d."mar Rupp, hOSPede do ;Ji.ux ' E�nc?ntram-se retidas na

vanos pontos do paIS. Ora, a mauguraçao dos quadros:. esta Ca,llital, por largo períod'O. A de Ri� dó Sul viu e' vê, na época chitvosa, a < I
hotel.

_. / I AgenCIa Postal Telegráfica
são caravanas \ de estudantes dos associ!'tdos. .: lluralisação das cara,V-anas de camlnliõe,'l,: A. Donà...".'l'ancisca, d'e vital impOl'tancia, •. Participaram, a.inda, do elo Estreito,. cartas para as

Cela Bahia, Minas Gerais, Agradecemos o 'convite en-!: .irou ca.minho, A da 'Laguna, com sin�ples, trovo:ida, inunda ali ao. depois do � ,"Chá-c1ansante"
3 simpáticas seguintes pessôas: José Du-

etc.) em excursão pelo BrÇt- dere_çado à O ESTADO e). MOI'l'O dos Cu,valos. A de 1tajaí requerel;l, verdadeira'concentração de homens e '. estudantes da Faculd:.de de tra Martins, Lee Stiner, Pe-
sil, que nesta capital se de- prometemos nos fazer repre- t:. l'''láqu�nas 'para garantil' transito, no dia. em qUe o sr. Bornhausen regressou ao � l"i!osofia da Bahia, que inte- c1ro' Bran,dalise e Doracy
mor.arn, a fim de conhecer a sentar nas solenidades. 1 � .Jéspede, ao final do' desgovêrno.· '.'

5 gram nr,na caravana ele estu� Il\ledeil'os.·
'

metrópole catarinense, em i."
'

As que constl'\�ill, em }Jequeilinos Ú'ceh�s,' est.ão. muito longe de st!r aquelas � .

fase de franco desenvolvi- INS'rI'l'UTO I � elas pl'omessas mirabolantes do cal1dida�o. A reSIJei.to (}('las, aliás, co-ní'e ..sa na )
'mento, Ora, são turistas na I

MUSICAL i < prestação de contas:

�
..

mais pura acepção d'a pala-! •.

:.... . _" I) "Não são. grandes, rodovias, �nas um sistema de estra", .

,

vra, como o pintor francês Sera ma1Jgurac!o bI evel11",n- I, � das de penetraçao .•cóm lai:go sentido econômico, porque,

f d
.

t tenesta.çapit.al e também em I·.··
�

que 'un e,ou seu la e nas
São Jose, o

In.
stituto Mus. ical I, ';.i ligam centro produtorlis, até então isolados; -às pl'ineipais ..

�...águas ela baía sul, e não se artérias ... "
." .

Cansou de contemplar as n08-
Carlos Gomes, com aulas de I:' ,Com' o abandono' total' ;lus principíli,S7:.'H'térias essa ligação das afluentes adi.

'

sas belezas naturais. acordeon, piano,' e violino.I':' .t

Professóres especializados j:. anta tanto quanto lla'ssar vaselina em }JapO! . :. ,

A metrópole catarinense, "

t
- l " Cabe aq.l!i in.da,;·ar se a estl'adw (lQ Ri.'o do .Rastro, - de, trânsito precário até .'

que dm'ante 'muito tempo
mll1lS ramo as lições, ado-' ,I , . .'

,

andou "de gatinho pare�e to- ,t�nd/o n.o.vos métod.os de 'en- � para jeeps .:.._ tão louvada pel03 dipi;tn�}..s".uo P\llácio, está na conta. das precolli. �
mar ares de gente grande".

I SInO pratlc0 e teórIco. ,�tailns rodovias boas e modernas, €!ue supd',l'tam. o volume do tráfego? �
-----

I
• E a pavimentação prometida nos .cOljtlclos? Onde o as·faHo jurado ao povo, •

Não resta dúvida de que Flo- :. ,lOS meetings eh�itoreil'os? Quais as estradas,.tronco, tl'allsformadas em estradas �
rian6polis deseja, enfill:, a- JORN. FULVIO·

I t. modernas, em autOestradas?
'

'. . <
companhar o c.l'escente rItmo

BASTOb" � \
As rO(lovias caiarinenses com função4e l.nestl'us, da artérhs, m.eduíl cerêa de >

ele. progresso lque' se observa
. ".:) '2.006 quilôrntltros.'

I

em outras capitais do BrasiL Encoritra-se nesta Cal)ital �
"

.' . 'J.
, • Em dU!is,delas, diz o 81'. Bornhau�en',<foi iniciada a pavimentação: ..

A vinda destes turistas a tencio�nos. ,dado a 'honra de ....
.

"
. "Os pequenos tr�chos calçados a paralelepípedos aí fi- t:

nossa cidade, só nos poderá ilua visita, o nosso prezado �
1" �)". .. cam como sina 'de :boa. vontade e porque não dize-lo?ser !bel1é�ica sob todos os pon- eolega-de-imprellsa Jornalis- �

.

Itos de vista, seja econôniico ta Fulvip Bastos, Chefe: do �
como um conv.tt,e a-os meus, sucessores para prO!lseguil'em

.

. �,a o'bra,. ini,cia'cta'�., '

ou cultural. Pep,al'talnento de CircUlação i_ , .

r'_ 'Os pequenos trechos; ('orno se' vê do l'eh.tôfio da Secr('tal'ia tle Viacão, úié.!em·Que os nossos hoteis, com do "Diário de Noticias';,' de � -

'.

a prOXimidade do Carnaval, Pôrto Alegre. ;.
esta mostí.'lJOsidade: 2.036'níetl'os! Sô�re, a,ft'Í��radas consideradas artéria:::, â pav.i· �.éluai1do teremos uma inflni.· Agradecendo' a' g�n't.ilez�, 'l, men�açã:ó repl'esenta esra fantasmaglÍl'ica"rpei'(íenta·gem: o.Otn%! ..

! < A solução que o sr..Bo'rIlhausen d('tl ao'problema hmdamellfal do:> tran"'po"- �elude de forastei'ros nesta ca- de sua vi,sitll- formulamos .ao I!'
.

�. .

-:i tes i·em ,nessa, medida microscópia a sua l'eal eXll1'essão.pital, esmerem-se ao máxi- preza.do colega os melhores ri
' �.'I- Mais alJalh,a.ç(ulo, do que isso, só o "'Ellf'voltará em 60!"

mo para acomodá-los coI;l- ·votos de feliz estada nesta ci- I�. �digl1ame;nte. dade.
r .r"�"";��..?�"'IÊ'""'o.�.uc-..��.�ui4.P..�,.;=",����.".,J,"t.�d".i'",'é�.f��.,A,i",p.;-;,r..?�"",,�.!"...... " ...�..",,��..",�,�••
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"Ano Santos Dumont"
•

(

. Ir. Cóm�l�s.á redigi_o _

o
. diploma .Iegal

, Desde. o dia 20 de janeiro e renovar admíraçõss: DECRE'l'A;"
do corrente ano, estamos vl- Considerando que Alberto I Art. l° - E' designado
vendo oficialmente o "Ano Sa�ltos-Du�on�, tenaz Pio-I "Ano Santos Dumont", desti-,

) Santos Dumont". O diploma neiro da Avíaçao, marcou na . nado a comemorar o cínquen
,legal que institui essa nome- nossa história uma das mais tenário do primeiro vôo do

nagem ao "Pai da Aviação" belas legendas de amor à Pá- mais pesado que o ar, o Pe-
é o seguinte: tria, de renúncia e de tenací- ríodo compreendido entre 20

O vice-presidente do Sena- dada: \ de janeiro de 1956 a 20' de [a-
do ]federal, no exercício do Considerando que a genial. neiro de 195'7.
cargo de presidente da Repú- Intelígêncía dêsse insigne pa- -'. Art. 2° - Este decreto en

blíca, usando da atríhuiéâo tricío, contribuindo para o trará em vigor na c;lata de sua

que lhe confere. o art. 87"l'tem I progresso
da humanidade publicação, revogadas as dís-

I, ela Constituíção.. e prestou inestimáveis serviços posições em contrário.
'

Considerando que a�istó- ao Brasil;
ria pátria tem o objetivo de·
não somente marcar, os .fa

tos, mas consagrar a quan
tos assinalarem nas suas pá
ginas feitos magníficos;
,

'

consid!;rando que as 'come"
moracôes crvicas ao ensejo
elos n�iversários e fatos mar

cantes visam robustecer C9n
vícçõss, inspirar novos feitos

Cor::;iclerando C;,. é dever

do gOvernO zelar péliots tradi
ções da nacionalidade e 'pelo
culto dos grandes vultos .da

NOVA
CHURRASCARIA

história pátria, para que .,.:

conservem nas gerações que
se sucederem Os sentimentos
dé gratidão e de veneração a

.que fizera-m jÚs,

ENFRENTADA A 'BARREI,RA DO CALOR'
Tendo por local a base de

COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO
O Sindicato dôs OperáriOS

e Carpinteiros Navais do Es
tado de Santa Catarina co-

TURISMO

as

x

x

,', o GOVERNADOR L!1cerda, fazendo'cump,rir, com

a máxima 'brevidade, a§ duas luome.ssas que ammei�u, te
I l'á aplausos gerais.'

.

I Arr��I;A-D-E-S-.��-ADÊMIC'A--S-
dantes' daqu�le estabeleci
lnento Q", ensino superior, as

quaiS se encontram em via

gem de turismo pelo BrasiL
As ilustres visitantes fOI'í1m
eercld,as ele toda.3 âfi atenç,õf:s
P(']08 dlrigentes elo

.

Centro
Acadêmico XI de Fevereiro
scnsibilizados com tão aus
piciosa visita, que �el' viu pa-
1'11 estreitar os laços de ami

zade entr,e OS universitários

PREFEITURA, MUNICIPAL DE
FlORIANÚPOUS

RealizBcões, Osmar Cunha
_, .

Terminação do' calçamento rIa Rua Presidente Couti·
nhô, vemlo-.se a parte da rua transversa] (jue v!ti sah' na

Praça "GetúHD Vargas"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 5 de Fevereiro "de 19562 "

INDICADOR PROFISSIO'NAL
Den.is.a para Crianças

DR. JUAREZ PHILlPPI
Edifício João Alfredo - 1° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusívamentg com hora marcada.

MÉDIcns
na. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR:eA

GARCIA CLíNICA MÉDICA
CONSULTAS das 10 _ 13 ho-

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

Dlnlomado rpela Faculdade Na
cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

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

do Rio de. .Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS _

PARTOS � OPERAÇõES
Cons: Rua Jcão Finto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díà
riamente .I1Q Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
�

Telefone: 2.692.

raso
,

Il:ua Tiradentes 9 _ Fone .3415

DR. JOS� TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E -MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia _ Ataques _ Manias _

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiqüiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.

'

CONSULTóRIO _ Rua Tra
jano, ,41 _ Das 16 às 17 horas.
RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva,

139 Te!. 2901

-DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantít,
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
DR. ROMEU BASTOS CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

PIRES ÇAS E AD_ULTOS .

.

_ Alergia _
r.:ÉDlco.

J Consultório: Rua Nunes M&-
Com prática no Hospital São chado 7 _ Consultas das 15 às
Francisco de �ssis e na. Santa 18 h·o'ras.

Casa do RIO de Janetro Residência: Rua Marechal Guí-
CLINICA MÉDICA lherme 5 _ Fúne: 3783
CARDIOLOGIA '

___

ConsqJjt>J:io: Rua Vit� Mei- DOENÇAS DO APARELHO DI-
reles, 22 Tel. 2675. GESTIVO _ ULCER,AS DO ES-
Horários: Segundas, Quartas e TOMAGO E DUODENO, ALER-

Sexta feiras:
.

GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
Das 16 às 18 horas NICA GERAL
Residência: Rua Felipe Sch- DR. JÚLIO PAUPITZ

midt, 23 _ 2° andar, apto 1 -

FILHO /Tel. 3.002. �

------�- Ex-interno da 20" enfermaria
DR. HENRIQUE PRISCO e Servico de gastro-enterologia

PARAISO da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof; W Berardine lll).
Curso

.

de neuro logia (Prbt.
Au st'regeai lo ),
Ex-interno do Hospital mater

nirlad e V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova-
rios e útero

.

.

Consultório: Vital' Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

O. MELHOR JURO .

. .'

·5%
DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA

Cirurgião Dentista
CI1n1ca de Adulto8 e Criançu
Rato X

Ateade com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e •

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ Doenças Internal
E GARGANTA. CORAÇÃO _ FIGADO - RINS

DO - INTESTINOS
DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da

SIFILIS ,FONSECA Consultório _ Rua Vitor Mei-
Chefe do Serviço de OTORI- eles, 22.

NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO:
Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas.
LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone: Consultó�o _ 3.415
TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale
da ESPECIALIDADE Pereira 158 � Praia da Saudade •

Consultas _. pela' manhã no
._ Coqueiros '

\
CIRURGIÃO-DENTISTA

HOSPITAL ___.......r- _- • CONSULTóRIO _ Edificio
À TARDE _ das 2 as 5 DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon _ 2° and�r -:- sala

no CONSULTóRIO _ Rua· dos
l\1ÉDICO DE CRIANÇAS 203 _ Rua. !�nente SIlveira, �5.

ILREOS n". 2
C . lt' '. F Iipe Schmidt Atende diár-iamente das 8 as

RESIDf:N6IA _ Felipe Sch- onsu ,01'10. e I. '11 horas
m idt n", 113 Tel. 2365. �8R(d�sd,14 t: 1� hora:�. Silveira Bas e ,:5a8 da. 14 as ;18 )Ü;l<ilS.
....)._ ...__ -

eSI enCla.
65

enen ,
_ 19 as 22 horas.

DR. ANTôNIO MONIZ [30 (Fone .3�_ �'.. •
Confecciona Dentaduras e Pon-

DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO
tes Móveis de Nylon.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA DlMATOS DR. JOÃO ASSIS FILHO
Ortopedia Ã

Consultório: João Pinto, 18.. . MÉDICO CIRURGI O

Das 15 às 17 diàriamente. Doencas de Senhoras _ Partos
Clinica de Adultos _ Cirurgia

Menos aos Sábados - Operações _ Vias Urinárias
e Protese }{aios X

Res: Bocaiuva 135. Curso de aperfeiçoament'.1 e
Rua Felipe Schmidt, 39 A -.

Fone : - 2.714. longa prática nos l:Iospitais de
salas 5 e 6

DRA WLADYSLAVA Buenos Aires.
. Atende com hora mareada• CONSULTóRIO: Rua FelIpe Dar 9 às 12 e das 14 à� 16W. MUSSI Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE

' .r�••_ WM .....
"" 3512.

15 ás 18 ho-.
DR. ANTONIO DIB ra�ORÁRIO: das

MUSSI Residência: Avenida Rio Bran-

MÉDICOS co, n. 42.
'

ADMINISTRAÇÃO
CleURGIA CLíNICA ,Atende chamados Redação e Oficinas, à rua Con-
GERAL-PARTOS selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

/ Serviço completo e especiali- DR. LAURO DAURA - Cx. Postal 139.
'7.ado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL, Diretor: RUBENS A. RAMOS

RAS, com modernos métodos de Especialista em
. Il�o�éstias de Gerente: DOMINGOS F. DE

diagnósticos e tratamento. • Senhoras e vias Urll1arla.s.. _
AQUINQ

SULPOSCOPIA - HISTERO Cura radical das mrecçoee Representantes: NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
SALPINGOGRAFIA - METABO- qgudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.

LISMO nASAL ,'enito-urinário em ambos os Ltda Alegre, -Rio e Belo Horizonte, são efetuados pejos nossos

Radioterapla por ondas curtas- exos. •
..

Rúa Senador Dantas, 40 _ 5° agentes

!Eletrocoagulação _ Raios Ultra
, Doenças do aparelho DIgestivo andar. "RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

Violeta e -Infra Vermelho. e do sistema nervoso. 'Pel.: 22-5924 _. Rio de Jane iro. OBS.
Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: lO')! ás 12 e 2% ás 5. Rua 15 de Novembro 228 5°

1° andar - Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 _ São Paulo. Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLIS
Horât-io : Das 9 às 12 horas -

._ l0 Andar'- Fone: 3246. ASSINATURAS' �Dr. MUSSI. Residência: R. Lacerda Cou- Na Capital -Fones: 25-·4 e 25-35-
Das 15 às 18 horas _ Dra. tinha, 13 (Chácara do Espanha) Anc Cr$ 170,00

MUSSI Fone: 3248. Semestre Cr$ 90,00
Residência: A'enida 'I'rom- No Interior

powsky, 84. f DR. ALVARO DE Ano .- c-s 200,00
--.-

.

CARVALHO Semestre Cr$ 110,00
DR. JÚLIO DOIN . Anúncio mediante contr�to. .

VIEIRA MÉDICO DE CRIANÇAS OS originais, mesmo nao pu-
.

jl'UERICULTURA
- PEDIATiUA

_ b1icados não serão devolvidos.
. :MÉDICO _ ALE'RGIA INFAN�IL.'4 A dir�ção não se responsabiliza

ESPECIALISTA EM OLHOS Consultório: _ �a TlradeJ.-· pelos. conceitos emitidos nos ar-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA t.es n. 9.
.. tigos assinados.

TRATAMENTO li:. OPERAçõES Residência: _ Av. .HerClho
.

Infra-Vermelho _ Ne�ulização - Luz n. 155 - Tel. 2.5�0.
.

INFOR.MAÇÕES U'l'EISUltra-Som Hôrário: _ Das' 14 !!os 18 ho-

(Tdtamento . de sinusite lIem ras diáriamente
operação) �

Anglo-retinoscopia _ Receita de '----riil: NEWTON
Oculos - Moderno equipamento -U'AVILA
de Oto-Rinolarlngologla (único

no Estado) CIRURGIA GERAL

Horário das 9 às 12 horas e - Doenças de Senhoras _ P�octo·
.

d� 16 às 18 horas.
. .

logia _ Eletricidade.Médica.
Consultório: - nua VItor Mel- Consu1tói'io: Rua VItor Mel-

reles 22 _ Fone -2675. l'eles n. 28 - Telefone: 331)7.

Res. _ Rua São Jorge 20 Consultas: Das 16 1101'a$' em

Fone 24 21. diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blnmenau n. 71.

A D V O G A DOS

DR. JOS� MEDEIROS
VIEIRA

\

i\DVOGADO -

Caixa Postal 150 _ Itajai
Santa Catarina.

-DR. CLARNO G�
GALLETTI

_ ADVOGADO _

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

MÉDICO
Operações _. Doenças de Se

nhoras _ Clíníca de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos' Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,3'0 hs, em dian

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

Coutinho 44.

ADVOGADO _

Escri tório e Residência:
Av. Ilercilio Luz, 15
'I'e1efone: 3346.
••••••••••••••••••••••
DENTISTAS

f
•DR. -SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica _ Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIJ.: _ Tratamento de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infru-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO 5
Fone 2225

.

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

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

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

,CIRURGIÃO DENTISTA

O ES'l'ADO

o leitor enconh'ará, nesta co

luna, infO'l'mações 'que necessita,
diàl'iamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

O Estado. 3.022

A Gazeta ..............• 2.656
Diário da Tar ..le 3.579

rmpr�nsa Oficial •....... 2.688
HOSPITAIS

.

Cal'idade:
(Pro\'edor) .

(Port,aria) ..

Nerêu Ramos .

2.314
2.036
3.S31
3.15'7DR. MARIO WEN

DHAUSEN
CLINICA M'f:mCA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultól';o -- Rua ,João Pin

to, 10 _ Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
R�sidência: Rua Ésteves J ú

nio!', 45. Tel. 2.812.

&1\lilitaL .•.....•.•..•..•••

são Sehastião (Casa de
Saúde) ,

.

Maternidade Doutor Car-
l' los Corrêa .

éIlAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombei ros ....

Serviço Luz (Raclama-
ções) .

Polícia (Sala CI>misf!.ário ..

Polícia (Gab. Delegad'o) .,

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC .................•.

Cruzeiro do Sul .. .- .....
lpnnair . '.0". ••• 000 .000'•••

I �ti�� Ail"e�' � : : : :,: : : : : : : :
Real .

8�a·ndinavas .. o • J: .. o •• ','

HOTÉIS
Lux , .

Magestic .

Metropol .. , .

La Porta .

Cacique , .

f:entral , ...• _. ..

Estrela .

__ o Rua Duarte Ideal ".", .

T21ef. 3.Zb8 _

i �<:STREITO
'Disque ,. . .

DR. ANTONIO BATlSTA
.JUNIOR

CLíNICA ESPECI.ALI.ZADA DE
CRJAl'1ÇAS

Consultas das 9 ás 11 huras.

Iles. e Cons Padre Mil!Uelinl:lo,
ilr.""""""""""

.

3.121

3.313

2.404
2.038
2.594_ -- .. --.. DR . .NEY PERRONE

DR. I.. LOBATO MUNO
FILHO For.mudo pel'ã-Faculrlad{' Nacio-

Düencas do aparelho r ..spiratório !lal ati Medi�ina Universidade·
,

'tUBERCULOSE. do Brasii

RADIOGnAPIA 8 RAPIOSOOPIA RIO DE JANJo�IRi)
DOS PULMõES Apel'feiçoflmento na "Casa de

Ciroru:ia do 'forax Sauç]"e ,São Migu&l"
Formado pela Faculdade Nacio- hof.· 'F'el'nando Paulino

nal de Medicina. Tisiologlsta e Intemo por 3 ano!> do Serviço
Tisiocirurgião do \Hospital Ne- de Cirurgia

rêu Ramos Prof. Pedro de Moura

Curso de especialização pela OPERAÇõES
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- CLINJCA DE ADULTOS

tente de Cirurgia do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS
Guimarães (Rio). CONSULTAS: No Hospital de

Cons.:' Felipe Schmidl, 38 _c Cm'idade,- . diá-riamente pela ma-

Fone 3801 nhi
Atende em hora marcada. RESIDJtNCIA:.
Reg .• _ RU8 Esteves Jur:.ior,' Sehutel, 129 --

80 - Foni: :2aaii j Florianópolis.

".700
2.500
3.55:1
2:325
2.402
U77
2.300

2.021.
2.276
3.147
!'Ul21
�.449
2.694
3,371
3.659

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE

Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,
nada como uma noite aprazível, gozando ainda as deli

cias dos banhos de mar.

Expresso Florl·ano'pO' "II-S Lld I As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba-

a... nhistas un� r:sident:s lá, Ol:tros apenas veranistas.
.

Se voce ainda nao possue um terreno em Coqueíros
aonde construir sua residência ou sua casa de 'praia, não
perca a op�rtunidade, compre já um dos últimos do Ictaa
manto 2, da Praia da Saudade.

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - 12eodoro n. 7 -
.

.

2 P
.

t" dr N rê RamosTransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO- Fone 2.5 1. - roprie ano L .e u .

- I ---- .----

LIS, PoRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO I

1= DOZI= DI= AGOSTODE JANEIRO E BELO HORIZONTE. I (LUBL L L
Matriz: FLORIANóPOLIS Fi.lial : CURI�IBA I PROGRAMA DE CARNAVAL
Rua Padre "Roma, 43 Térreo Rua VIsconde do RIO Branco

I
PROGRAIVLA: Sc.ábadO

- Dia 11 - Baile de abertura'
Telefones: 25�34 (Depósito) 932/36 no Clube Doze

25-35 (Escritório) \ Telefone: 12-30 Dia 12 _ Domingo. Baile •

Caixt.; r0.t.ta�, 435: End. Teleg. "SANTIDRA" 1 Sagun.da � JJia,l;3 - Barle .Infantil, no,E'ild. TelJir.• uANDRAD�' Clube Doze •

Segunda - Dia 13 - Baile no Coqueiros
Praia Clube
'I'erca - Dia 14 - Baile no Clube Doze

Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se

Irá das 15 às 20 horas.
Telefone: 2-37-33 ! Pl1ECOS DA VENDA DE MESAS:
Atende "RIOMAR" 1 :t\mSAEi: NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite

EIJd. Teleg. "RIOMARLI" NO DOZE - Cr$ 200,00 por uma noite
I

NO DOZE - Cr$ 350,00 por três noites ...
OBS. -- A mesa por uma noite só será vendida a partir

do dia 11, às 14 horas. Cada sócio só poderá
adquirir uma- mesa,

CONVITES: - Casal(com 2 dependentes) - Cr$ ....
600,00 para todas as noites

Casal, (idem) - Cr$ 250,00 para uma

só noite.
'

Individual - Cr$ 500,00 para todas as

noites.
Individual para uma só noite
c-s 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 podaria.
RESERVA:

lO__:' As senhas serão distribuidas às 7 horas do
dia IOde fevereiro e a venda das mesas será
iniciada às 8 horas.

20. - O pagamento -será feito no ato da aquisição,
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956 não sendo permitido pedidos por escrito, te-

Exames de admissão ao Curso Normal - ·lefone ou crianças, mas sim por pessoas au-

Diàs 16 e 17 de fevereiro, às e,OO horas. torizadas pelos sócios.
Inscrição para os mesmos' 30 '- Os convítes obedecerão às evigencias estatu-
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas. tárias e só serão fornecidos até 17 horas do
Exames de 2a. época dia da festa.
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas. 40 Os convites só poderào ser foJ.'necidõs pela
Inscrição Secretaria.
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas. 50 O convite 'não dará direito a mesa que será

MATRíCULA M:eS DE FEVEREIRO paga a.. parte.
Mediante pagamento da Ia. prestação DETERMINAÇÕES:

Curso Primário 10 É rigol'osamente vedada a entrada de (meno-
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância. res nos bailes noturnos.
Dia 21 - 30s e 40s anos e.Pré-ginasial. 20 No baile infantil não será permitido o uso de
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas. lança-perfume.
Cur!'\os: Ginasial, Científico, €lássico e Normal 30 A carteira social .OU o convite serão rigorosa-
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a ,mente exigidos à entrada.
cademeta. 40 - O baile do Departamento Balneário (Coquei-
As alunas da Ia. série ginasial e as n'ovatas das de- ros Praia Clube) se regerá pelas mesmas ins-
mais séries queiram trazer :}. truções.
Dia 22 - das 8-11 horas � las. séries ginasiais. ôNIBUS Para o baile no PRAIA CLUBE, haverá
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais. ônibus e, horas e a preços a anunciar opor-
Dia 23 - das' 8-11 horas - 3as séries ginasiais. tunamente.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais. SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi- LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-
co e Normal.

I TA.

.,. :,

DEPOSITOS' POPULARES

BANCO', 'AGRíCOLA
'. "flUA"TRAJA"Ô�i:vi&'\�

·.·,.,+:ár(;'�,��i.�if.����j�)Jii{

� �

! Restaurante Hapoli i•
•

i RUA 14a.recha1 DeodorQ M. I-• Bm LAe-ea, ao .ui <10 Brun, li melhOrr
• DeIlC.,.,.1l:0 "1!�lAl ll'L.MP. Ot! �nhOl'N 'rtal"nt....

� ".a....................
da

Viagem. com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BAP-IDO {<SUL-BRASILEIRO)
Fforio.nópoliB - Itata! .... Joinville - Curitiba

•

Agê'nCi� :
nua Deonoro esquina da
Rua.Tenente Silveira;

ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.

Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"
,

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOlVIARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

3.153

Colegio' ,Coração de Jesus

06

-0-

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.

Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 - Turno da man.-hã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas.
No 'primeiro diá de 'aula, as alunas hprésentem-s-e de

unifol'me dp gala compl�to: blilsa de manga comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

O ESTADO

Atenção
Edílal para o a no de 1956
lNSTITUTO DE EDUCAÇãO E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS ��LlIO /"
Exame de II chamada e de II época - Colégio - Giná-

sio e Normal.

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

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

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

�nscrição: Dias 6 a 11.
Exames: Dias 16 a 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as. séries: Dias 16 e 17
2a'S 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
caderneta.
As las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

I

-
! 2.

,

I Terão preferência na matricula as não repetentes.
Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

I
ti ficado de alistamento.

No ato da matricula pagar-se-a a CAIXA ESCOLAR e
t
a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.

I Colégio: Cr$ 210,00.
Florianópolis, 10 de janeiro de 1956.

I José Warken Filho - Diretor.
MINISTERIO Dl\ MARINHA

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
------------ ----_._-

...

A DIRETORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUBE DEPARTAMENTO

BALNEARIO DO CI�UBE"
Os_ srs. associados e suas exmas. familias procurem

passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIQ, 011-

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
para todo serviços, bem como SOlWETERIA, UMA
ELETROJ..JA - GABINES DE. BANHOS. LocaJ..aprazivel
para passar um Domingo inteiro.,.

Banhos de mar. R.efeições iar carte, o.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IISTA.DO

SociaisI

SUPLICA
CHICO RIBEIRO

Eu, q:18 jámais ergui os olhos, Rim!
N(,(t1 minha boca pra implol'ar falara;
Qí1C an dal na vida ... e quase chego ao fim,Como o mais crente dos mor-tais chegara.

Hoje, no entanto, eu ROU aqui, Senhor!
O misero andrajnsr, da vontade;
Pedinte, que se curva ante o esplendorDo Teu olhar de graça e de piedade,

Na ânsia de que Tu, com 'FeL] carinho,'
- Essa bondade ideal ele que Te ufanas;Possas cruzar por todos os eaminhos,Possas chegar em todas as choupanas. _

Levando ao pobrezinho, ao que ainda insiste
Na luta desigual contra o destino
O que não deste a mim - quando eu menino _

Nem aos meninos do meu ba irra triste ...

Um iniel'es3ante conjunto de sueter e casaquínhn preto,ciiação 'de '8KS }·'IETH AVENUE. A gola"l'combinándo
com a saia justa; é em xadrez 'preto e branco, sendo du-
pla e não tripla, como parece possuindo bordados nas

pontas.-(APLA).
x

BODAS DE PRATA

ANIVERSARIOS

Plorianõpnlís, Domingo, 5 de Fevereiro de 1956

�:"""----""_�'.�:.....w;..��-- � ......�
, ,P.,s,FtíOipacãO
pELMA E �EOE,dÊS WII�Dt pa'rticipam 'aos paren

tes e, amIgos o nascimentq ,de sua filha JEANINE ocor

rido dia 28 proximo pas$àdo, na Maternidadé São Sebas-
, .'tÜio. '

'"

,

'
,

Florianópolis, Fevereiró de 1.956.•

•• .1.. _' ",4.L' .. �.L��"t'

FACULDADE CATA
RINENSE . D� FILO

SOFIA
Até o dia 10 do corrente,

estão 'abertas na Faculdade
Catnrinens« de Filosofia as

inscrições para os exames

vestibulares dos cursos de
FilQsofia, Geografia, Histó
ria, Letras, Clássicas, Letras
Neolatinas e, Letras Anglo-

André NHo 'I'adasco

Experimente
e�a seM80ão exftq

de 'I'éSCor.�.
AprOVeite
essa protecão extra'

contra as Cáries
com a excluSiva

espuma de kão Anti��ática �

Use diàriarnente ..•P �
• OLYNOS

A 4 de Fevereiro de 1906, depois de haver, prestado
ao' Brasil 49 anos de serviços relevantes, tomando parte
nas memoráveis campanhas do Uruguai e do Paraguai, e

Comandado a 5a. Brigada da 2a. Coluna ExpedicionáriaLuiz Eduardo San-
contra Ca-nudos, onde foi ferido, faleceu Q General Julião
Augusto .da Sena,Martins, nascido 110 Maranhão em 9 de
Julho de 18'12.

Quando Coronel comandou o 50 Distrito Milítar, se

diado nesta então Desterro, hoje Florianópolis, na oca

.-,;iüo em quese deu a Revolução de 1839, cabendo-lhe or

ganizar, como organizou, a defesa, não só aa Capital como
do Estado, contra os revolucionários.

No mesmo ano em que ver ificára praça, no 50 Bata

Dx'p,llrlme'DIA 'nO]·e lhão de Infantaria, foi reconhecido Cadete. Assentou pra-:fi II II
ca em 16 de Fevereiro de 1857.

,
'

Tomou parte saliente na Campanha do Uruguai, des-
E G,cando-se no assalto a Paissandú, em 1864:

Em ÍS65, foi nomeado Alferes em Comissão, passan
do a tomar parte nos combates de. Estabelecimento, Ito
roró, Lornas Valen tinas; Peribebuí e Avahv, durante a

g'uura com o ditador do Paraguai.
Promovido a Tenente, 'por atos de bravura, passou a

servil' COl110 Ajudante de Ordens do Visconde de Herval
(! mais tarde do Marechal Conde d'Eu,

'

Em 1867, foi nomeado Comandantc . da 5a. Br-igada
da 2a. Coluna Expedicionária, no' interior do Estado, da

INGREDIENTES: Bahia, tendo tomado parte no assalto à cidade de Canu-
1 % xí cara de açucar e dos, oude roí ferido.

'

mais 1 xícara de açucar Por Decreto de 12 de Janeiro de 1900, foi promovido6 ovos
a General de Brigada, sendo nomeado Comandante do 20

, "1 colher de sôpa de -mau- Distl'it�-).VH-rltal� .cora séde.ventão. em Recife, P'er;rlamQu:cQ.teiga

I
.

Com quas i 50 anos 'de relevantes serviços prestados10 b�nanas. ao Exército e a Pátria Brasileira, 'foi i/efai'mado em Ja-
112 ledo de ameixas pretas neiro dê 1906, falecendo no

I dia 4. .

2 xícaras de água
I Era Oficial da Imperial' Ol/dem da' Rosa, Cavaleiro

Para a g la ce, 4 colheres da Imperial Ordem
'

da ROSl;l,
-

Ordem do Cruzeiro, Ordem
de sôpa de açucar de Cr-isto, Oficial da Ordem de Sã6 Bó\üo ele Aviz e pos-CASAL.. AWrONIO - IZAURA PRATS MANEIRA DE FAZ�R: suia as Medalhas do M'él'ito' Militar e a Gerai da Carnpa-j]Festivo foi o dia de ontem, Para a Sociedade Catarl- 1. Prepare um dôc., de nha do Paraguai.nsnsn, pela comemoração cio 25° aniversário de feliz con- ovo, da seguinte maneira: Seu nome está, pois, ligado intimamente aos Iegen-tsorcío elo nosso prezado conterrâneo sr, Antonio Pra�s Of'i- faça uma calda de 1,% xí- .dáriqs "barriga-verdes", aq�leles bravos que' escreveramcial Administl�'1tivo elo Nlinistório da Fazenda, exel'�enclo caras de açucar, a qual brilHantes pRginas da HistlSria Militar do' Brasil e queelevadas funçoes na Delegacia Re'glonal elo Imposto ele· quando estiver pronta jun- tanto elevaram o nome da Provincia de Santa Catarina,RencLq nesta Capital, e SUa,exma. esposa el, Izaura Prats., te 6 gemas e 2 claras bati- Das fileiras dó cé'lebre R�gimento de Lin'ha da Ilha deAs 8 horas, na Catedral Metropolitana, reaJizou!se 80- elas, assim como a manteiga. Santa Catarina.lenr ML,sa de Ação ele Graç!1s, mandada reZar pelos filhos 'Leve a mistura ao fô'go, me-do ilustre e lJenquisto casal,

.
I xendo sempre até que :possa

_

A tarde e à noite o venturoso lar do elistinto. casal, à \ft€r' o fundo da panela e queRua JeTonimo Coelho nO 11, nesta Capital, recepcionou seu a mistura fique bem espes-elevaelo número ele pessôas amigas e ele admiraelores que sa.
.

lhes foram cumprimentar pela feliz efeméride, prolongan- 2. À parte, éorte as banaelo-se a .recepção até altas horas, o que bem diz do'alto con� lUtS ao comprido, fritandoceita que goza l1f>sta Cnpibl, o casal em fest:J. as em manteiga. E1u duas xí-
São filhos e tambcm foml11 cumprimentaelos, os Bar- caras de água, ponha de mô

gento João Carlos Pl'ats, Rer-vindo no 13° RegImento de In- lho· as nmeixas.' Depois, tifantaria (Ponta-Grossa), Ney Hamilton Prats, funcionário re-Ihes as sementes e na
ela sul América Capitalização; Maria Eugenia Prats, Aloi- mesma- água leve-as ao, fô
sio, Sidney e Carlos Roberto, estuelantes,

go, adicionando ainda � xí-O ESTADO, associnnclo-sc respeitosamente as inúme- cara de açucaro Revolvendo
ras homenagens presti'tclas ao Casal Antonio-Izaura Prats, sempre, deixe cozinhar bas-
pela comemOl';tçiio das Bodas de Prata, apresenta felicita- i:ante, até que. possa ver oGóes, embóra tarde, se congratulando com os' filhos do cUs- fundo da panela. Deverãotinto casal. /" 'ficar como purê..

"'''''�'mr'l','t,'''' 3. Numa travessa ou pra-
-- Bta. Elian Dirce Cor- to pirex, ponha uma camada

lrea, filha do sr. André Cor- de bananas, cubrindo-us. com.Menina Eliane da Graça rea e de sua exma. esposa o dôce de ovo e ainda s'Ôbre. Dutra I d. Elida Diegoli Correa; êste as ameixas.
Transcorre hoje o sétimo - sta. Neusa Lopes de Com as 4 claras que so-

aniversário natalício da en- Almeida braram e 4 colheres de sô-
cantaelora menina ELIÁNE - sta. Manoela ,Mancellos pa de àçucar, faça um me-
DA GRAÇA DUTRA, diléta - sta. Celia RiIla rengue bem duro; o qual de-filhinha do nosso- prezado - sra. Laura CaIlado Cal- ve ser colocado em cima decontel:râneo sr. Egberto Du- deira, viúva do saudo'so Des. tudo, Leve ao fôrno paratrá e de sua exma. esposa d, 'Alcino Caideira tostar um pouquinho por

IJoaquina Vieira Dutra, do - sra. Hilda Dutra dos cima. (APLA).
Magistério Catarinense.
A graciosa e prendada

aniversariante, por tão sig
nificativa data, recepciona
rá na residência de seus ge
nitores o seu gl'ande circu
lo de amizades, sendo, na

ocasião, servidas mesas de
doces e salgadinhos.
A inteligente aniversa

l'ian te e aos venturosos ge
nitores as felicitações de O
ESTADO.

'

Noplooo-O MoiUot das Estr811S
mantem o 'teioodo das praias
Dentro das criações que, anualmente a móda apre

senta por ocasião da estação balhear-ia sempre se desta
cam os da consagrada marca Neptuno, juatamenta cogno
minadas o "ma ilíof das estrêlas".

Os novos e sugestivos .modelos apresentados na

atual temporada pela Neptuno, vêm despertando a maior
admlração pelo seu alto bom gosto e elegancia, Pode-se
mesmo afirmar sem exagero, que graças a êlee, logrou
fi Neptuno manter ainda o reinado absoluto nas praias
brasileiras.

Tambem aqui, em nossas' maravilhosas praias, os

maíllots Neptuno alcançaram invulgar sucesso, causando
admiração a beleza de seus originais modelos.

Vale a pena conhecer na "A Modélar", distribuidora
exclusiva em nossa Capital, as mais recentes criações
Neptuno, que incontestavelmente se constituem numa

primorosa moldura a embelezar a maravilhosa plástica
feminina.

REME DENTAL.

germânicas.
Os ditos exames começa

, I,rão no dia, 16 do corrente.

�

I Anjos, esposa do sr. 'Manoel
dos Anjos
- sr. Danubío Mello, ban

cário
-, sr. Henrique Loureiro

I
Filho, funéiunário do Tele
grafo Nacional
FARÃO ANOS, AMANHÃ:
- sr. Enni� Callado F'lô-

res

jovem Carlos Cesar
Mell o
� sr. Walmor Pizzan

í

de

Cordova;
- st. Aldo

GENERAL SERRA MARTINS
UM NOME LIGADO AOS "BARRIGA-VERDES"Neves dos

.. caora também em tamanho. G/GI-NTE ti fAM{LI,(,· '� .'.A,'

HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

5 DE FEVEREIRO

Reis, comerciário
- Padre João Dominoni
- sr. Carlos Cesar Mello
- sr. Arnaldo Silva
- sr. Antonio Gomes Fi-

A 'data 'de ho,j'e recorda-nos que:
'�k
JE,,"!.<,ili![f- •

..

-

'

em 163Ll chegou ao Cabo de Santo Agostinho uma

das caravelas de Pedro de Almeida Amaral, saí
do de Lisbôa afim de socorrer os pernambuca
]10S atacados pelos holandeses;

�- em 1667, urna ordem régia determinava que os

sentenciados pela J uscíça, fossem enviados pa
ra o Maranhão e Pará, localidades menos pro
curadas pelos colonos;

- em 1755, chegou ao Desterro, hoje Florianópo
lis, o 'Marechal An tôríio Carlos Furta do de Men
donça, por' ter sido nomeado Comandante em

Chefe das forças então existenttes na Ilha de
Santa' Catarína :

em 1856, no Rio dó Janeiro, faleceu o Marechal
Antero José Ferreira de Brito, que foi presideri
te desta então Província de Santa Catarina. Era
agraciado com o título de Barão de Tramandaí;
em 1882, __foi agraciado com o título de Conse
lheiro o catai-ínen se Tenente-coronel dr. Fran
cisco Carlos da Luz, que veiu a falecer no pôsto
de Marechal do Exórcito. Um trabalho em pre
paro apresenta-o C(.1110 Patrono da Companhia de
Canhões Anti-Carros, do 14° Batalhão de Caça
dores, sediados nesta Capital;
em 1895, passou a plena jur-isdição brasileira o

território· contestado pela República Argentina,
compreendido entre Chapim e Chapecó, delimi
tado pelo Santo Autõuio � Pcperv-guassú. Reco
'nheceu este direito o Presidente dos Esta dos U
nidos, Grover Olevelan d :

em 1926,' faleceu o Conselheiro dr, Ign ácío da
Cunha' Gahfão, qlic f'ôrá pre�'Í'd'énte ;desta então
Provincia, no ant igo regime;
em 1934, nesta cid-ide, foi fundada fi Imprensa
Oficial do Estado, cuja organização e todo o seu

admirável desenvolvimento se deve ao dinamis
mo'do jorna.lista João Batista Pereira.

--0--
e FEVEREIR,O

lho
-- sr.

tos
- sra. Dorothéa Gandra
- sta. Diló Schumann Pe-

reira
'- sta, Nazír Monteiro
-- 81'. Domingos Filomeno

Neto

TORTA DE AMEIXAS
BANANAS

Para o fínal de uma bõa!
refeição, é também indispen-'
sável uma bôa sobremesa.
fi� is uma deliciosa receita.
�ue tenho a certeza, satisfa�
rá aos mais exigentes pala
dares!

DE

A data de hoje recorda-nos que:

, '

em 162",1., t�mou po�,se como Capitão-mór da Ca
'pitarlia ele São Viccllte, por ter sido nomeado pe
lo Conde de Monsf,nto, Alvaro Luiz elo Vale.
Monsanto era o herdeiro de :Pera Lopes de Sou
za e iTmã de Martim Afonso, cuja sucessora,
Condess:1 de Vimlriro havia sido nomeaelo para
o mesmo cargo a João de Moura Fogaça;
em 1644, em Belém do Pará, faleceu o mui ilus-

.' tre, Pedro de Albuquerque um dos heróis da
guerra' contra Os holandeses e que se' imortali
zou no combate do Forte elo Rio Formoso;
em 1861, foi fLprovndo o êo11trato feito com o

Visconde de Barbacena, no sentido de ser feita -

a explóração do carvão de pedra às margens dQ
Rio Passa-dois,· um dos afluentes do Tubarão;
neste Estado;
em 1881, íbi câl�hll'ado na Laguna, neste E'stado,
o individuo João 'de 'S011Zh da Silveira, por ha
've!' assass1nadó em 185'7 o seu avô;
em Ü)06, segundo IIosé Boiteux, faleceu no Rio
'de Janêito o CO'nselHe:iro Ignácio da Cunha GaI
vão,' nàseido em P'Ôl:tO 'Alegre e que foi Presi
dente da Pl'ovincia,; de Santa Catarina, de 23 de
Abril 'de 18Gl'até 1'7 de Novembro do mesmo ano.

o , André Nilo Tadasco

I,

,j" '-

FAZEM; ANOS, HOJE:

- dr. Domingos Emerick
Bezerra da Trindade
- sta. Maria d� Gloria

Correa auxiliar Sqciar' daL.B.A:

Móveis 'Rossmar�
AGUARDE PltRA COMPYtAR o MELHOR

Uma boa notícia:

Os afamados móveis ROSSMARK,
"ele �lumenalJ; j,á consagrados' naS
gralJeles praças do país pela, ex

eeI��cia e pelo
,
esmêro ell) sua

fabr'�caGáo, dentro em
, p'oucos

dias I estarão á venda em . Floria
nóp�lis, á rua Deodoro" nO 15.

Casa FERNA�bo, Ltda. .

Matriz: Rua Saldanha Marinho, 2

Edif. "OSVÀ�DO MACHADO"
Telenofe: 3878

FILIAL: 'Rua Deoeloro, 1;1. 15
FLORIANO'POLís.

APtA
\)
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Florianópolis, Domingo, {í de Fevereiro de 1956

r�le � aiO x ri�, ,en�a i� '--'! n
·

e à ar �
o CAMPEONATO DE AMADORES TERA SEQUENCIA, HOJE, Á TARDE, COM DUAS BOAS PELEJAS. A'S 14,45 HORAS
JOGARÃO POSTAL TELEGRÁFICO E FLAMENGO E A'S 16,45 TEREMOS IRIS X TREZE DE MAIO, ÊS,TE ULTIMO lIDER

ABSOLUTO DO CERTAME
•••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 05.a.$••o.f)••e �fjoe•••••0••>2'10••1,

"O Estad,o Esportívo'
.........................................................., '

-.�••••��.�!�...•••••• IIII �
. -=-��'fr.,""li"t.tr" . "

O MOVIMENTO DETENTOS DOS I O TURFE EM'REVISTA' �,c.,; • ./:.01.01, O ARTllHEIRp DO{AMPEONATO
CERTAMES DA CAPITAL ,i Porld Bon DA L J. D.

(Notas do Departamento Acho que nada mais po- Publica o matutino "A nas 4 tentos. O maior escoo

de Puhlíeídad., do .T. C.) demos acrescentar sôbre as Noticia", que se edita em re registrou-se na peleja!
•-

iComo acontece todas as qualidades da nova aquisi- Joinville, interessante tra- entre Caxias e Ipiranga : I

segundas feiras, em sua sé- �ç'ão do deputado Alfredo balho estatistico do cronis- 10 x 1. O arco caxiense foi'
de, a rua Fernando Macha- Cherem. ta R. 'Werner, sôbre o Cam- o menos vazado' 5 tentos e

1:
.

do - 3 - estiveram reuni- "', * .'):' * peonato da Liga Joinvilen- a defes� menos' segura, foi i '. lt:;!!:�J-�dos os 'maiorais" do Joquei 'Tornamos a informar que se de Futebol, vencido pe- a do Ipíranga que deixou �44:�...:�!à..a...r.
Clube Santa Catarina na 2a. foram restabelecidas as lo Caxias, sem derrota ou pa.ssar 34 bolas, O nosso'

�

feira última. Dentre os vendas de POULES na sé- empate. Eis um resumo: conterrâneo Didi, do quadro: As - 2hs.

assuntos a serem tratados de do Joquei Clube, a rua A classificação campeão, tornou-se o golea-I VOCE PARA MIM
constava, a organização da Fernando Machado 3 - e Campeão invicto - Ca-' dor do campeonato, tendo'.� S,0m: Peter Langford.
REUNIÃO TURFISTICA de no BAR PITOCO, a rua Fe- xias, � p. p. � conquistado 21 tentos nos U 1.)1�UTA E O F?LGADO
domingo próximo. lipe Schmidt.. Es'ta notícia Vice-campeão - América, dez jogos que seu clube par- Com: Dean Martin /

Infelizmente temos a no- vem alegar .aqueles que 6 p. p, ncipou. Seguem-no : Renê, Preço: 10,00 - 5,00.
ticiar que, segundo a infor- por um motivo ou outro 3° lugar .:.__ Operário, 8 do América, com 6 e Gaivo- Censura até 5 anós,
macão oficial dos Tratado- n ão podem, as vezes, com- 4° lugar - São Luiz, 12 ta (América), Hélio (Ca- As - 7,30hs.
res; 0S cavalos da preferên- parecer, aos domingos, ao 50 lugar - Atlético, 16 xias), Brandão e Paraguaio A UM PASSO DA ETER-
c ia dos aficionados, em sua hipódromo da Ressacada. 6° lugar - Ipiranga, 20 (São Luiz), com 5, Puccini, NIDADE
maioria, em virtude das cor- Uma vez, de. posse ·de um� Movimento de tentos do Caxias tomou parte em Preços: 10,00 - 5,00.
ridas efetuadas com a pista' POULE do seu cavalo pre- Nas 30 pelejas efetuadas todos os jOgos\do vencedor, Censura até 18 anos.

pesada, sofreram grande- ferido, qUe custa 10 cruzei- foram marcados 95 gols. O deixando passar apenas cín- .

I
. -

mente, o que impossibilita, ros, não ficam, com esta Caxias marcou maior n úme- co bolas, ou seja umamédia! II�g••"at+Jdesta mane ira.">o compare- medida, privados de aposta- 1'0: 38 e o Ipirariga foi o de uma bola em cada' dois! =d""<�'cimento dêstes preferidos rem, e 10 que é mais impor- menos produtivo,_:��__!_!le._����i_ ....__.. ,,_____ II-cdo público turf'istico da pa- fante, ganharem o premio As - 2hs.

;;;)t;;I��ao.reunião do próximo n que fizel·�;�\j(�s. OS JOGOS DE HOJE PELO CERTAME I l°) Noticias da Semana.

Por outro lado a Comissão Noticiamos' que era pen-' G.UANABARINO t'h�c�) ENREDO SINISTRO
de Corridas, responsável pe� I

sarnento do deputado Paulo 3°) -iUNCAO DAS TOR·
la organização dos progra- Bornhausen dar uma cola- Realiza-se, hoje, a rodada __ do campeão dos dois turnos. lVIENTAS

.

mas, levando em considera; boração direta ao Joquei .inal do 20 turno do Cam- Os demais encontros: Bon-' 4°) A ARANHA MORTAL
câo o péssimo estado da Clube Santa Catarina e se- oeonato Carioca. sucesso x Bangú, América x 5/6 Eps,'
pista, motivado pelo contí- gundo nos parece a notícia O cotejo principal reuni- Olaria e Madureira x São Preços: 8,00 - 4,00.
nHO e insistente tempo chu- deverá ser confirmada por rá, no Maracanã, Vasco e Cristóvão, os dois. primeiros Censura até 10 anos.

voso que. vem assediando a toda esta semana. -F'lumlrí ense. É enorme a im- tambem' de Ílllportância de-, .

As - 7,30hs.
capital barr-iga verde, re- Como j�/ adif:ll�s.ll!0S, a oortâncía , do. encon tro, ngis vidQt;:à.�?nte�:ãQ"'pm· três éf� ',ii' Dl:��r_,�s J?E MORTiE",'olveu .não 'realizar cor. presença de S. EXCHt., nos em caso de vitória o grêmio' les da '6,a vHiga -p:q'â \)'3° tu'j.'':''. Cal/I. J,onald Reagan
ridas domingo, dia 5. Quadros da' ioqu'ei Clube cruzrnaltino será proclama- no.

'.
.

JORNADA, CHUEL
Desta fôrma não teremos Santa Catarina, virá muito -..:----�----_,..._----, -------"-'- ... --.- ....-.-"�--_.-.-. Com: Vittorio Gassman.

:n'ograma de turfe domingo contribuir para o seu maior p.ar'
.

tI-c' I-pacaO f�,'ell·ç.0,:ellsl'�' 8a'tOe? 1-4 a41'100oS·.r.róximo, ficando, eritretan-' engrandecimento. �, ..

to, quasi certo a sua realiza- Aguardemos os aconteci-
JAIME CARPES DE OLIVEIRA

'JLO em 12. cio corrente. mentes. ,

* •. * * • *

,

�·�-·ÃMANHA:NN'ivTillRi1fÓÔ"---�
C. A. GUARANI

Um grupo de esportistas I
feito j�s aos' aplausos ge

�a melhQl' acepção do' ter· rais, pela sua te,nacidade �

mo, lidera\do r por Newton bravura, colhendo vitórias
Garcez, fundou, no dia 6 de expressivas. .

Ain:da em 55
ievereiro

.

do Ano Santo de venceu e empatou com o Fi-
1950, um dos mais simpáti. gueirense, camp�ão de, 54.
CGS e queridos grêmios fute- Newton Garcez continúa
.
bolísticos da ilha: o Clu· sendo o 'seu grande illcellti
be Atlético Guaraní, con�i- vado!', auxiliàdo, nessa no

derado verdadeiro celeiro br'e entpreitada de. dar ao

de "ases" .do nosso "associa- nosso futebol um ·clube de
Hon". expressão, por uma p.}êiade
Começou disputando na de entusiastas do esporte

várzea com enorme êxito. rei.
Depois realizou uma sene Amanhã passará o 6° ani·
de excursões pelo Estado e, ,versário de

.

fund�ção
'

dó
finalmente, dada a sua ex- "Bugre';. Trata·se 'portanto
celente mganização, filiou- de uma data das Blais gra
se à F. C, F., tendo sido tas para o foot-ball insular:
campeão amad,ór de 1951, o 1 Aos seus dirigentes e jo
que lhe: valeu a promoção à /gadores os cumllrimentos
divisão principal da entida- �ntecipados de "O Est!ado'�
de, onde uas disputas tem ·Esportivo.
•••••••••••oe•••••� .

BRASIL X ARGENTINA, HOJE,
EM MONTEVIDÉU

Hoje, em ,continuação ao

Campeonato Sul-Americano contras, a saber: Paraguai
de Futebol, em Montevidéu, x Perú .e Brasil x Argen
serão realizados dois en- tina.
............................................,

CAMPEÃS BRASILEIRAS DE BA,SQUETE
AS CARIOCAS

. --.�

AMADORES
A favor

10 - Treze c1 e Maio .

20 - Postal Telegráfico , .. ,

3.0- - Iris , , .

40 - Tamandaré � , , .

5° - Austría , , : .

6° - Vendaval e Flamengo .» •••••••••

70 - Alvim Barbosa , .

Contra
1° - Postal Telegráfico ,., .

2° - Vendaval , , .

3° - Treze de Maio ., '.... . ..

4° - Iris , .

5° - Tamandaré
'

.. , , ..

60 - Flamengo , ,., .

70 - Austria .

8° - Alvim. Barbosa , .

ASPIRAN1'ES
A favor

la - Figueirense .

2° - Atlético , .. , ,., .. ' .

30 - Avaí
'

,

4° - Paula Ramos e' Guarani .

5° - Imbituba , .

6° Bocaiuva, , .

7° - 'I'amandaré " ,.:., :. .

Contra
l° c--- Irnbituba .. , , , .

2ü � Figueirense I
.•..•...•.•.•.•••.••

3° - Paula Ramos .. ) , ,.

4° I Bocaiuva , , , ,' .

5° - Avaí e Guarani .. "
";

, ,

6° - Atlético ,., ., ,

7° - Tamandaré , .

PROFISSI0NAIS
A favor

l° - Avaí
2° - Bocaiuva , .

3° - Imbituba e Paula Ramos .

.4° - Figueirense .1••••••••••••••••••••••

5° - Atlético :. , .

6° - Guarani ..

'

,., .

7° - 'I'arnanda ré .; .. , , :-, .'." .,. ,'. ,

Cóntra
•

1° - Figlleiren se .

2° - Avaí .

3° -.Imbituba , , ..

\' .

�
4° - Paula Ramos , ,

'

.. ,

5° _:__ Altlético , , .

6° - Bocaiuva , , , .. , ,

7°-Guaraní , ,.,,� .. , .. ,

8° - Tamandaré , , , .

Em Porto Alegre, termi
nou o certame nacional de
bola ao cesto femin ilfo, ten

as cariocas na peleja fi-

nal. e decisiva, derrotado as
paulistas por 66 a 60, sa

grando .. se campeãs do Bra
sil.
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Apesar da transferência Março e nbvembro de 195G
, têm a grata satisfação de participar às pessõasrio programa, continua, po- seí'ão para o turfe catari-

suas relações, que no dia 29 de jan�iro, ocorn:u na' Mater
l'ém, a decl.· são do Joquei nense de grande signifi·, nidade "Dr, Carlos Corrêa", o nascimento' de seu 'primo-Clube SanLt Catarina em cado, uma vez qUe no pri-

d
-

t'
.

d' l' d gênitomanter con. uçao gra IS pa- melrO evera ser rea Iza °

ra Ressacada nas reuniões o GRANDE PREMIO GO
domingueiras. Assim, caso VERNADOR DO ESTADO,
\7enham a se realizar cor- com uma dotação excepcio
ridas no domingo, dia 12, a na! que ainda não, podemos
:ondu'ç'ão será gratis e de- adiantar de quanto. Já em

verão correr onibus das 13 novembro, o Dr. Osm�lJ'. _ . .

as 15 horas. Cunha, digníssimo Prefeito
. AceIta-se. �e�res�nta�oes .com exclUSIVIdade para o D,

-* * ,x' da Capital, patrocinal'á um Fed�l'al, escrl.tono orgamz�do .com pessoal com_petente,
O çolunista Zuri Macha·

s.ens.a
cional prog"r�ma co� IAceIta.se pe,nodo.

de

experIenc.la.
Cartas para CaIxa Poso

do deverá entregar durante a dotacão de 50 mIl cruzel- tal 1.036. RIO DE JANEIRO.
.

esta semana o ROTEIRO ros, eni" regozijo a passagem AgradeCI·'man'todo programa que vai elabo- do 2° aniversário da eman- ,

1'ar, a. pedido do Joquei Clu- 'cipação politica e adminis- .'
.

be Santa Catarina, para uma! trativa do município de Flo- As famílias de Nicolau C. Spyrides e de Ana
"!úll:iião que irá premiar fi I rianópols. Stavl'ianou, penhoradàs, agradecem o envio de flores,
g-raça, a beleza e a elegân- Êstes dois' acontecimen- coroas e expressões de pezar pelo falecimento de seu

;:;i:1 da mulher florianopoli- tos 'deverão a�rair e reunir inesquecível ELEFTÉRIO, bem como as pessoas que o

:an. ,\ aR maiores çorredores es- acompanharam à"última morada .

Tão' logo s,eja do nosso taduais. Florianópolis, 1 de Fevereiro de 1956.
conhecimento, haveremos de * * *

fornecer os detalhes da Pensa a diretoria do J0-

programação. quei Clube Santa Catarina
Pr idéia, por l?ua, oportu- operar algumas· modific.a

nidade, obteve os mais fran· ções nas arquibancadas, de
cos aplausos da alta socie· vendo' determln·ar. um local
tlade e isto se deVe a dois pal'a."·as autõfidades o que,
.fortes motivos: a garantia a bem da verdade devemos
do colunista soCial Zuri confessar, nãO foi lembra
M�chado na sua organização do quando dà� stta constru
e petos bé-lissimos . prenllOS ção.
que serão ofertados as con

'coiTentes, pois, para -tanto,
o sr. José Elias, Presidente
da. "agremiação m;o.ior" do
turfe barriga verde, nã,o
está medindo esforços para
angariá-los.
Em sua coluna social,

Zuri Machado adiantará,
talvez ainda esta semana, o'
que pretende fazer.
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VERôNICA l\:lEDEtROS DE OLIVEIRA
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JAIlUE MEDEIROS DE OLIVEIRA

Representações

Banco do Brasil S� I.
CARTEIRA DE co:r.mRCIO EXTERIOR

CAMUNICADO N° 63

A CARTEIRA DE COlVfÉRCIO EXTERIOR comu
nica - com base na letra "H"', "Observações", da 1ns-

* * *, trução nO 118, de 22-6-55, da ·Superintendência da Moe-
Finalizamos com um apê- da e do Crédito - ql)e as classificações de tubos, com

10 aos senhores ·TRA,.TADO- I nu sem costura, galvanizados ou não, constantes da ter
RES: ,é precjso ha-:er um I c<;;ira eategoria daquele diploma legal, passam a ter a

pouco mais de empenho 'no· deguinte redação:
sen.tido �e se ter sem�re .0 I - 7.71.06 - Tubos de' �el'ro e a?o de mai:A de
maIOr numero de ammaIS. . 101,6mm. (4) (excIusll,le) de Gwme-
em condições técnicas e .fí-I tro interno, galvUllÍzado, com ou sem
sicas para ser possível a costura.
organização de progl'amas , - 1.71.09 Tubos de ferro e aço, de mais de
cada vez mais atraentes, I 101,6mm. (4") (exclusive) de diâme-
pois, os novos turfistas qüe I tI'O interno, com ou sem costura.
surgem em nosa capital es- Tubos de ferrQ e aço, sem costura,
�ão cada vez mais exigentes não. galvanizados, de menos de
e mais entendidos. lOl,6mm (4") (inclusive) de diâme

tro interno, dos tipos não fabricados
no 'País, desde que feita essa compl'O
ção, mediante àtestados f,oluecidos,
em cada caso; pela 'Confede'i'acão Na-
cional da Indústria.

.

'Rio de Janeiro, 30 de jane.iro de 1956
a) IgnaciO' Tosta Filha - Diretor
a) Adelino Debenedlto' - Gerente

O deputado Alfredo Che
rem, ao assistir' o ensáio
que praticou o seu novo

corredor, o famoro GUALI
CHO, ficou tão enürsiasma- Q U A n T Odo com a stla produção que K .

desafiou o· cavalo Minuano, Necessit!'l-se urgente de
de propriedade ,do sr. José quarto espaçoso com cama.

Elias, para um "péga" que I Tratar nesta Redação ou na

se verificará por todo, êste Eietro-Técnica com Aujor
,

c A
• I ' .

-
c' ••

" •• 1. '.

rnes. t Alves. .

v ES1AnO

CINE SAO JOSE
As - l'Ohs.
'Mati1)uda

SHe)J:TS - DESENHOS ,

j
- COJ\i;-mIAS

,

Preço Unico : 5,00.
Censura laté 5 anos.

As .-- 13/4hs.
TUDO POR VOCll:

Preços : 11,00 - 5,50.
CellSUI�[L até 5 anos.

As 3,45 - 7 - 9,15hs .

A UM PASSO DA ETER
NIDADE

_

Preços: 11,00 - '5,50.

l_pll·lt•
Censura até 18 anos.
As 2 - 4 - 7 - 9hs.
"CINEMASCOPE"

O PRINCIPE ESTUDANTE
technicolor

No Programa:
Vl1ie Feliz. Desenho,
Preços : 18,00 10,00 .

Censura até 5 anos,

As - 2hs.
Matinada 1

SHORTS � DESENHOS
- COMEDIAS
Preço Unico: 5,00.
Censura até 5 anos.

Ás - 3hs.
TUDO POR VOCll:

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

As 5 - 8hs.
.

A UM PASSO DA ETER
NIDADE

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

.._

As\- 2hs.
l° Atual. Atlantida. Nac.
2°) RINCAO DAS TOR.

MENTAS
, 30) A ARANHA MORTAL
5/6.
4°) ENREDO SINISTRO
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos .

As - 8hs.
BANDO ·DE RENEGADOS
Com: Rock Hudson
DUELO DE MORTE
Com: Ronald Reagan
Preços: 8,00 - 4,00.

, Censura até 14 -anos.

COREIA PARA O BRASIl..

NOVA DELHI, 3 CU.P,) -

Um almôço de despedida foi
oferecido a 56 ex-prisioneiros
de guerra da Coréia, que de
vem deixar Nova Del,hi de
pois de amanhá, com destinoI
8,0 BrasiL

,

Discursos foram pronun
.ciadós notad·amente. por dois
ex-prisioneiros, oS quais e111

nome de seu companheiros a

'gradeceram o Govêrno da In
día por sua hospitalidade, e

ao Embaix.ador do Brasil cujo
I Govf:l'no aceitou recebê�Ios.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flodanópolis, Domingo, 5 de Fevereiro de 1956

Viena

AUilria
Desde 1893'

TRAN$fORMADORES PARA-RAI()S Não é aconselhável que ve
nha eu mesmo fazer justiça
ao meu pai. Entretanto, quan
do se fala com tanta insis
tência em turismo, quando
até podemos contar com um

Departamento especialmente
idealizado para a cobertura
necessária do movimento, a
grada-me recordar um pas
sado de 20 tantos anos.

MÁQUINAS DE SOLDA Floriariópoíis teve um es-
para a .,..

U"TORtS trangníro que psrueu dinheí-
construção do clube que dis- my.

'

Consultem.nos sem compromisso I

pensa adjetivos, pois ê1e é TRIFÁSICOS 1'0, muito dinheiro, por ter se

o Clube do Penhasco, ex-
avançado no tempo.
Desde que aquí chegou, isso

pressivo, original, magnifi há mais de 35 anos, teve a

co, marcando uma época de
certeza do 'grande futuro ele então, lima estância balneá-

progresso para nossa terra, -

SISTENTE Ae consubstanciando o conhe- IM,P·>'RE'SS.OES DE UM A-S·
'

contece nossa terra que está no turís- fia ídênttcn a qualquer outra
mo .. , Seria o que hoje se famosa de Côrte d'Azir e ou

cido bom gosto' do cata I'Í-

nense, e seu ascen drade NO BRASil quer com tanta vontade e tras praias famosas de então

amôr à sociedade e á vida P b T C C ardor: e de hoje.

clubistica. ara ens ao . . . M. Ruiz Elízeguí o aproveitamento das nossa" Acontece que o empreendi-
I praias e de nossas incompa- mento, financeiramente, nãoReina agora, às vàsperas
, IPor ANA MAGALLI raveis belezas naturais! foi um sucesso e explicarei

do término do clube, que i Cêrca de 10 livros diários
I Da vontade à ação, não le- a razão: na época quando

vem ao encontro do desejo.
D"

.

f' f-' . -

d a b I lançaram em 1953 as edito-
lt t ..,

•

.

.

I e 1111CIO ao im 01 uma visao e graç e e eza. vou mUI o empoo uma moça ia se banhar os ue-
expectativa que marca a i ras brasileiras, ou seja, um

.

'

I Da primeira
tà última cena foi um espetáculo de Graças aos seus amigos, mais membros da família fi-

1 ha q e separa a constru livro. de duas em duas ho-in u -

I 'I dentre os quais o sr. Adolfo cavam fiscalizando a vêr se

ção da inauguração da en-I
esco .

.. raso Todavia, o movimento .

. Vibrando e cheios de encanto se apresentaram, uma
dit

.

1 b '1'
- Konder,.o Sr. H.enrique. Rupp i não se nproxímava um sstra-

tidade .. e lona rasi erro n ao se '\
.

i a uma, aquelas figuras leves e quer idas, produtos da
I !. Jr., pode levar de vencida sua nho ... Nâo é como hoje em

If ' .

l i da J f ':I'! d R f' 'REVOL compara com os (OS mais
ldéí

O tor d Cl b d .rantasra, alimento a ln anti IUt e. ce Iro-me a.. ,- '" .
.

t
'

N I _

I ela. I que uma moça pode trajar o
. s men ores ,o u e o

,'TA DOS 'BRINQUEDOS.
. ,plogresslS aspals�s. a n

Êste estrangeiro que muito seu "bikini" d�scançada e
Penhasco e seu quartel-ge- Udt' li t b Ih h glaterra e no Japão, por e-

., m grupo e qua TO pares rea iza o ra ai. o com o'" , . cedo compreendeu que o ca- ! sem preocupações qualquer,
neral, estão .la trocando. . ., xemplo - segundo anunCIa .

."

ôb d f t mogeneida'de e altos recursos funcionais. E de se apre- IBGE �·t 50 li
minho para o sucesso de Flo- . salvo o cuidado no "siri".

Ideias so re a gran e es a. . -" . . dO.
- eui am-se 1-

I_ ... d
crar a movimentação fácil, a sonoridade as vozes e a

di
.

t
. rlanópolis estava no turismo Mas não desanimou êste

com a qual serao imcia as -",. A

h d d . t ,vros iarios, en re os qUaIS -

t Ih
. .

d Svel adaptação aos papeis que este pun a o . e gen e nova
'do d 35

.. e na repereussao que es e c estrangeiro que via longe ...
as atividades essa nove apresenta I uma, me la e pr-imeiras daria através dos comentú-' Com a associaçâo tínanceírn
organização social, que vem

< l :, • ,.

• '. _ • edicões. Na Franca e na Ale- IO FANTOCHE, figura de grande projeçao na his= l ?':"> • rios feitos por aqueles que a- elo Seu genro, o alto comer-

enriquecer e preencher uma manha, contam-se 30 edições,

tória, é mesmo aquele "brinquedo de caricatura, falador, qui aportassem, estabeleceu a ciante Mário Moura, e parte
lacuna na sociedade floria- ()

, por dia. Somente na Espa-
saltitante, influente, gostoso de se ver. moço intérpre- concretização de dois grandes ;gual ela Prefeitura Munici-

nopolitana e câtarinense. nha e na Austria predomi-te é uma revelação. Dá firme amostra de seu talento e empreendimentos em favor pal, era então Prefeito o sau-
nnvam as obras de arte e le-

fie sua tendência para a ação no interior dos bastidores. desta terra que tanto amou, doso sr. Heitor Blum, manda
f i

. . .

1 tras em rela.cão a todos os
P h e I

..

':!Lla Ig'U rn impressiona ogo. "

• ara os que, con ec ram, construir uma das be as Jótas
, O SOLDADO, sempre alerta e decidido, de .vôz po-

títulos publicados,
, no seu início, o atual Balneú- (me Florianópolis já teve: o

I del'osa, espada à cinta e peito erguido, é igualmente um
S. d�- I 1

rio de Canasvieiras, sabem l\.rIRA-MAR.
'sucesso.

.

!
t'

�a �cle.�. e nterp a;_e- que êle possuia tudo aquilo Aqueles que o conheceram
O URSINHO é a grande figura cômica da festa .. Co- �l'la r�sl e.ll'�, em a,o que pode desejar um turisL Que que o digam de sua bele-

mo flimples ursinho ou como Juiz é folgazão, ingênuo e I_aulo, �Ol eXI�l(la, �ma se-
que vai em -demanda (h za.! Uma verdadeira sensa

dorminhoco. A gente o vê sempre assim; é personagem
ne de fllme� c.�entIflCOS d� praia ... Luz, agua corrente, ção em atração ao turista e

de firmes e graciosas características; talvez a figura ; General ElectIlc, como pal- lençois do mais pUl'ü Jinhe.,

I
a0 povo da TIha. A alta socie

,mais querida da petizada. ótimo desempenho. te do prog�'a_ma semanal pa- como de linho era toda n dade o tomou para si. .. era
I A BONECA DE LOUCA - clarinha, graciosa, agi! ra �e,us

SOCIOS. �rofesso�es "roupa-de-cama", proporc -

I aho inebriante vêr-se o

! e louçã é um encanto que �e �gita. Seus movimentots são t�m .em p�onunclam con e- nando todo o confo!·to imagi· I MIRA-MAR receber a sempre
'lcon1nlemelltcis de :,''!1H apare:t1cla--e sua voz--"um csn·l;o �ell- ::�nc�,as �s,??re temas co�� I,ná-vel., decantada beleza dao? filhas
I i:il'. É' J'ealmentte encantadora. A intérprete está tão bem,

. AstrohautlCa Interestelar. I Além do mais, com sua ó- da ILHA ESMERALDA e con-

I impressiona tan to, que chega-se a pensar que é verda- -0-
. bra, outro mérito ganhou 5,;--

, fundi-la entre a veriedade do

I deiramentte uma bOllequin)Ja, sentindo-se ânsias de fa- O Banco Centra� Argent�- te estrangeiro: descobriu P:l- I seus toldos coloridos em dias

r zer-1.he festas e pedir que diga - papai e mamãe. no acaba de expe'âll' nova h-
1'a nós outros as belezas ele ele verão... Tudo era um

I O BONECO DE CORDAS - oütra magnífica inter- cença para a importação de Canasvieiras, pois, até uma; "show" maravilhoso ele bele

pretaçãu. A maneira de Ipcomover-se é sua especial ca- 12.000 toneladas de mate estrada teve que manclar eo,;- za e c;ôres ...
rflcterístic:1. Seus gestos e voz .são sinais de. seu alto sen- brasileiro, 110 valor total de truir, ligando a pr:1ia com �l i O tempo, inexorável inimi-
so teatral e de seu promissor talento. Faz fiel imitação.· 3.300.000 dólares. ,via principal. I go, a tudo destruiu, até mes-

A MENINA MA está muitq bem; é a toda hora aque-
-0- A grandeza ela óbra tem

Imo
o próprio estrangeirobolfi

la gUl'iazinha desdenhosa, tmnsbordante de fúria e mal-
. Em 1954 produziu o Bra- muito mais significado, quan" e com êle morreram os seus

dade. Interpretação ele caráter decisivo, digna de nota. sil 65,6'88 toneladas- de ága- elo a situamos na sua época, I projetos.
A BRUXINHA E A FADA, figuras que apa'recem no ve em comparação com .... quando, a afluência :ra :'11\Ü-1 E sabe, você, o nome dêste

20 ato d:1 peça, 1Hlda deixam a des(Üar. Aquela, por SUa GGAll em 11:)53. Aliás, o va- to menor do, que hOJ<) c:oml' estrangeiro que tanto fez por

.simplicidade e delíc:1deza e esta pela docilidade com que 101' dessa produção decres- muito meno_r era o número,

'II };'lorianópolis.e por sua gen
se dirige aos brinquedos e à menina, no clímax da RE- ceu no triênio 1952-54 em consequentemente, das ne- te?
VOLTA. relação aos algarismos do cessidades. Deixem que eu anuncie

Senhores, a. peça é um sucesso, indiscutível. O ho- triênio anterior. Quanto às Aquí vieram atraídos por es- ! cheio de orgulho o seu nome,
men.l que idealizou realizá-la e assim construiu-a está de áreas cultiva das, verificou- te baln.eál'io ricos turistas �1\ 11lome de_quem foi muito mais

:.JfIl'nbens. que aceite, além dos muitos abraços de felici- se aumento progressivo a Alfentma, !Inglaterra, Ul'Ll- florianopol-itano e brasileiro
tações sem dúvida já recebidos, a especial admiração partir de 1952, elevando-se guay e etc... do que muitos que andam
àesta cronista amante de arte tteatral, a mais complexa e o_número de pés em pl'odu- No viajante tinha o Bal- � por aí.' .. chamava-se; DA

dificil de todas as artes, aquela que exige o concllrso do çao de 207.000 para

224.000·lneáriO
de Canasvieil'as o Seu Vln CÂNDIDO BARROS E

( A
' ,

d'd
I

ÇOl'pO e elo espírito, das mais altas fOl�ças do intelecto' e ag-ave e pro UZI a em no-
.

SILVA BOTELHO ou sim-

do!'l l'üSr,OS mais vivos de emotividacle. ve, estados" s�ndo o da Pa-
�

-
- ·1 plesmente comó o chama'

A H.EVOL'I'A 'DOS BRIN0UEDOS é uma produção rmba o pr111clpal produtor �
I I,aqui Os séus amigos: DAVID

.ele fibra, antes de tudo. O guarda-roupa e o cenário são brasileiro, seguido na Ba-j
,,' SILVA ou DAVID DA AN-

as bases da visão de beleza que se tem. De.parabens, pois, hia, Rio Grande do Norte e
�

i TÁRTICA denominação que
() DIRETOR, o cenógrafo, os assistentes 'nos diversos Pernamhuco.

I j eleve ao fato de ter trazido,
campos técnicos, o promissor elenco. QUe este mpvimento -0- i pela primeira ,vez, os produ-
(·onlinue. Que cresça a vontade em torno da obra e que À altura de 1980, dentro I tos desta conceituadn Cia. do
no IULUI'O possilmos ter, para gáudeo de Santa' Catarina" de 25 anos, calcula-se que a I Norte ao Sul elo país).
numa l'ealidade radiosa e em pleno funcionamento, o Tea- América. do Sul terá uma po- I' Pois, meús amigos, com êste
tI'O Catarinense de Comédias. pulação superior a 210 mi-

I
registro quero dizer qU'J as�jm

Re l·de·nCI-O Florianópolis, 29 de Janeiro de 1956. Ihóes de habitantes, e talvez como estava certo meu paí,

S ainda atinja 240, na hipóte- I também estão certos Fiuza
,

I
•••••�..................................... se de desenvolvimentoplena- ioLima e David Peneira Li-

C.,
mente favorável. Entre os pna ... êles estão dando a sua

,

oguelros I 4GENT8S ---:-PI ECIS AM-SE países latino�americanos, o i parcela, grande parceLl. aliás.

Excelente Comissão _ Mostruário Grátis
Brasil surgirá, com 100 mi- Agora, o que estamos preci-

",. a t b 1 'd h' 28 d ·t A
Ihões de almas, sendo ape- sando é 'de outros DAVID

r 11'm es a e eCI a a anos a mI E: gen-
nas ultrapassado, em popu- SILVA que não eSPerava pelotes no Interior para venda de Casimira e
lação, pela China, India, 11l'eSente do céu!

Linhos pelo Reembolso Postal. União Soviética. e Estados Ê pl'eciso que se faça valer
'Tecidos Lasco Cx. Postal 8305 •

Unidos. Nos últimos 30 anos, a INICIA'l'IVA P'ARTICULAR.
S. Paulo

o crescimento demográfico É preciso que se deixe de laelo
da América do Sul foi dos êste velho hábito de tudo cri-
mais rápidos do mundo. Em ticar e nada fazer ...
1920, sua população era de Vamos .senhores elo din-

apenas 60 milhões. '!: heiro! ! !

Façam alguma coisa por
essa terra! Devolvam um

pouco daquilo que ela lhes
deu a ganhar!!!

O trabalho de "ariscar e

perder" aliguém já fez. Agora
é' colher seguro, sem temor

algum.
E, por hoje, chega. Atá bre-

Sonho em con
creto armado

Convidados pelos dinâmi
cos diretores da Transporte
Aéreos Catarinense, srs.

Luiz Fiuza, Lima e David
Ferreira Lima, dirigimo-nos,
em dias desta semana, ao lo
ca! onde se encontra locali

zado o famoso Clube do Pe
nhasco.
Ficamos grandemente sur

preendidos pelo .extraordi
nárto espetáculo .que nos

maravilhou a· vista: Sôbre
um penhasco alcantilado,
um maciço ínteirtço de pe
dra empinado á beira da es

tra da que dá acesso ao aéro

porto, ergue-se imponente e

majestosa a arrojada con

cepção qUe o concreto arma

do solidificou, dando a im

pressão de um cogumelo gí
gnnte, forma em contraste

estupendo em relação à be
leza do ambiente.

OS TRABALHOS
Uma azáfama de formi

gueiro sob aquela-cúpola de

concreto armado, Eram os

obreiros, a ultimarem os

preparativos para dar por
terminada na miríirno lapso
de tempo, a obra que, ideali
zada anos passado por Luiz

Fiuza Lima e dr. David Fer
reira Lima, hoje é um patri
monio valioso de capital ca
tarinense, embelezando-a e

dando-lhe um toque ele ori

ginalidade que mais realça,
à medida que estão sendo

ultimados os preparativos
para seu término.
Foi realmente, uma: idéia

hrilhante a desses dois ho

mens de negócios, fazer 10-
f

go o impossivel, e de que
mt neira .... Justamente em

cima de uma enorme pe
dra ...
E agora, todos os que pas

sam pela rua Silva Jardim,
olham com orgulho aquela
majestosa construção, que
deu tanta graça e tanto en

canto ao ambiente, valori

zando-lhe 'as areas" adjnc.en
tes,' e constituindo, por ou

tro lado, um inestimável pa
trimonío ele Florianópolis,
pois pode-se viajar por es

ses b1'asis afora, qu e será

bem dificil ou não Se .encon

trará Hm clube: sodal ele

construção semelhante, com

todos os requisitos pura
umn séde social moderna e

de escól.
OS SóCIOS

QU:111[10 Lu iz Fiüza'\ Lima
e David Ferreil;a Lima sai

ram á venda de ações do

Clube do Penhasco, não

houve quem não taxasse a

"ideia" de rematada loucu-

1':1. EntrcLlnto, os dinâmi

cos e jovens homens de ne

gócios sabiam o que faziam

e tinham certeza mistica de

seu êxito. E essa segurança,

essa teimosin.· só possuem os

fortes de espirito, os de per
sonalidade definiqa, e os

que crêem no que fazem.

Hoje, como pOl' obra de

mÚD'ica, de varinha de con

dãO� o Clube do Penlltlseo
se prepara par:1 a inaugu

ração proxlllla. Está nos

acabamentos, aplainando os·

complementos da obra que,
na sua concepção diferente.

de tu'do quanto foi feito an

tes, em matéria de clube,
atesta em concreto armadô

o quanto vale uma boa idéia

e uma boa causa a serviço
da sociedade.
As acões do clube, já bas

t:llltes 'valorizadas, dizem

bem e falam por si. Não é
,

preciso adicionar mais na

ds ..

que se Curitiba possui o be
líssimo Clube Curítiban o,
.[i']orül1lópo!is nada lhe ele
ve, com o monumental Clu
be do Penhasco.

GRANDE EXPECTATIVA
A ação e a idoneidade de

Fiuza Lima e Ferreira Li
ma foram amolecendo a re-

tração do capital esquivo, e

dentro em pouco as dificul
dades, eram liquidadas d e

vez, dirimindo os entraves,
e abrindo caminho

tl . da

�� . Famoso marca

�l "THERMEX"
�1

1�
l�
jl
jl

JÁ ES'TÃO*A VENDA �1
e� todas a: boas casas ��

t
Vendidos sob a r••ponsabill'

:1
dad .. do. fabricant•• das :

•

GARRAFAS TÉRMICAS �

t:!��:��:.l

VIDRO REfRUIÍRío
ESPEClllL

DE GRANDE ftESISTENCl1

em
Aluga-se ótima, bem am-·

pIa e nova.

Vêr e tratar à Rua Juca
do Loide, nO 47, ou à Rua
Cons. Mafra 24.

Usinas Hidro e Termo-elétricas
Grupos Diesel Geradores

Sub-estações Transformadoras
Estações de Manobra

Instalacões Elétricas Industrias
'- .

Acionámentos especiais

GERADORES

�
�.

AS VISITAS

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

PARA FIGADO Preceito 'do DiaE tal forma chama.a aten

ção o Clube do Panhasc�
que constituiu visitaçilo
hoje obrigatória para todos

quanto querem conhecer

Florianópolis, e ver o que
vale a pena ser visto. E
dentre o muito qlle a capi-

)tal tem para mostrar, com-
.

Iparece com tôda a sua pu

jança, dominando a pedra, a .

cavaleiro da natureza, o ei- 1
traordinftrio con.iunio do'
Clube do Penhasco, que
abrigará em seu bojo o que
há de mais fill0 e tradicio
nal de nossa socIedade. E

podemos dizer, com ol'gLllho,

[

PRISÃO DE VENTRE

P-,LUI.:AS Do ABBADE Moss.
As vertigens. rosto quente. falia de
ar, vomi�os, tonteiras e dores de

" cabe()a. l Inalor parte das vezeJ
são deVidas ao mau funcionamen·
to do aparelho digestivo t' constl·
quente PrisÍlo de ventre As
l'i1ulas do Abhal1{' Moss sao Indl·
cadas tiO tratameoto da Prisão Ut·
Ventre e SUllS manifestaçóes 't'

ilas Angiocoliles Licenciadas pe·
,ja :Saude Publica. as PiluJas 10,
Abbade Moss sáo usadas por mi-

,
(bafes d,e peSsoas. Faça o seu

tratamento com o uso das pUnJas do Abbade MOSS.

A varíola é uma doença
grave' que, quando não mata,
enfeia, deforma. O alas
trim, menos grave, deixa.
idênticos sinais. A vacina,
outra' forma de variola, não
mata; não marca, não en-fei!1,
não deforma e, além disso,.
evita todos aquêles males.

! Vacine-se contra a VJl
ríola para evitar aque
las doenças mortais ou

defol'muutes. SNES.

NAO HESITE NA ES
COLHA

Um estrangeiro
de visio

grande .Jl'g:'to publícítárío,
pois, corno

"
se sabe, neste

tempo, eram �es que pros

tavam o ínestilhúvel servíço
do Rádio de hoje, guardan
do-se, é claro, as proporções.
Quem conheceu o Balneá

rio de Canasvíeíras, óbra dês
te estrangeiro, no Seu tem
po, sabe que hoje apenas res

ta um FANTASMA.

Esta realização foi idealiza
da de acôrrlo com 03 l1}ais
notaveís balneários do Sul da

F'rança. . . Em miniatura,
conseguiram os Irmãos Cor

sinis e, depois, outros cons

trutores, realizar em nossa

acanhada Florianópolis ele

CHAVES AUTOMA:nCAS,

l.j

LOJA.VENDE-SE-LOJA-
Vende-se a 'Loja situada à Rua Tenente Silveira nr.

85 com upreciavel freguezia.
'l'l'atar no mesmo endereço.

---_.,..:::;'=-----,_....---_ ..

ve.

Agenfe-Cobrador
PreCisa-se de uma pessôa para Agente-cobrador

nesta. Praça da Companhia Previdência Nacional Ltda.
Bôa comissão. !
Tratar com Bernardino Neto Junior, à rua Bernardi

no Vaz, 39, no Estreito.

Piano
. Pleyer

VENDE-SE
Tratar:
C. Mafra· 71 A.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Di� 11 - Sábado - Grandiosa abertura' do Car- Com ir Blblla na.naval .

Dia 12 _;_ Domingo - Matinée Infantil a partir das DOMINGO, 5 DE FEVEREIRO,
1T horas às -20 erías 20' às 22 horas Juvenil

Dia' 13 - Segunda Feira - O maior Baile Carnava
lesco do ano

Dia'Í4 _'ô Terca Feira - Baile "Até o sol raiar"
.

SerãoArealizad�s .por êste Cl ube, em', sua séde social,
nos dias Jll, 13 e 14 de fevereiro, grandiosos Bailes a

Fantasia.' Domingo', dia 12, haverá Matinée Infantil e

Juvenil, a partir das 17 horas.
..

RESERVAS DE MESAS: As mesas serão reservadas
a partir das 19,30 h01::-as' do dia 3 de fevereiro, sexta fei
ra, .na sMe,,;s�cial. As senhas serão distribuídas as 7 ho

. ras do. mesmo -dia e no mesmo local..

É obi-igatório a apresentação do talão do mês de fe-
vereiro, do corrente ano, para o que o $1'. cobrador estará
presente para contrôle,

A mesas serão reservadas pelo próprio associado ou

por pessôa de sua família.
pREÇO DE MESA: Assinatura para os 3 bailes,

Cr$ 350,00 - não havendo reserva para a matínêe In-
fantil e Juvenil.

-

INGRESSOS: O Clube não distribuirá convites. Pa
ra as pessôas em trânsito, poderá a Diretoria a seu cri
tério, .e sob a responsabil idade de um sócio, expedir in
gressos, desde que o apresentado pague o valor de uma

anuidade, 'os quais poderão ser adquiridos junto à Se
cretaria do Clube até as 18 horas do dia da realização de
cada Baile, e depois de autorizada a concessão pelo Sr.
Presidente.

MENORES: Não será permitida a permanência de
Menores de 14 anos nos Bailes dos dias 11, 13 e 14. Na
Matinée Infantil e Juvenil, somente deverão dançar me

nores de 11 e de 14 anos respectivamente.
PARADA INFANTIL: Na matínée Infantil do dia

12, Domingo, hn;verá uma parada Infantil, de fantasia,
com distribuição de prêmios.
/ RAINHA DO CARNAVAL: O Lira Tênis Clube, co

mo vem fazendo todos os anos, elegerá sua Rainha do
Carnaval.

.

A Diretoria solicita dos' Srs. associados a fineza de
não levarem pessôas estranhas ao 'quadro social. Outros
sim, previne que somente poderão frequentar as festas
de Carnaval os sócios quites com a Tesouraria' até o

mês de F'everetro inclusive.
Florianópolis, 28 de Janeiro de 1956.

A DIRETORIA

IVA\N TURGENEV, o .novelista russo, conta do seu

encabu lamento quando, um dia, um mendigo pediu-lhe es

'l11olas e êlo verificou que não tinha nada no bolso. Diz
Pelo presente ficam convidados os senhores associados êle : "Embaraçado e confuso, eu tomei sua mão suja en

para partícíparem das festividades "carnavalescas" de 1956. tre as minhas e apertei-a com calor. "Não fique magoado
que obedecerá a seguinte .prograrnacão: comigo, irmão"-. O mendigo levantou para mim seus olhos

Sábado -'--'Dia 11 � Baile ele abertura, com início .ás 22 injetados, seus lábios arroxeados esboçaram um sorriso
horas;

'C', retribuindo meu apêrto de mão, disse: "Não faz mal,
Domingo - Dia 12 - Ves�eral 'infantil, com início

.

as irmão. Muito obr-igado por isto; isto também é esmola,
16 horas; I irmão"..,
Segunda-F'eira - Dia 13 Baile, com início ás 22 horas. Este incidente mostramão 'sõ1rii=mte o amor .de 'I'ur-
As MESAS poderão ser reservadas com o sr. Lícl:io áilva, genev pelo mendig-o; mostra também que os . peq-uenos
no Estreito. gestos de amor são' importanttes, quando feitos em _since
Os CONVITES- INGRESSOS poderão ser adquírídos na i-idade.

Secretaria do Clube; até 2 horas antes da realização de ca- Muitas vezes falhamos na prática de 'pequenos atos
da festa e mediante apresentação de um sócio. de amor, t� is como, um apêrto de mão, um carinhoso sor-

Observações: - 1° - Para os sócios dará ingresso Q ta- iíso para com os que encontramos, porque êles nos pare-
Ião do mês; cem atas de nenhuma significação. ,

2° - para as senhoritas será rigorosa- Nós somos os pés e mãos de Deus pará fazer o que
mente exigida a apresenta-ção da Ele ordena, seus olhos p�rà ver a necessidade do próxi-
Carteira-social; mo seus ouvidos p�ra ouvir clamor de seus filhos.

3° - para os filhos de sócios, maiores" -

ele 18 anos., será cobrado ingres-'I O R A ç _Ã O
so;

4° - A festa infantil .será exclusiva-I' Querido Pai, ajuda-nos a ver os outros como t.u os

mente para os fll�os. d� SOClns.
\ ês. Ajuda-nos a rC1JUrtir. com os irmãos as mnitas, �ên-A DIretOrIa.
cãos qUe recebemos de tI. Que nosso amor ao proxlmo

Banco--dO --·B-ras·I-1S--. a'-.
,;eja tão forte em nossos corações, em nossas atitudes e

em nossos atos, que a fraternOidade humana se torne uma

realidade. Em nome de Cí'isto, nosso �alvador. Amém.

.Clube Recreativo 6 de Janei·ro
- ESTREITO-

CARTEIRA DÉ ,COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N° 62

"A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR escll1rece

aos interessados em geral que as mercadorias :lU materiais

a ser importadoS, desde que se c1assifiq)lem em itr.ns dis

tintos da Nomenclatura Brasileirj3, de MercadGrias, deverão

constar de pedidos dt) licença independentes, não v,dmitin

do as normas vigentes sejam êles �n(globados em um mesmo

formulário, ainda que enquadradas na mesma' categoria de

câmbio.
É especialmente solicitada a atenção dos \mpOl tadores

de peças e acessórios para automoveis, máquinas e. -a,pa:e
lhos, aO'S quais se recomenda prover para que as nlaçoes
modêlo CACEX-22, apresentadas a posteriori, na fórma do

Comunicado nO 53, de 12-8-55, da Carteira, não venham a

conter materiais cujos· itens, de claseificação sejarr;. diveL'

sos dos constantes dos pedidos de licença própriament€ di·

to (modêlo CACEX-21l, pois a ocorrência, em celtas- hipt'>,

tese's, ferindo disposições leg-ais, poderá tornar irregull?"r D

operação.
Rio de Janeiro, 26 de .Janeiro de 1956'

a) Ignacio Tosta Filho - Diretor

a) AdeÜno .Debenedito - Gerente"

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Felicianõ 'Nunes Pires 12.

,

I
I

Mãol
Ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, eu não me

esquecerei de tí. (Isaias 49:15). Ler João 3:11-16.

'Em 1952 um estudante holandês e eu fizemos uma

excursão pela Europa. Na volta de Espanha resolvemos

vil" a pé através da Alemanha. Chegando em Hamburgo,
hosnedamo-n.os e111 casa de amigos. Ali nos supriram de.
alimento suficiente para levarmos para o resto da via.

gem, que seria de um dia mais. Estávamos embaraçados
com a quantidade de coisas que nos deram e não sabia

mos o que í'artamos com tanto, mas levamos. tudo em

atenção aos nossos amigos hosped,eiros:-Sabiamos que ha

víamos de encontrar pessoas no caminho com quem po

deriamos partilhar.

Cêdo de manhã, no dia seguinte, as ruas estavam a

pinhadas de pessoas que iam para o trabalho, Meu amigo
holandês me disse: "Como 1)ode Deus cuidar desta gente
tõda 7" Saímos para a estrada e mal ttnhamos feito um

pequeno percurso descobrimos que estávamos errados e

paramos para perguntar a um homem qual era a direção
certa. Quando íamos sair êle nos perguntou se não tinha�
mos dinheiro para lhe dar para comprar' batatas para

seus três fiihos. Respondemos-lhe: "NEto temos dinheiro,
mas o alimento que temos,.êste te damos".

'I'innamos achado a resposta para a pergunta de meu

amigo: "Como pode Deus cuidar desta gente tôda?"

/

ORAÇÃO

Deus, nosso Pai celeste, nós te somos gratos porque

cuidas dos necessitados. Rogamos que continues a usar

nos em teu serviço, 113ra honra e glôría de teu nome, por

ll08S0 Salvador, Jesus Crtsto. 'Amérl"
.

PENSAMENTO, PARA O 'DIA

O amo!' de Deus em nós' impulsiona-nos a atos de

Você sabia ICnnselhos
de Beleza

amor.

ARNE-JACOB KRISTOFFERSON (Noruega)
---0--

que •••

CONHEÇA O TIPO DE
SUA PELE

SEGUNDA-FEIRA, 6 DIi: FEVEREIRO

Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um

dêstes meus pequeniuos Irmãos, a mim o fizestes. (Mat.
25:10). Ler Lucas 8:16-21.

/
\

Dr. Pires.

PENSAMENTO PAnA O DIA

Quando ajudamo.s os outros pensamos que estamos

servindo a Cristo?
.

JOSEPHINE MATHERS COOK (Illinois)

ESCOLA INDUSTRIAL. DE l"LORIANOPOJ..,IS
ANO LETIVO DE 1956

CURSOS INDUSTRIAIS BASICOS
EXAM,ES VESTIBULARES:

Inscrição - De 1 a 13 de fevereiro, das 9 às 12

horas. Os candidatos deverão apresen

tar os seguintes documentos, com fir

mas reconhecidas: certidão de :nasci
menta, atestado médico, ,atestado de va

cina, p1'ova de conclusão do curso pri
mário, 6 cópias 'de fotografias 3 x 4.

Realiza'ção - Dias 16 a 17 de fevereiro, às 9 horas.
.

EXAMES DE 2a ÉPOCA: Dias 20 e 21 de fevereiro,
às 9 horas.

MAT,RfCULA: De 16 a 29 de fevereiro, das 9 às

Estudar a qualidade de,
. pele que se possue consti-

I tue o passo inicial e in dis-

"
pensavel para qua.lquer.

tra-

tamenta ele beleza.

I
Sem se saber a natureza

* da .cutis torna-se impqs
� I sivo] con l.ccer Q caminho

I
-

'{
: Ija1'11 a ín dicacão de talou

'. 'II :;u::tl produto. ·E é muito na-
I.

1
. . .

� ! cura que assrm seja pois
11) ! não se compreenderia o uso

� 'de um creme gorduroso num

rosto já por si seborreico,
uern, tão pouco, a aplicação

,

de um sabão muito forte
11 uma epiderme seca, delica
da. Nos dois exemplos que

'" aqui citamos, a- pele ficaria

I
-fó cada' vez mais gordurosa no

. _ orímeiro caso e ainda mais'
, - �

- -' �.-
._0 .. -

f
.'.

.

•

I
- -

- --

I ressequida na segunda hipo-
/"wr..-..-...-�••"'••'-_"""'J-."_"'.".-.-.".,........_,...- .....- .....""""_"��'_"".-..r_-.-�"_"""-_-",..-_-.-...'"

'

tese.

, �O
a R/A/5, NOR/11AL-'.

Mt:NTE, LlMP.4M
DE IMPURE.::Ag
PRêJUt>/CIA/!1
UNS .5M/L, O
iROS DE SAAI-,
GUe POR PIA.

12 horas.
INíCIO DAS AlJLAS: Dia 1° dti! março.

,...,J,...__"".. .------

Pr,8cl.sá-se P:assadélras

em

A Laval1deria ESMERALTIA, FeÚpe Schmidt 160.

Tratar na mesma.

De um modo geral e qua
si intuitivo é facil conhecer
se urra, pele é normal, seca

ou gordurosa. A normal
farnhem chamada neutra é
reec nhecida sem obstaculo
por não se apresentar sob
um aspecto brilhante ou

com escamas. A pele seca é
áspera ao contacto e se mos

tra rugosa ou pelicular,
sen do conhecida como "f'ar i
nacea". A cutis gordurosa
apresen ta-se luzidia, como

se estivesse untada com

manteiga.
Mas o que causa algumas

dif icul da.des é quando se es

tá arn face de um caso de
pele mista e onde existem
zonITs que são gordurosas e

SEGU
Importante Companhia de Seguros, que opera nos

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

BLUl\1['l!';NAU, Santa Catarina.
'

Terrenos •• B,arreiros
VENDE-SD 2 lotes 24 x ,36 metros. Situação excelen

te. Ao lado do Jardim Atlântico.
'I'em luz, Água encanada está sendo instalada. Ven

de"se tambem ou tro lote proxímo ao de acima" com 12
metros de frente por 27 de" fundos .

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

Ha alguns recursos que
norlem ser utilizados para
d iagnosticar a qualidade da

pelE'. recursos esses que

qualquer leitora saberá. fa
?er sem muito obstáculo.

O primeiro ele todos e o

mais simples consiste em

passar, sobre o rosto o pro
prío dedo indicador, devida
mente seco. 'Logo após veri
fica-se se ele está humedeci
do e, em caso afirmativo, a

pele será gordurosa.
Um outro mei-o para de

tCl'min:tr a qualidade da pe
-e consiste ría prova do papel
de seda. Se o mesmo, depois
de apllcado .

sobre o tosto,
sa it manchado, é porque a

n�tlll'eza da pele é oleosa.
Ainda hú um outro expe
die'11:e que se pode lançar
m{\i): tendo-se o rosto com

p]e!',1l11Pn te enxuto coloca-se
sobre o mesmo uma camada

gr'-'ssa de talco comum. As
l'cf�iões onde o talco adere

me)1lOl', serüo as gorduro
sas.

De todos os tipos o mais
ceJ11um de ser encontrado é o

gordtlrOso e quasi que oi
renta por cento das peles
são dessa natureza, por mais
paradoxal que possa pare-_
cer.

A . pele normal

lus Trabalhadores n-3S lodustrias
de Santa Valarlo8

Para os devidos fins damos ciência aos Sís. contrfbuín
tes do LA.P.L _elo telegrama cujo texto reproduztmns:

"FTI SANTA CATARINA-FPOLI�
N 00-10/299-300156 TENHO SATISFAÇÃO LEVAR CON

HECIMENTO ESSA FEDERAÇÃO HAVER DETERMINADO

IMEDIATA REABERTUBA SERVIÇOS ASSISTll;NCIA MÉ

DICA AOS INDUSTRIÁRIOS DESSA CAPITAL NAS BASES

VIGENTES ANTERIORMENTE PT SDS ITAGIBA CAMPOS

PRESIDENTE IAPL
C.C. Araujo- Dele'gado FTI. Santtt Oatarma

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

CASA BRUSQUE
Moderna Loja Comercial especializada . em artigos RE
NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital,. à rua

Jeronimo Coê·lho, 1-B, Edifício João Alfredo

Semanalmente recebemos novidade& fabricadas pelas
Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que afere·
cernas a08 110SS0� distintos fr�gueses com absoluta '

exclusividade nesta praça.
Com antecipados agradecimentos

Os proprietários da "CASA BRUSQUE"
l<'lorianópolis Sta. Catarina

i IrmaDda�e Sr.·. J:SDS dos

Hospital de Da,rldllde

Pàssos

vem

s_t'gl,ndo lagar, e a seca em

tél'ceiro.
}la alguns individuas que

Pi;evino aos Irmãos que elo dia 2 do corrente à 15 de lLf.!'C'sentd'm a pele mista� is

março proximo estarei com o Irmão Tesoureiro na Secre-
! o é. :com duas ou tres qua

tarfa desta Irmandade e no dia 18 na Sacristia ela Catedral' l;()[, <1es, sendo mais comum

das 9 às 12 horas para o recebimento de anuida,des.
.

r
a exister.tCia dos tipos �or-

ConsistQrio 1 pe fevereiro de 1956 dul'cSO (na testa, narlz e

;rosé '.rolentino de Souza - Secretario queixo) e normal( nas fa
ces) .

RECEBIMENTO DE ANUIDADES

Notas: Os nossos leitores
poderã.o solicitar qualquer
conselho sobre o tratamento
da pele e cabelos ao medico
especialista Dr. Pires, à
Rua lVIexico, 31 - Rio de
Janei 1'0, hastando enviar o

presente artigo deste jornal
e o ,endereço completo para
.a re'sposta.

CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAND'iRIOS

.

Ginásio Antonieta de Barros

Exames de admissão à primeir:t �,érie ginasial, de se-

6�mc1a época e ele 2a Chamada:
Dias: 16,17,18,20 e 21.

.

_
'.

.
...

Inscriç6és: T'od�s os dias út�is: até o dia 8 10 corrente,
das 17 às 19 horas, na 'S<:!cretaria elo Ginásic., à rua Vitor
Meireles, Instituto Dias Velho.

Lavando com' Sab�o

"lrgem EtslJecialidade
r -da 'Gla. IIIZIL IN�DS'IIIL-JoID,IJI8.t\.'.lrolf!8g,lltrlda'

economiza-se' tempod.e dinheiro
- --.--,,_....-......- ...-----.----------....,.--., .............,------.-.......- ...--�,�".---,- ...---...---- ••f·'!>"�,--.,.,....,-- .._�

, I

-----�.-------------

r

I
I '
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JEU•. I":O DE,OD'IRE::-lcroIDAT A L. IE D I T'A 1;..1E D I T A L.
II.< - zo de trinta dias, para. 'con- JUIZO DE DIREITO DA seres idatam de mais de .JUíZO DE DIREITO DA por três vezes no 'jornal "O

COlVIAHCA DE TI.JUCAS testarem querendo a presen- COMARCA DE TJ.JUCAS, trinta anos e sempre a exer- i COMARCA DE'BIGUA'ÇU Estado", para todos, que-
Edital de citação, com o pra- te ação de usocapião, em ceram pacífica e ininterrup- Edital de citação 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 trinta (30) dias no prazo legal: Outrossim,
sados ausentes, incertos e tÓl'mino do prazo de edital, zo de trinta dias, de interes- nos. - III Em vista do ex· O doutor Jaymor Guima- cite-se o "Dorninio da Uni-

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

gues Alves, Juiz Substituto iilconteste sobre o aludido O D91Üor Reynaldo Rodrí- sobre o referido imóvel, de tado de Santa Catarina, na dã Comarca de Flortanópo-
no exercrcro do cargo de terreno dos Suplicantes, gues Alves, Juiz Substituto conformidade com o exposto forma da lei, etc. lis. Custas afinal. Biguaçu,
Juiz de Direito da Comarca prosseguíndo-ss corno de di- \10 exercicro do cargo de na Lei Federal n". 2.437, de Faz saber... aos que o pre- 17 de janeiro de 1956. (Ass.)
de 'I'ijucas, do Estado de reito até final sentença e Juiz de Direito da Comarca 7 de Março de 1955 que mo- sente, edital virem ou dêle J'ayrnor Guimarães ....Collaço,
Santa Catarina, na forma execução, e ouvido o órgão de Tijuc�s, do Estado de difica o artigo 550 do Côdi- 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 Marti- gar ao conhecimento dos ill1,- ..

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
tsrcssar possa o presente 10.000,00 - Dez mil cru- FAZ SABER a todos to fim requerem a designa- sistente 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 cão do dia, lugar e hora pa- naldo Lacerda, lhe foi diri- dias, que será publicado e

zo de trinta dias, de interes- taxa judlciár.ia, exibe-se có- j presente edital de citação, ra 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. 'I'êr- 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- Jovino 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, pescador, res i- mil novecentos e cinquenta
nardino ScheidemanteI'. e

I'
dos inclusiv,e a respectiva e' .Na.ir Valézia Ramos, lhe Fermiano de Oliveira, lavra- dente e domiciliado em Gua- e seis. Eu, (Ass.) Pio-Romão

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

mantel lhe foi dirigi�a a pe- llia.-se: -r-r- 'I'ijucas, 10 de ja- teor 'seguinte: _:_ Exmo. Sr. lia dos em Itapema, os quais promover a presente ação de mentado, no impedimento

tição do teor Seg�llnte: --:- 11l.elr� de �?56. P'� (a) <?e�l- Dr. Juiz de Direito da Co- compa,recerão em Juizo in- usuqapião, por seu assisten- ocasional do Escrivão,

01"Exmo. Sr. Dr. JUlZ de Di- i,tIl 'I'elles, Em dita petição marca - ANASTÁCIO SA- depel1dentemente de cita- te judiciário, infra assina- dactilografei e subscrevi.

reito da Comarca de Tiju-
!
fOl exarado o seguinte des- 'l'URNINO RAMOS e NAIR cão, Requerem mais que, do, para o que eXPÕe e no fi- Bíguaçu, 18 de janeiro de

cas, Dizem HORST BERNA- pacho : - "A., á conclusão. VALEZIA RAMOS, o pri- depois da justificação, seja naI requer a v. exa., o se- 1956. (Assinado) Jaymor
DINO SCHEIDEMANTEL e T'ijucas, 10-1-1956. (a) Rey- me iro lavrador e a segun- feita a citação dos confron- guinte: que é possuidor de Guimarães Collaço, Juiz de Aluga-se uma sala para es

HEINZ 'D A G O B E R T O naldo Rodrigues Alves - da de profissão doméstica, tantes do imóvel, bem como

'I um terreno sito no lugar Direito. Confere com o or i- crit6rio com entrada, inde

SCHEIDEMANTEL, brasi-. Juiz Subst. em ex." Feita a brasileiros, residentes e do- dos interessados incertos e Praia Bento Francisco, dis- g inal afixado no lugar de pendente,

leiros, casados, o primeiro justi f'icação fo,i exarado o miciliudos em Itapema, mu- 'desconhecidos por editais de trito de Guaporanga, dêste costume. O" Escrevente: Pio A Rua Vidal Ramos, n. 30.

índustrial, residente e domi- seguinte despacho: - "Fa- nicípio de Porto Belo, desta trinta dias, - do Sr. Dire- município, contendo 231 m. Homão de Faria. Tratar na mesma.

ciliado na cidade de Gaspar çarn-se as citações requeri- COmal'CR; querem mover a tor do Patrimônio da União, de largura por 1.650 m. .de

e' o segundo contador, reaí- das na inicial. Tijucas, 28-1- presente ação de usocapião por precat.ória, em Floria- comprimento, área de .....
-

dente e domiciliado na cicia- 56. (a ) Reyn a Ido Rodrigues em que expõem e requerem nópolis, e do Sr. Represen- 381.150' m2., fazendo frente

de de Blumenau, por seu Alves, J uiz Substituto, em a V. Excia. o--seguinte :,� tante do Ministério Público em terras de Marinha e f'un

procurador que esta subs- exercício." E para que che- 1 - (iu€- os supl ican tes são nesta Cidade; todos para dos com as vertentes, com

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

procurações, com escritório dos e ninguem possa alegar ta anos, por si e seus an te- no prazo de dez dias, de ao Norte com Manoel Carlos

á Rua XV de Novembro n? ignorância, mandou expedir cessores, de um terreno ru- acôrdo com 'o disposto no e ao' Sul com Sérgio Agosti-

389.10a'l S. 4, tambem em o pFes�nte edital que será ral, situado no distrito de 'artigo 455 citado, sendo afi- nho Gonçalves. Que, há mais

l::;lumenau, onde receberá afixado na sede dêste Juizo, Itapema, município de Por- nal reconhecido o domínio de 30 anos, tem a posse

citaçõés, o seguinte: - 10, no lugar de costume, e, por to Belo, desta Comarca, com dos suplicantes sobre o re- mansa, continua, pacifica,
,'Por escritura pública la-' �cóp}a, publicado UMA VEZ 99 metros de frentes e 77'0 fertdo imóvel, cuja senten- sem oposição de quem quer

nada no Livro nO 71, fls. no Diário da Justiça e três ditos de fundos, - ou sejam ca lhes servirá de título ha- que seja, sôbre o referido

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

bro de i955, do Tabelião DO" de Florianópolis. Dado fazendo frentes a Leste na t;:O. Dá-se á presente o va- pre o "animus-dol)1ini". Que,
Venino Pereira da Cruz, ,do e passa,do nesta cidade de Gl'ota do Inhame e fundos a 101' de Cr$ 3.000;00., pal�a os não tendo título hábil do

município' 'd'é Porto Bel?, I 'l'i}ucaS, ,aos. trinta dias do Oeste no Travessão Geral; efeitos legais. Pl'otesta-se mencionado imóvel, quer ado

Comarca de Tijucas, adqUl- i
mes de JaneIro do �no de e�remando ao ,Sul em ter- provar o alegado com teste- quirir o domínio sôbre o

riram de, Laura Leal FadeI, ! mil novecentos e cinquenta e' ras de herdeiros de Pedro munhas, e vistor,ia, se ne- mesmo, de acôrdo com os

brasileira, viuva, doméstica, I �eis.Eú, . (�) Gercy d?s An- Fermiano' de Oliveira e ao cessária. O slnatário desta arts. 550 e 552 do C. C .. e na 4 sáb'ado (tarde) Farmácia

Salma FadeI, Ruth FadeI, 1;)05, EscI'lvao, o datIlogra.- Norte em ditas de Hironi- tem sua ,residência nesta Ci- forma do art. '454 do C. P. 5 Domingo Farmácia

Suraia FadeI, todas' maiores i fei, .conferi e subscreví. (a) do Conceição dos Santos. dade, onde recebe citação. O., vem respeitosamente re- 11 sábado (tarde)

e solteiras e de ,�ubens Ni- I Reynaldo Rodrigues Alves - II - Que a. referida pos- Nestes termos P. deferimen- querer a v. exa. sejam ouvi- 12 domingo
COÜIU Kuerten e sua mulh�r 1-:- �uiz Sl;bstituto, 'e� exel;- se foi adquirida pelos su- to. Ti,iucas, 21 de" janeiro de das as testemunhas no fim 13 sábado (tarde)

Maria da Selete Kllerten, CIClO. Esta conforme o 01'1- plicantes no inventário dos 1956. (a) Claudio Catamu- arrola,das, que virão a Juízo 19 domingo

c1:'.s!1Clos, a. antiga posse que r gi�al afixado na sede dêste bens deixados por Benta rú de Campos - Assisten- isentas de intimação, e sen- 25 sábado (tarde)

êstes mantin!lam sobr� 0hl JUIZO, no lugar ,do costume, Bazília da Silva, ,em cessão te Judiciário" Em dita peti- do julgada a justificação 26 domingo

imóvel inscrito na ttscntu- sobre o qual m,e, reporto e � transferência, de herança, cão foi exarado o seguinte prévia, praceda-se dê acôrdo

ta pública qu� a esta aeom- rdbn fé." "' ,I", . .

_ CQl1Hll:J11,e J;loclU]lento incluso dQ8;P.i:\,chQ.:,� HA·, �om?" �e..: ..

com os !j.rts. 455 e parágra- O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

panha; 20 Os outorg�ntes I Da ta supra ..
O Escrivão: ,e tanto a 'po8,se dos supli- demo Desígno o dIa 2? CIo fós� e 456;'aõ c. ,p� C., 'e ex-' Antônio e Noturna, sitúadas as tuaS Felipé 'Schmíat, 43 e

vendedores acima menClOüa- Gerc,)' dos AnJOS. ' cantes como de riem; anteées- corrente, ás 10 horas, nO' 10- peça·se precatória para a Trajano,'
.

dos adquil'iram e ocuparan'l cal do costume, para a ljus- necessária citacão do Doml- ,

ha muitos 11nos o imóvel E' O I' T A,' L.' tificacão.· Facaln-se as in- nro da União, �fim de que, A presente tabela não poderá se�' alterada sem prévia
acima refé')ido 'situado no tim:tcf,es neces�'!áHhs. Tiju- após o julgamento final, ad-I autorização dê.ste Departamento,
município d'e Porto Belo e cas, 'Ú-1-1956. (a) ,Reynal- quira o requerente <? título ,

que possue' as seguintes JUíZO DE DIREITO DA testemunhas abaixo arrola- do Rodrigues Alves - JtÜZ necessano à transcrição no Departamento de Sáu'Cle Pública, Janeiro de 1956.

confrontações': - 11 metros COMARCA DE BIGUAÇU das, que comparecerão em Substituto, ém exercício." Registro de Imóveis compe- Luiz Osw.ldó d'Acampo,ra - InSPetor de Farmácias.

de frente ao Sul com a Rua Edital de citação c,om o pra- Juízo independente de inti" Feita a�ustificação foi exa- tente. Protestando por todos

Fe-lipe Sehmidt, /18 metros

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

,de fundos- que fazem ao O doutor Jaymor GUlma- ,gada a justificação "ab-ini- - "Facam-se as citações re- dos em direito, e dando a

Norte com terras de mari- l'fies Collaço, Jui� de Direito tio", procedendo-se de acôl'- querida:s na inicial. Tijucas, presente'o valor de .

rinha das outorgantes, ex- dR comarca de Blguaçu, Es- d-o com os arts. 455 e §§, e <:8-1-Hl56. (a) Reynaldo Ro- Cr$ 2.100,00. P. deferimen

tremando a Leste com ter�as taLio de Santa Catarina, na 456, do C. P. C., expedindo- drigues Alves - Juiz subs- to. Biguaçui 2 de dezembro

de Elisabeth Hroni.a!la e pe- forma da lei, etc. se precatória para a citação tituto, em exercício." E para de 1955. (Ass.) Reinaldo La-

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

nio Etelvino da Silva, perfa- sent.e edital virem ou dêle que o requerente adquira, to de todos e ninguem possa nhas: Tito Mel. Marçal, José
zendo a área aproximada de conhecimento tiverem que, após o julgamento final,. o fL!eg':ú ignorância, ll1andou F. Marçal e Miguel. Geraldo.

528 metros quadrados, imó- [1::Jr parte' de Sérgio Agosti-

,t, í_:;ulo ,neces�ário à tran�cl,;.i-ll expe,dir ,o p.resente edital Despacho: Á; Designe o sr.

vel êste em que viveram por

" n.h"
o Gon�alv;e�" �or seu, a�- çao no Reglstro de Imovels que sera aflxado na sede Escrivão dia e hora para a

'mais ,de trinta anos, sem slstente )udJCIa�lO dr. Rel- competente. Protestando por 'dêste Juizo, no hlgar do cÇls- j�stificação, ciente o dr.

que jamais fossem molesta- l1��do Lace:'d�y lhe foi diri- todos, os meios de prova em

"ttume,
e, por c,

ópia, publicado Promotor Público e as par

dos ou sofressem oposição gwa a petl,çao do teor se- direito permitidOS e dando a UMA VEZ no Diário da Jus- teso Biguaçu, 5-12-55. (Ass.)
alguma; E como os suplican-,

, guint:: ,Exmo. sr. dr. Juiz. pl'esente o Valor de tica e TRÊS VEZES no jor- Gervásio Nunes Pires, Juiz

tes, por sí e por seus ante� d� Dn'elto ,da. Com!1rca. de Cr$ 2:100,00. P. deferimen- n�l "O Estado" de Flol'Íanó- Substituto. Procedida a jus-'
cessores, possuem o aludido Blguaçu. SerglO. �gostll1ho to. Biguaçu, 29 de novem� polis. Dado e pássado nesta tificação foi esta julgada
terrenu tal como se acha sü- Gonçalves, b�'asllelro; casa.. bro de 1955. (Ass.) ReinaI- cidade de Tijucas, aos trin- por sentença do teor seguin

pra descrito (planta em d�, !):scador, r'esidente e do- do Lacerda, Assistente. Tes- ta dias do mês de janeiro do te: Vistos, etc. Homologo,

anexo) há mais de trinta ,I11lcllw,do
. e�. Guaporang�, temunha.s: Firmino Klein ano de mil novecentos e cin- por sentença, a justificação

'�Iimos, mansa e pacifieamel1- neste mUl1lClplO, vem respel- Júlio Souza e Tito Manoei quenta f) seis. Eu, (a) Gercy de fls., em' que é requerente
te sem oposição e embargos tOP,amente promover a pre- Mrtrçal. Despachv: A. De- dos Anjos, Escrivão, o dati- Jovino Martiniano Rodri

d� espécie alguma, querem ;;ente a�ã.o de usucapiã?, por signe o S,r. Escrivão dia. e 10gTafei, conferí e subscre-. gues, para que surta seus

leo'itimar sua posse nos ter- mtel'medlO de seu asslsten- hora. para a audiência de �í. (a) Reynaldo Rodrigues juridicos e legais efeitos.

m�s do artigo 550 do Código te judiciário infra assinado, iustiJicação prévia da pos- Alves - Juiz Substituto, em Cite-se, pessoalmente; por

Civil. Para dito fim reque- expondo � requetendo o se- se; ciente o dr. Promotor, exercício. Está conforme o mandado, o ,dr. ,Promotor
rem a designação do dia, ho- guinte: Que é possuidor de Publico. Intimem-se. Bi- origi)1aL afixado na sede Público e os confinantes do

l'a e lugar, para a justifica- 'um terreno sito no lugar guaçu, ,1-12-55. (Ass.),' Gel'- dêste Juizo, no lugar do coso imóvel em questão e os in

ção exigida pelo, artigo Praia Bento Françisco, dis- vásio Nunes Pires, Juiz Su- tume,'sobre o qual 'me repor- teressados incertos, cite-se

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

Civil e següintes, na qual município, medindo 193,6 m, ficação foi esta ju,lgada por Data supra. O Escrivão: trinta dias, a ser publicado
deverão ser inquiridas as de largura por 1.650 m. de sentellça do teor seguinte: Gercy dos Anjos. uma vez no Diário Ofici�J, e

testemÚnhas': - J'osé Pon- comprÍtl1ellto, cqm a área de Vistos, etc .. Homologo, por _ ��.,... _._ _w _

ciano da Silvà, brasileiro, 31d.440 m2., Jazendo frente se,ntença., a. justificação' de IDA, V O L T A

casado, professor' e Gual- em terras de Marinha e fun-, fls. em que é reqlwrente IRY'I'GO 91
Fpolis; Itajaí Rio Santos

berto Leal Nunes, brasilei- dos com quem de direito; S3érgio Agostinho' Gonçal- 3-2 8-2 9-2

1'0; casado, farmacêutico, extremarldo ao Norte com ves"para que surta seus ju- 13-2 15-2 20-2 21-2

ambos, residentes em Porto Jovino Ma;t_"tiniano Rodri·, ridicos e legais efeitos. Ci- CURSO BOSCO
25-2 27-2 3-3 4-3

Belo, os quais devel'ã.o ser gues e ao Sul com Firmino' te-se, pessoalmente, por Habilite-s'e aos exames de Madureza, de que trata o
8-3 10-3 15-3 16-3

prevl'amente cl·ta,dos. �çque. Klein. Que tem, a posse mano mandado, o dr. Pr'ornotol' O horário de saída de Florianópolis será às 24,00'" Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

rem outrossim, depols de s:_, pacifica, ,sem interrup-' Público e os confinantes do 1 ou em 2 anos.' horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
, feit� a justificação, a cita· ção nem oposição, há mais imóvel em (;[uestão e os in- Informações e matrÍcula -na 'Livraria LIder, telefones Tanto na Ida comQ na Volta o navio fará escala nos

ção pessoal doS atuais co�- Cle 15 anos, sôbre dito ter- teressado� incertos cite·s.e 2316 e 3661. \
portos de São Sebastião, 'Ilhabela e Ubatuba.

frontant,es, Antonio EtelVl- reno, tendo sido o mesmo de por edital,' com o prazo" de '
Para melhores' informações, d'irijam-se à séde da

l�O da Silva residente em propriedade de sua mãe, duo, trinta, dias, a ser. publicado ,Emprêsa, à rua Co_nselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

Porto Belo � Elisabeth :fIro· rante uns 16 anos, mais ou' uma vez no Diário Offci,al e Juiz de Direito. E para che- de Fa�fl-, 'Escrevente Jura- �-��-:-----',-,,:,,_........................ ""_"_"_'" - - -....,.____

�ada, residente á Rua Amá· menos, havendo, sempTe o por três vezes no ;jornal "O gar ao conhecimen,to dos in- mentad'5, no impedimento A I
'

zonas s/nO. em Blumenau, a "�l.Uimus domini". Que �ão Estado" é" por precatória di- teressados, passa 'o presente 'oc.asional do Escrivão, o dac- U 'ga sequal ideverá ser; citada p�r tendo título hábil sôbre e rigida ao MM. Juiz da 4a. ledital com o prazo de trinta tilografei. e subsCl:eví. Bi- "

, ,,' '-,'pre�atória., no prazo I�,g�l� mencionado terreno, quer Vara da Capitai, cite'se o dias, que será publicado e a· guaçu, 20 de jaüeiro de 1956:

bem como por precatona, a<;lqllirir o, domínio do mes- Domínio da Uhião, para to- fixado na forma da lei. Da· (.t\s's.) ',Jaymor Guimarães Aluga-se uma residência à, rua Rio Grande do Sul

ainda, de-se ciê11cia ao Ghe- mo, de acôrdo com os arts. !los; querendo, contestarem do e passado nesta cidade de" Çolla:ço, Juiz d'e Direito. com 3 quartos, banheiro, 2 salas, cozinha, quintal todo
fe' d'a Deleg·a'c.'}·a ,do Ser'vl'çO 55,0 e 552 do C. C. e na for·' o pedl'do 1 I C 'I B' a

,.

t d' d C f
' ..

'

I f'
_

.

no prazo ega. us- Igu çu, aos Vll1 e las o on ere com o orlglJ1a a 1- murado, rancho e quarto para empregada.
da União e na forma da lei ma estabelecida pelo art. �a� �fmal. B-iguaçu; .10 -de l,mês de janeiro d� ano de mil xado, no lugar de costume. I Aluguel Cr$ 3.000.00.

' ,

a citação dos interessados 454 do C. P. C .. Requer, pois, .]anelro de 1956. (Assmado) ,novecentos e émquenta e O Escrevente: Pio Romão I Tratar a Rua Felipe ;3chmidt 34 - 10 andar - sa-
. /, 1 pI'a- a V. excia:, sejam ouvidas as-' Jaymor Glümarães Collaço, 'seis. Eu, (Ass.) Pl'O ROlna-o d'e Farl·a. "la 6.mc",l�tos, por e,dlta , 110 "

no

calor

,

we

muito
bom!

ALUGA-SE

Aluga-se
Oasa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.

Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Cosinha e insta
lação sanitária completas. Agua quente e fria. Quarto
de empregada independente, com WC e chuveiro.

Ver e tratar à rua' Almirante Lamego 157 - Tele
fone 2818.

FARMÁCIA DE PLANTA0
�

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBl,lCA
PLANTõES DE FARMÁCIAS

M'ftS DE FEVlmEIRO

Farmácia

Esperança Rua C, Mafra

Esperança Rua C. Mafrá
Nelson' Rua F. Schmidt
Nelson Rua F, SchmidtFarmácia

Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto.'\
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43
Farmácia Antônio �ua F. Schmidt, 43

I'ENSAMENTO PARA O DIA

Cristo nos desafia em todos os momentos de nossas
vidas.

Rita .F. Snowden (]Jova Zelândia)

DR. WO VON WANGENHElM
DE N TIS T A ":.._

Consultório rua Bocaiuva. 42

Senhores Comerciantes
e Ind'us'riais

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 base na escrita fiscal. Paro
guem somente o impõsto devido,- encarregando o nossC}
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam·
bém escritas atrasadas.
ESCRITÓRIO, CONTÁBIL-IMOBILIARIO PERRONE

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

EMPRESA NA_CIONAl DE NAVEGACAQ
,

HOEPCKE
IAIIO-MOTOB «<CaRL

ITINERARIO
SAíDAS DE

DOBPel!»

I'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Chefia da 16a C. R. M .: pio dispensado de Incorpora
avisa aos cidadãos' do muni- ção, um ano antes da Convo-.

cipío de Florianópolis e os I' cação
de sua Classe.

dos municípios do interior do Esclarece, ainda, a Chefia

Estado, pertencente a classe da 16a C. R. M., que os cida

de 1936 e anteriores, ínspe- dàos pertencentes às Classes
cionados .de saúde e selecio- de .1931 em diante, ao soltei
nados nos períodos de 20 de tarem sua Situação Militar,

Ainda. no decurso dêste DIA 18 Padre João B. Vieceli, vigário ' .

setembro a 30 de novembro

I
não precisam fazer Requel'l:mês, do dia 18 a 26, realizar- I Às 15 horas - Inaugura- da Paróquia, de 1954 e ele 9 de maio a 6 de menta, devem comparecer a

se-á, em São Joaquim a Fes-
I

ção solene do editicio séde da Às 11 horas - Visitas das
I junno de 1955, e não designa-I' Séde.

da C. R...das Delega-
ta da Maçã, compreendendo Associação Rural. Discursos. Exmas. autoridades ao Pôsto

- dos para Incorporação, bem elas de Hecrutamento ou das
,exposição de frutas e confe- Estarão presentes autorída-. de Fruticultura.

como os cidadãos da classe: Juntas de Alístamonto i\mi-
rêncías e demonstrações prá- des e o povo. Às 16 horas, a- Às 15 horas - Coroação de

de 1937, também inspeciona- � t:ll', munidos do respectivo
ticas sôbre fruticultura, a bertura da Exposição no etli- . S. M. Rainha da Maçã, na sa-

I t
.

. dos no p�ríodo de 20 de se- c�r.tificadú de Al:Sótlm"en o
cargo de técmcos-do Ministé- fício da Assocíaçáo Rural, en-Teada do edifício da Associa-

tembro a -10 de dezembro de Mílítar e de 3 (três) Foto-
rio da Agricultura.

.

de poderão ser admiradas .1 ção Rural, de onds receberá
1955, porém julgados Incapa- I

grafias 'do tamanho 3x4 cen
'A exposição de frutas será grande variedade de maçãs, as aclamações do povo - S.

zes Definiti.vamente palia o
I tímetros.

instalada na Associação Ru- peras, pêssegos, nozes de qua-
I
M. virá em carro-trono orígí- ..,_ _

Serviço Militar, que deverão,
ral e contará com grande va- si todas as frutas de 'origem nalmente construído, .do Pôs-

com urgência, substituir Os
riedade de maçãs, peras, pês- européia. Em seguida, visita to de Fruticultura com gran-

seus Certificados de Alista- POLITICA I

.. '"

,

'segos, nozes, marmelos, figos 10s estandes pelo Mundo 0- de cortêjo para as sol�nida- �

I
Si mais mundo houvera lá chegara: pos-se, ãssím, a çorrermenta Militar, respectiva- ACADEMICAe quase toda.s as frutas de ficial, imprensa e rádio. des de sua coroação. Falarão

.

•

. _

terras ... Foi uma lua de mel deslumbrante e cheia de en-
. mente, pelos Certificados de F 1 d 1origem eúropéía. Às 20 horas - Sessão sole- no ato diversos oradores. oram rea iza as e eiçoes cantos! ... -

.

1- Re'servístas de 3a. Categorta preenchimento da IEssa, exposição, a primeira ae no edifício da Associação Às 21 horas - Nos sa oes paraOS"
, e de Isencão do Serviço Mi- d P esídent or dOI'a ser realizada no Estado, é Rural. do Clube Astrea - Noitada - - vagas e r., e e a .. "

promovida pelo Pôsto de Fru- DIA 19 Serrana - soírée dançante Iítar, desde que proc�'l'em a da União Catarinense de Es-I Mas, depois da "lua cheta" vem a minguante; e precí-
tícultura de São Joaquim do Às 9 horas - F'ranquea- com bailados típicos. .' 16a. C. R. M., os residentes tudantes. I samente isso que sucedeu com êlés. t

Ministério da Agricultura, em manto. ao público em geral, NOTAS _:_ A) a exposição ,no município de Florianópo- Concorreram ao pôsto até "

colaboração com a Associa- do recinto da Exposição, que estará abeJ.'ta de 19 a 26 de lís, e as Deleg.a�ias de �e- í aqui ocupado pelo acadêmico '" "

ção Rural, com o patrocínio poderá Ser visitado, durante o fevereiro, no decorrer da crutamento Mílítar, por in- I.José Dias, os seus colegas Li- O dinheiro minguou e, com êste, a .lua também foi mín-

dos 'governos federal, esta- dia.
.

qual, serão realizadas conre- .
termédio dos respectivos Pre- nésío Laus, da Faculdade de .guando ...

' Então veio a "lua nova".

dual e municipal. Às 10 horas _ Missa em rênclas e domonstraçóes prá-
t .sidentes de Juntas de Alista- Direito e Fedri'go Ortíga, de '"

O programa organizado é o içào de 'graças .na Matriz, ce- tícas por técnicos do Minis- mento Militar, os do interior Ciências Econômicas. O plei- " '"

seguinte: .ebrada pelo reverendíqslmn térío da Agricultura. B) Pl'Ó- dó Estado. to registrou a vitória de Li-
.

Ela encontrou-os mourejando no trabalho: êle - ven-

�._w,-"-",-.-"-_·"" -_"_._·.-_"_"_",,,,,,,,,-,,,,,,-_,,_._,,� ,,-._,;,_,,-. . Xi1110 ao recinto da Exposição Os cidadãos da classe de nésío Laus por 11 votos con- dendo bilhetes de loteria; ela lavando roupas.
haverá pavilhões para venda I 1036 e anteriores, residentes tra 10 conferidos ao seu opo-

.ie, churrasco, bebielas refri-l nos munícípíos Não Tributá- sítor.
\

_' *

gerantes, frutas, etc. C). A' rio '. também devem substí- Para o cargo de orador ela Em vão esperaram pelo 7 ele setembro da Fortuna!

iJarte social estará a cargo tuír os seus Certificados de UCE foi sufragado o estudan-
.

_ Independência ou morte! 1!;sse 'o triste dilema.
lo Grêmio Soetal Desportivo Alistamento

_
Militar pelos te Waldomiro Simõe3 de Al- ':'

Floradas da Serra: que apre- : ce�·tificadós, �e 3a. Categoria, meída, também da Faculdade *. �

sentará durante a Festa da devendo, prévíamente, prova- de Direito. Mas a "macaca." Os perseguia e era terrível o cativeiro
.vlacã as mais variadas díver- rem com Atestado de Resi- Ao que apuramos, Linésio I

que a necessidade lhes impunha: ela _:_ algemada às 'tinas;
3õe��. i dêncía, residirem no munící- Laus presidirá a UCE até. êle -w- aguilhoado às listas elas extrações ...

maio próximo, quando serão
realizadas nOVaS eleições pa- '" "

ra o novo mandato que se'\ R t Ih
."

13 I
.

d S
.

'do Opíes ava- es, pois, o (e mala o U1Cl lO... ma-

iniciará. A reportagem. foi naram, finalmente, pela lei da grande redenção.
informada de' que uma ,',

turma' de dirigentes e au- * "

xílíares da União Oatarí- Nesse caso, como não déveria ficar ignorada a epopéia
nense dê Estudantes seguirá. dolorosa daquela existência nefasta - êle, que era poeta,
hOje para a cidade de La-! chamou, certa noite, a pobre mulher - esbõço mal acabado
jes, onde prossegUi�á na cam-, dum retrato ou�róra bem feito - e, d�po.is dos aprestos
panha de angal'lar fundos I para a� grande Jornada, leu-lhe, com lagnmas na "IOZ, a

que ilgnoram completament� para a construção da Casa quadra em que sinterizara todo o pungitivo pOf}ma:
a verdade. do Estudante e do Restauran- I

te Universitário. I

UMA NOTA DA 16a. C.;' R.
Atenc.ão cidadãos das classes de

,

1936, e enterieresl

Em São Joaquim, nos
.díos

18t=á 26 do corrente

_
_)

Nossa Capital
Osvaldo Melo

aquelas testemunhas que po
derão dar á' sentença inape
lável de que jámais esses, fa
tos foram ou possam ser pro
duzidos por "sabotagem" co

mo 'assim entendem muitos

.- .. �.__._-----_..._�--

Ftortanópof ís, Domingo, 5 de Fevereiro de 1956

A PINTURA DE BERNARD BOUTS
ANGELO GUIDO

Conheço Bernard Bouts desde 1950, quando o nobre ár� Não padece dúvida alguma
tísta, de passagem pela capital rto-grandanse, teve a opor- ai, justa preocupação dos flo
tunidade de me mostrar alguns trabalhos' Seus pintados l'ianópolitános, quando a tro
nas excelsitudes andinas. Tal a impressão que as

estra-j! voada desaba do quadrante
nhas pinturas de Bernard Bouts me causaram que não o sul, ond� numa extensão dê
quís deixar partir sem que realizasse uma exposição em· quasi 120 quilometros, corre

Pôrto Alegre. a linha transmissora que de
Foi uma exposição relâmpago de três dias que deixl' Tubarão nos traz fôrça e luz.

entretanto, no meio artístico, portoalegrense recordaçãG Não padece dúvida essa in
inapagável. A crítica a acolheu com carinho e alta admi- quietação, diziamos, porque
ração e os colecionadores ,lhe arrebataram, com entusias- não há quem não fiq.ue a
mo, os trabalhos que 9 artista: consentiu em vender, poh' guardando a interrupção, da
que diversos dos quadros expostos se destinavam a uma do ao fato de que as faíscas
exposição no Rio. elétricas continuas e em des-

Em Pôrto Alegre, ambiente em que se desenvolvem di- C'argas sueessivas não produ
versas corrente3 artísticas vimos na pintura de Bouts um.. zam 'ou provoquem o que te
qualidad� de arte moderna que sem filiar-se a nenhum mos visto durante todos esses

dos múltiplos "ismos" em ,voga satisfaz os espíritos desa- anos, desde quando se insta
pegados de formalismos que péclem, contudo, que a pih- lou aquele serviço.
tura tenha sentido em seUS valôres formais em indissoluvel

vinculação com um conteúdo ezpiritual Bernard Bouts é Dia 31, quando da posse do
um artista que viu alguma coisa nã realidade maravilhosa novo 'gováno, tremenda tem-.
elo mundo e atra.vés da realidade. Viu desde o centro do seu pestade desabou no sul. Aqui
espírito onde as éoisas que se oferecem à visão' sensivel Se em Florianópolis, apenas os

transcendetalizam em realidade estética e se transfigu- reflexos éhegavam iJumin�n
ram num sentielo de sublim!\ção. do o céo em' mistura: 6êim a

Êle ,vê não a realidade banal, mas a reaUüade que Se luz dos rojões e dos fogos de
oferece ao espírito dotado de extraorcUnãl'ia capaCidade artifício. A "surumbamba"
pará apreender o que no mudável e mágiCO espetáculo do foi mesmo bem pàra o suL
mundo é profundamente si'gnificativo sem sentido artísti- Exatamente à altura do Mar
co. As cÔl'es, as linhas, as formas, os ritmos de composição, 1'0 Agudo-, na Penha, mais ou

as próprias qualidades da matéria com que a sua õbra ( menos 80 quilometros da Ca

realizada, são elementos de um idioma de expre1;são esté- pital, os raios caíram clesa

tica, de comunicação espiritual, com os quais, desde o seu piedadamente. Uma cadeia

plano de transcedência, ou desde o secréto centro do seu de 7 discos de isoladores de

pensamento-emoçã.o nos quer transmitir a sua mensagem. Alta Tenção Elétrica ating'i-
Há na pintura de Bouts alguma coisa de cpnteúdo es- da, eliminou a transmissâo

piritual de que carece, precisamente, grande parte da arte da luz e fôrça para a Capital.
modern�, a qual, cada vez mais, vai deixando de ser un Eu vi os destroços daquela
meio de comunicaç�o em pla?o. elev�do de pensament.o. e

I
tremenda explosão, trazidos

emoção entre o artIsta e o pubhco. lj:le encontrou um ldlO" para esta Cidade e que ates
ma pictórico, altamente depurado, para nos tran�portar ao

I
tam a violência inacreditá

mundo das suas visões. E precisamente ,porque nao se eva- vel do impacto direto que re

ele da realidade, como num bastracismo impenetrável, nem I cebeu aquela cadeia de dis

permanece preso à simples realidade sensivel, a sua arte cos (isoladores) e cujos des

conserva a essência do real, o que de mais íntimo h� no troços deviam Ser expostos
real que à nossa emoção ou à nossa sensibilidade estética em uma de nossas vitrines

se póde comunicar. Nêsse ��entido ha na arte de Bouts 'um para que o povo pudese ve

imenso conteúdo de poesia que só nos é comunicaveI pelo rificar com seu.'l
. próprios

mágiCO idiom� de cÔl'es, de linhas, de fórmas, de ritmos olhos Os eféitos das d.6Seargas
plásticos tal como, em Sllil absoluta Ol'iginali<lade- e em elétricas.

sua força expressiva, np-Io ofel'ece. Assim também, quarta-fei-
A sua exposição no Museu de Arte Moderna, será cer-. ra última aqui, nllS !JOsEas

tamente um �contecimento significativo como o foi a rá- barbas ...

pida exposição que realizou em Pôrto Alegre.
De passagem por esta ilha encantadora, onde, como

pintor, sempre fui atraido pela maravilha das suas paisa
gens, tive a satisfação de aqui encontrar a série de traba

lhos que Bernard Bouts expõe. Como artista e. crítico de

arte não resisti ao desejo de dizer alguma coisa sôbre essa

béla mensn:gem espiritual que Bouts com a sua 'arte teve a

feliz idéia de trazer a Florianópolis.
E' um gesto de solidariedade com um artista de tão

altos merecimentos e, ao mesmo tempo, um modo de, ma:

nifestar o meu caÍ'i11ho por esta terra tão fascinante em

sua natureza e tão acolhedora na bondade de sua gente.
Se algumas pinturas de Bouts aqui ficarem, Florianó

poliS será enriquecida em i)eu patrimônio artístico com au

tênti,cas obras de arte de um grande e nobre artista.

N, R. - O autor deste arti1go, Prof. Angelo Guido, é

catedrático de História da Arte do Instituto de Belas Artes

de Pôrto Alegre e da Faculdade de Arquitetura da Univer

.oic1ade elo Rio Ofà:nde elo Sul, na qual é o titular de His

tória de Arte e Estética.
E' ainda autor de várias obras e nosso colega de m

prensa, do Diál'io de Noticias, da Capital gaucha, do qual.
é critico de arte.

A idéia' de sabotagem tor
na -se ridículo e atesta, ape-
nas, a completa e absoluta RESULTADO DO
falta de conhecimento sôbre CONCURSO
o flue seja e *)tricidade Foram aprovados no con-
Acreditar em semelhante curso para rádio-tele'grafista,

afirmação seria o mesmo que realizado no Departamento
aceitar a hipótese de qUe JU- dos Correios e TelégrafOS, se
PITER, o pai e o soberano gundo comunicação recebida
dos deuses, na' religião dos ontem da Capij;al da RepúbliRomanos � dos Gregos, que ca, os seguintes candidatos
venceu os Titans, derrubando de nossa cidade:
até mesmo seu pai Saturno, Arí\ Andrioli Bata.lha; Dil
tivesse se aliado a algum par- mo Solon da Silveirl+; Louri�
tido político aqui em Floria-' vaI Bruno; Manuel Marques'nópolis, para mandar seus e Marcos Schorzi, como rádio
raios destruidores "fazer o telegràfistas de Ijrimelrasel:vicínho". . . coisa que a- classe. A êles, os nossos cum
berra de todo o sentido e se primentos.
torna risivelmente super-ri-
dículo nos avançados dias de ·�.."'�.�·J6""..w.,.�.....-.·
hoje ...

x - "Falando no Natio-
O que parece, andam es- x' x nal Press Clube, de

qUecidos é do arduo, corajo- Waslíington, o" presidente
so e destemido sacrificio dos eleito declarou aos jornalis
óperári:os que mesmo dentro tas americanos que "Jiherta
da noite tempestuosa, saem ria a imprensa de seu país
de seus lares e se exPõem a da' censura, e portanto do
todos os rigores do tempo. e,stado de sítio, do qual' a
Verdadeiros herois. Chama- censura é simples decorrên
dos, atendem pressurosos e cia. Em Pistóia, revel"encian
se dispõem a um trabalho do os pracinhaS' adormeCJidos
digno de todos os elogios. em terra italiana, seiJtiu pul
Ai,nda quarta-feira ultima, sar em seu. coração o belo
enqu3,nto continuava a tem- germe do irredentismo, e ju
Pestade, lá estavam eles co- rou jamais transformar-se
mo estiveram em Morro A- em carcereiro das liberdadcs
gudo, há 80 qtlilom�'os d' _ democráticas - jmamento
ta Cidade, fazendo quasi' o ,que tornou público, rum a

impossivel, sob a direção do· maior. ênfase, no seu lUscur
sr. Augusto Carlos Kiel, afim so de chegada ao Rio.

Ide que fosse restabelecida: a Sob o nobre pêso dêsses
iluminação da Capital, e que dois compromissos de defen
conseguiram depois de peno- der a. liberdade, sufocada pe
sos esforços. Uma turma de las tenazes da censqra à im-

A linha transmissom" ele homens abnegados. prensa e siderada pela nega-

44 kv. teve 'seu para-raios a- ção das garantias con.stitu-

tingido, por uma faisca: Co- Há que se acrescentar tam- cionais, o sr. Juscelino Kuhi-

mo interessado para informar bém, que várias e necessárias tschek, já agora investido nas

nossos ledores, fui até a Sub- provid{'lncias deviam ser exe- suas respO>nsabilidades de

Estação do Estreito, dia 2 cutadas para maior proteção presidente da República, .não
dêste mês, pela manhã. Ain- e defesa da extensa linha, o pode refugá-los, enodoando
da pude ver os estragos. O que certamente não aconte- irreparávelmente seu gover

para-raios está alí em peda- ceu a tempo, de.vido ao exiguo ,no com a pecha aviltrante
l�OS, não tendo resistido . ao espaço em que f�i aquele ser- de governo que se inicia c6m
impacto direto da tremenda e viço encontrado, para que a estado de sítio como se fôsse
fulminante descarga. Capital fosse abastecida in- um poder ilegítimamente im-
Um isolador com seus dis- continente de e.ergia e�étri-' posto à Nação insubmissa e

cos em fareios! Peças fundi- ca. Faltou nos ultimos anos a não go�êrno mo(lelado pelo
das e torcidas, chapas meta- atenção dos. responsáveis pa- voto d(\ Seus concidadãos". 1

licas, tudo em verdadeiro es:" ra essas indispens4veis pro- E, um dos primeirf;ls átos
tado de lástima como fle um vidências. do sr, Pre$idente, da Rel)úbli- ,

tiro de canhão dOi� mais po- Agora, apelar para culpas ca, após ser 'empossado, foi
derosos tivesse atingido a- inexistentes, como sabotagem o' de suspender a censura na

quele alvo! \ I
é coisa que não condiz com imprenSa falada e escrita,

Novamente relembrei a ne- a cultura da nOSSa gente e o urna consequencia do estado
ces�idade de serem exposh1.sprogres.w de nossa terra.' de sítio.

NOVES FÓRA� ..

(Manual Fal'1'eini, de Melo)
. .

Conhecerem-se e amarem-se foi cbra de um ínstante.
Amor à primeira vista e ... vuleaníco, melhor, atômico.
/

Tudo correu às mil maravilhas e meses após estavam
noivos. A vida para ambos (diziam eles) era uma primavera
eterna e florida. O amor, com o tempo, aumsntou e;... cs.;

carinhos que trocavam, também, Inveja e água na tl,ôca de
muita gente.

.*

Foi marcado o casamento. Festas, dôces, músicas, ale
grias e flôres ... E os nubentes continuavam a anular co

mo dois pombinhos. Casal padrão, fi amarelar a vida de

certos gozadores.
*

I!:le juntou os cinco mil cruzeiros dela com os seus qua
tro e; metendo a "bolada" no bolso começou a idealizar

planos.

"-,- Êle tinha - quatro mil cruzeiros;
Tinha cinco mil - a sua namomda ...

Casaram-se; e ga3taram tudo!
Depois ... Ora! Noves fôra -- nadal ... �'

..

:): *

E suicidat ••m-se ...
(Rio, Janeiro ele 1956)
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O fato é decididamente v.erdadeiro e aconteceq a-

qui no interior de um dos municípios litoruneos mais

próximos. Para lá rumou, nos últimos dias rIo seu go

vêrno, o sr. Irineu Bornhausen, com o fim de inaugu
rar certo pontilhão, reformado no pôsto de ponte. Mas
'as ..chuvas tinham chegado e a nova realização não ti

nha acesso, submersa pelas águas, que se esparrama
vam pelas vizinhanças. Diante da enchente, o carro d..p
Palácio teve que parar. O 'governante, entretanto, eni-

, birrou: queria porque queria a travessar a :pinguela.
Providencip.ram, de imediato, um jipão para conduzir
S. Exa .. Mas também essa viatura, óssea e alta, foi in
vaelida pelo líquido elemento, como diria o cOI)spícuo
sr. Coelho de 'Souza. Coube a um colono, hiper-rcibusto
e ultra-aquático - tipo completo do sabotador, na- opi
nião do nosso super-sônico Chiquito Bacana Mascare
nhas - livrar o sr. GOvernador da entaladela e� satis
fazer-lhe a vontade inaugure ira. O latagão, de grossos
biceps, apanhou S. �xa. aos ombros e marchou heróico
para a pontezinha encoberta pela fúria diluviana. Mal
dá alguns passos, escol'i'ega e, falto de equilíbrio pelo
duplo peso do frete, bumba!!!

S. Exa. depois do banho e de bebericar alguns go-.
les de água barrenta, foi salvo milagrosamente c01no
Moisés.

.

E assim a tal ponte deixou" de ser inaugurada. Mas
a lição ficou, pára ensinar que certas vaidades podem
muita vez, como diz o povo, dar com· os burros n'água.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


