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·l R E CO N H E C I M E N T O

� rio ;!'S�n�::.�ji:;� �To�6��r!� a� �r��r��i��C�'��h� c.��C!�a
í Ano XLII : �� reu Ramos, ao deixar a Pre- em que tenho os grandes ser-

� sídancía da República, en- viços que prestou ao so verno

� N 12 385 víou ao sr
..
Brochado da Ro- e ao, país.

'

I, •• 'cha a seguinte carta: A par dos serviços própria-
� , "Ao coriceder-Ihe a exone- mente do cargo para o qual
........---....••........7··....••..••••••••....'"..",..... ração' pedida do cargo de tive a honra de nomeá-lo,

consultor-geral da Rapúbllca, prestou-me o ilustre' amigo
que lhe confiei em hora difi- colaboração dedicada, pronta
cíl e grave para o país, dese- e leal em trabalhos outros

que o tornaram credor de

minha maior gratidão, acres
cendo o apreço que sempre

ti�e pelo seu caráter e pelo
seu valor mental.

:�F"'"
CORREGEDORES

Florianópolis; Terça-feira. 7

.�.. .�;tf� #,�,,:��:;;
"O ESTADO"

-'

f

No "DIÀ DOS GltÁFICOS�',
'

que hoje transcorre, êste i

Jornal. em homenagem. não'
terá trabalhos em sua Reda- RIO, 6 (V. A.) - O presí
cão e Oficinas. voltando a' dente da Associação Brasilei
circular no próximo dia 9. \ ra de Imprensa, sr, Herbert
quinta-feira. I' Moses, dirigiu ao sr. Nereu

w.r ..,., _..... Ramos, por motivo de sua

PESCA ILICI'iA I i�vestidura"na pasta da Jus
I tíça a ssguínte carta:

,
OSLO, 6 (U. P.) - O chan- 1 "Excelexrtls sim o Senhor

celer Hallvard Lange, dscla- f
M'

,

t
d

. d' .- mIS 1'0.
rou, epors e uma reumao

corri o embaixador russo, que
"tenho razões para esperar

que a RÚssia acabe com sua

pesca ilícita em águas terri
toriais da Noruega".

IrISlIfiias_il
! ��I

- IV -

\jNo último comentário à prestação de contas do sr. Irineu Bornhausen, tive-
mos por tema ai; promessas do candidato, relativas ao problema dos transportes. "A Gazeta" de domingo estampa entrevista que lhe

� Ao eompromíssn de rrarrsfurmar as' p'rincipais estradas em boas e modernas, concedeu o novo 'Secretário da E'd'llcaçfw, O substituto

� !:d!:it:la:.s::s�::��I�ld:_����l�ec��s!:!�S��' t:���ess�o:o�:uz: : ::�n:o::�e::

o� ��e�'t°:����l' :�r�eL��::��;J�l: ���c�l�i��:s��as;,p�o����
.. permanente era garantido, ma" que traz S. Excia., "A Gazeta" prefere ,chamar de

� A' promessa de pavimentar as que. no 'plano rodcvtárln, representam as
"grande problema". Vá lá.

.

� artérias, na extensão de 2.000 quilômetros. correspondeu com o 'calçaniento de
A certa altura o entrevi"tado afirma que determinou

� 2,036 metros, ou seja. 0,Oil1%! :10 Departamento de E:ducaçilo expedisse uma circular a

.:
- Foi essa a ação do SI" Irtneu Bnrnhausen {llil·anto' ao problema que ête mesmo

tôdas as escolas, com o fim de "efetuar um levantamento
• quallfleou de fundamental.

. .

1
.

t
� g'PI'al do 'número de estabeiecimentos esco ares eX1S en-

� Naurdem de importância, a segunda quest-ão que prometeu resolvei' foi a.da tes, do número de matrículas até esta data e da lotação
',I, energia elétrica.

'

10 professores", (textual).
'

� Na sua prímetra ·plataforma, lida TIQ Tea-tro Alvaro de Carvalho. a 26 de no-
Ora, o que o Senhor Se,1retál'io quer saber e vai per-

� vembro úe 1946, o sr, Bornhausen esquematizou o problema, jurando que 'eletri- zuntar às Escolas, devia conhecê-la, e bem, o Departa-
.. ficaria o Estado. Sob aplausos tropícals, garantiu a eonssrúcâo de cinco grandes

� .

d
'

A
� .

•
- nento de Educacão. Tal não suce e, porem. ansia e o

� centrais hídroalétrícns, em vários pontos do Estado, codarnento do -C1ovêrno no truta do problema escolar,
.; Na segunda plataiOl·ma. lida nesta Capital, a 2 de Julho de 1950, ratificava ros últimos cinco anos, destrl1iu a modelar organização

P.ROECA DE' 0-0"15 AVIADOR-ES. �.' solenemente a promessa ,lá primeira: �lle os gOH'l"1103 anteriores tinh!lm imprimido ao Depar-
J ,,"Não serú esqu�citla a instalação de nova� usinas hi- ·.a.mento.

S�IUi':;_;>;,�'r�il1 4.1 t._r;pul�. 11te"S de. um -barc,o I ;..,: atll��ee°,;�él·�rl:.?l1s' ,nos m�ldes já traçados em minha platsfOl'ma Um govêl'l1o Re acaba e o que se inicia não sabe nem

U ., \J ti I U -

I
'luantos estaheleciment.os existem nem quantos professo-

I
IlI'::iiHlmlelltlo à cl'ítiéa do:;; a.dvI01·sil'los, qUê (hrvidal"ltfl1 11:1 construção (1;:s"as cim;� -

l.'eR neles trabalham (ou esl!io lotados). Belri herRllça. E

acoitado pela tannenta .

- � usinas, emístoll o dedo .e reafirmou: ,triste confissão, a do' Secretário de Edncaçi'io.
'

•
'. "Não o'-bst�'lte� te:!, sido�taxad�' .(sic). I!�. llt&J,_)is-ta pelos

"
Nossos votos são porqlle consiga -o atual. Govêl'11 o sa-

LdNDRES, >6 (ú: .;'.), --' deste téirivel' iU\,;el,'np eUl'Q- I :.: ,tt�tli�,�S .eé-tJ��"",�V6)� ri(:���'tir_�.�fSP: ,,,, p��j,et.� � Jú�t :;,; l�..�el· 'I) _;nlf;)ll!\s ,a }lUli��.s a 1 �la, ,já qn� do 1l.Ivdt1l0.l!·a:nlt'nto
Dois piloto:! çj,e Jlc;ljçéíptêró' peil, .ofieus efeitos qet,S;i0l1cl'-_ ,r�;' ('u�.', a ,elWrje}.:!l"::�?l'il'a, �I*':�se7 )}r;ád1j<j!()l:rí:s. r!ljU�r!l'rf.ié'" JJcj'_ � .aó �'iRtem:vedueaci0l1al nâo temos muito a ('�pím,H'.
salvaram hoje os 41 tl'ipu- tam a morte de. pelo rr.lc�os :.' ii'llmn1:1,te e::<t8cutatl{j?�.

.

.:- xxx

lnntcs ele um navio desarvo- 95 pessoas, não l:J�cndo ln- ::' .1�gOra. qU� o seu �-esg'ovê,nl� TJussOn, e d:1S _e.iIico -cenü'uis nãõ ficaram senão �
,

E a propósito; a nomeação do dr. Hélio Caldei1'a, di-
rado em frente à costa da dicios de que o allvlo se ache'.: notlC!aS e proJetos. 110S, os tmudos e 'ceti,cos, temos Ü' tTIreito de concluír que o -; 'igente e digno procer do l'De, para o Departamento de

E2cocia, Os marinheiros, aliás proximo, � SI". Bornhausen fez pelo problema da .ene1'&'la um pOlfêO iUenos do .Clu-e reali�ou no � Educacão, sai ou não sai?

já se consideravam perdidos, A França sofreu o maior � setor rodoviário. � E 'o jovem professor Hélio Barreto vRi ·ou não vai

uma vez que o vento, da numero de vitimas, tendo si- > Se neste a. cifra de ac:fto e"tá expl'es�a traqueIa' ])ercchtag'em 'nucleal' de ,;.,. <
para fi direção da Escora. NOl'mal e Colégio "DiJS Velho"?

rnal'or' vI'olencl',n, e o estado do do mortas 30 1.essoas -pelo ,,o ('00101 ]
• .,.. -. I d'

.
- :a,

"
. I

.

'.
I

-;0. no (e energIa a prúuuçao cam 'para l'élOU. ISSlíUO zero. I

mar, eliminavam todas as frio intenso, :.:' A linha Capivari-Flol'ianopolis, que devel'a ser assistida àllS medidâ's ·up(fnta.- I' ·0 PREF-[ITO TRABALHA
pOSSibilidades de salvamento :: elas pela experiência para completa}' e garantir (li seu perfeito funcionamento fOI � [

b d b d Os aviadores britânicos que. el
'-

" • /.
d f·t

.

t"d t
"

b
no::,\ arcos e or o, ,O r egada ao {l.bandol1o. O sr. Ro!·nhausen. ttlle a condenou com os mais vigorosos I Entre as praxes e e eI o VaI a o a par e, ve e o ser-

N °lt' atr dl'a� o,a-lvaram de morte certa os l l'
. 1. d

. .

t
-

Ih'
-

dI t
os 'l} lUlaS' qu o .

:.s -

.: ae Jetivos, tachando-_a ll� inútil e criminosa, n'âo admitia solução têrmoelétrica. .: salutar para a a mmlS raçao, va, co e Impressoes . re �-
----.,,----- 41 tripulantes do navio-tan-.- D po'''' tI' t

I l'n g'uradas pelo I' 1 u t r e mente dos encarrep'a'dos de
"Dovref]'ell", I" e ·l.�. couver. eu-se, e']H'Oc l�mtHl a cnnoellerg'ia como ideal e quis. com essa li- I :\U s.' '- o l

que norueguês oi. h l' I
' ,

I

(...,
f 't O' C h t' 'serwiço, do; operários, do"

l1\NISTIA GE.RAL �
TI

..

a, 80 UClollar o pro'b ema' dó Norte ,lo Estado. GUí'ltlH_l -mais de '70 milhões. re- .. "Te el o smul' un a�es a a - �

, encalhado nas rochas nas .... ,

·t "d" f"
,

I

�•
cebeu meda-Iha de ouro, llt'b ·.extInção définitlva do l"aeionamento _ a extin"ão

.

I,' ele uma ,VISl

a. peno lca, em unCIOnarros em gera, pre8-

CARACAS 6 (U P) um proximidades das Ilhas Ol'k- "
d' 1

-

d' t" d 11 f'
.

.

,
,,- dur()u 15 dias ...... e deix.ou·o Govêruo cl}m o ]}j'oblema muito maior do que em ja- l la e lora que nao PQ el'lam 19lan 0- les por esSa arma

alto funcionário publico con- ney, no Atlantico Norte, pra-�' neÍl'o de1951.' :: 'ser préviamente fixadas, 'às as atividades e valorizando-

fjrmou à "United" Press'�que ticaram uma das maiores fa- I. E"'
- < diversas repartições da Mu- as no -seu conceito,

canhas ela 11isto.ri!.' de avia- l.1
sses

.

O ;milhões, c!lm alg'um reforço, tci'ram\ coneluido as o.bras ela Empresul, .. .,

l'd d I to g'Overno ordenou que sejam •
II:: com R' 1

.

bl'] . .. mClpa I a e osso impor a
�ão no tocante a salvamento I'-

s t] Ui.ls o pI'O ema la enm'gJl1. no Norte estaria l'e;;;olvido de fato. ..
'

outorgados vistos aOS exila- - . oi Aí estão dois e1"l'05. P.IOl1stl'UosoS': fazer a distensão inútil e não concluh' .. em expressivo testemunho de Acontece, porém, que al-

eI o PollOtl'COS venez"lelanos em acidente marítimo. ."0'· t I
-

1
' , as

I,' r"pre"ç,o a.o la.bor l'solado de g'uns funcl'ona'rl'os, de<;;abl·tlla-0_' c - , ms fi açoe.s c e Bracinho, com o desvio Ilo rio Jul;o- - ohra rilane-"tada e com fi

-

Ao tomar conhecimento , ..._..........N.----.·.-·.........-.:. . .., � $ todos os funcionários que, a dos a essas indiscretas olha-

da informação procedente de :: maquinaria-jl� iinpol'tada., o: ! serviço da causa pública. es- delas do PrefeJto, faltavam

Nova York sobre a declara- NEGADO � .,A8sim,: �o' invés elas cinco gl'a:nc1cs centrai,!> hidroelétricas. o S1'. Bornhausen � tão atentos aos respectivos aO serviço, ou dêle se ausel1�

ção do consul .. geral da Ve� RIO, 6 (V. A.) - Foi reCU- 'I legou ao Es,tac1o dois clan'Joroso& e primários. enos administrativos. � deVeres, 1\Os seus postos, den- tavam, na hora do expedien-

neznela nessa cidade de qUf' sado ontem pelo Tribunal de :: Nâo obstante isso, sohrou-Ihe desp·lante e falta d!' IlUdor para vir afirmar ao � tro da louvável exação fun- te, e isso acontecia precisa-
tinha ordem para apor s Contas, o registro do contrato.. 110VO que não só cumprira todas as suas l1roí1,essas, C01110 ainda fizera muito mais.

" ' cional. mente numa das repartiçõe;
vistos, o funcionario em de concessão da Loteria Fe- �. Esse muito mais se�á) por certo. o avaiJço nos. dinheiros publicos, llara dis- � I

O dr. Osmar Cunha, como das Prefeituras em -que mais

callsa manifesttou: "ele e to- deral. I, tribui-los com os correUdionários e amigos;, na avalanche de POI}}�tlos empregos �'se tem visto, não se encas- necessária Se faz a pr'esença

dos os consúles receberam 01'- A noticia distribuida à im- � inúteis, criados nos últimQs djas. -, } tela naS quatro paredes de assídua dos titulares - a As-

dem para conceder vistos",. I prensa pela Agencia Nacio-: � Tem_()s. pelo expo,>t?, que nos dois proMemas. básico� a. serem resolvidos pelo {seu gabinete, pal'a receb�r a- sistência Municipal. Honra

A respeito da possibilidade nal em um unico periodo de I:' seu Governo. as soluções foram: de 0.001%, no dos transportes e de 0,000% da � penas através do relato dos seja feita à maioria dos fun-

ele aue se cbnceda uma anis- duas linhas, deixou de expli- ,': enel'g'ia.
-

� seus auxiliares as impressões cionários, zelosos e cumpri-
tia "geral, o funcionaria dis- car aS }/Jes do veto elo Tri- t � Haverá falência. mais ruinosa e mais.früudulenta? " ele como andam os negócios dore!_': dos seus deveres; maS

sc:·'é��". �n�deCoo�, _�������� ��efu"ma; aooonk�� Ua�m��oo�recM�ct-
. ',' ,,x menta ao esforço e à dedica ..

a_ ...-...r_.;-;;j õMJ:i;;;;.y�.a iIiit,;,;.�_�Aw�.?._&ólór��.���ifi...,.��
.._Sl.Jii������ A �IiI.--JIIIa ._,.,,,fIIJ1"���_,._��a,, J'I\.·h..�..� M.JVw*���oI ....;...,,...._ �•.• " ......,;,.. _._w ..

. A impiedosa ofensiva da imprensa golpista contra o

"I t
·

.
.

�.
·

�.
t'! ele sobre as reivindicações mínimas do seu partido e das ç�o. fUl�cional dêstes ú�timos

novo governo era de se espf)rar. E' a suspensão recente da

n' rl'�'ar �.ara IV"I 'I r
maRsas trabalhadoras. Quando o sr. Nereu Ramos acedeu n�o �el'la de toler�r a chsphs-

censura que estimula a secreção da bilis concentrada peloss _. em ocupar a past� da Justiça já sabia das idéias e promes-_ c:nc�a oU a r:.calcltrant� (tl��,
nossos confrades durante alguns meses, Supunha-seque·

.

s&s do atual preSIdente.
senCla c�e al"uns a�s servI

, h·t
-

'd" f certa 'Q 1 J I' ços. Po1'1sso o Prefert,o ()n�
havena, como sempre ,ouve em SI uaçoes 1 en ·lcas,

.
" '.'

uem con lece usce mo sabe que ele exercerá plena-,
'

,� ,

, ,

bl' 1 d
' . ,

.
'

mente Governo 't d f ld d I
mar Cunha, numa de"si\s vi

cnrio.-sldade do pu "?O,PC 0t teslabafOt de cel'to� Jornalst .nt,o DANTpN JOBIM- eles'se exo-rcrocl'o E:
esgo an o ats acu a

e"h' constltu?ionaiS sitaR, teve de as"ina!<J)', f1m

dia em que se suprmusse o a men e as medrdas re3 1'1 1- .
" e ., ao mesmo empo, um amem habil e t· d

-

. ,', perfeitamente entendidos para impor certos ,pontos de ',' d t f' . - por arla e repreensao, -o

vas da liberdade de Imprensa, Mas esse mteresse e fugaz. energlCQ, pru en e mas lrme nas suas declsoes, O progra- d
.

t" dO' �
.

Vai des:i.parecer dentro em PO\lCO, restando no espírito do vista ao Presidente da República, contrapondú-se assim à ma que o trouxe à Presidencia,.,le envidará todos os es-
esm ereslse ebv�1'1o� �mc::o-

-' .' influencia 'esquerdista" do sr, João Goulart.,

'""
nanos pe aS o r1.e:açoes "Os

leitor uma SCl1saçao de eniado e, a segUIr de repulsa ante lO!"(\OS para cumpnr.
,

. t. ,
,

a il1épCia do libelo e a insinceridade da indignação grates- Ontem "0 Globo" comljarou num .alentfHto :nerrliLo à 'Por outro lado, tanto o sr. Nereu como o general Lott drespec lVOS
.,. �aItgdOS, "A pe�a

- João Neves, o., discursos feit,'os pelo'novü vicii'!JLT-::;l,](,nte, -b� J I'
, e repreencao o avIa. na,Q

camen te nf.DLatla pelos acusftejOl'es. - f'.:., el,I qUe, usce mo ve19 para o poder amparado por for-
.. .' .'

x x ao assumir a Presidencia do Senado, e pelo novo ministro, ÇüS diversas da opinião que ele procura conciliar sem des-
se f.ez basta�te. e!lC�z para o

d
.

-

't' ao assumir a pasta. Descobre o articui'ista està coisa Sen- fI'I' ' E' t I h t l't· ,_ ' mal e, na remCldencla teve o

Afinal de c.ontas, quem ape reJa o governo legI Imo, _ o
',_ ,

,Ular, • es e o seu pape e nen um ou ro po I rco oraSl-,' .
.

'

,�aído limpamente das urnas, o faz em nome de pl'i'neípio3 sacional: que Nereu_ nao e JangQ e Jango n<1o ; Nereu; �.ne lfiro estará em melhores condições de desempenhá-lo, da- Pref:Ito de determmar a s�us ...

(jll� Ee esforCOU para destruir, pela instalação no país de niio Se parecem naf1a um com o outro e
..

fjlle enearam álS-_ dá a sua agudeza politica e a plastiCidade mineira do seu
pensa0 de a�gU�$. daq�eleg

� "t' d
-

. 1 d ')r z ('I" vontade Dopular' expr'e�"a tintamente o papel que o Estado deve ·exercel" como l'egu- ("'l)írito mesmos fUnCIOnarlOS, telmo-
ill!l::l dl -1 ur'\ pe o es, e o .1. "' "",. , '.' •

t 1 t
a 3' ci� �utul;;o, pelo sufoCal�iel1to do regime democi'ático, jlactor

da ,ecol1?mia, . _ ,_ ,_.'
'

sos na fal a.• ev.dentemen e

•

1 1 C t't·" ele 40 Além do m:1i' apedre]'a, se.
Ora Isto e o abe de todo e qualqüCI govL�,tlo de coalI� I

O qúe pror.uram agora as folhas de oposição é intrigar pela força do habIto",
1 nrH :[l.0 na on" 1 Ulçao .' , • ",- -

�

,

.. ' o o _. ,>., I'
". .

t
'

um Governo que práticamente ainda, .não pôcle governar, .sao. O que? unrflCa e um d,en�mmac1or �om1:1m, rcpre:.s�n- )Xl.ra c lVlàU', mas com 'ISS0 con avam, ja, certamente o sr,

(li1-.) aInda não teve tempo sequer de constituir-\3e inteira- tado pela. fIgura do c�e�e, arbItro das drferença�, e ?elOS h:ubH:ehek, o sr. Nereu Ramos e o general Teixeira Lott, os De certo, e severidade do

mente, Acusa-se por antecipação, li\lma exibição de ódio e cpmprOlUlSSOS progl'amatlCos, ��te Govern� qlle aI esta .su- rlr,is primeiro,,, porque são ,velhos Politicos e o último por- Prefeito Osmar Clmha não

ll'c despeito, que visa :alimentar um clima artificial de dis- be de onde veio e para onde ,V�l, I�o. bag�'gem do seu Che- eiu�,iá teve tl'mpo de aprender que a primeira das ,virtttdes desagrada a ninguém; ao

córclla e desordem capaz de paralisar a açfLO do presidente fe há todo um programa de �ç�o, que fO� lev[(eJo aO conhe- <10 homem pÚblieo não é a prudência, nem a bravura, mas contrário, presta merecida

cimento de todo o povo braSIleIro, atrave3 de -O''1,.a campa- !), paciência, Siga o Govêrno uma linha reta, no trabalho homenagem aos que trabu-
recém empossado, -

Procede-se agora uma feia manopl'a procurando in- nha eleitoral que vascuiholl os mais ]onglnquos rincões do i honesto e na perseguição de-seus nobres objetivos, e a opi- lham enquanto outros fogem

dispor o ex-presidente Nereu RaJll(1S, atualmente na pasta Brasil. .'

I
nião pública estará aO seu lado, surda às provocações da

I
ao expediente, ou relaxam as

da Justica, com O· 81', Kubitschek. Nereu e os miriistl'oS . Qua.ndo 'o sr, João G'lulal't aceito'u Participa,r da chap� intriga e aos apelos da desordem. "
suas obtigaçõ!;!s para com o

militares' seriam um governo dent.ro do Governo� �stando -enc.abeçada pel� sr, Kubi,tschek 'já se havia entendido com
' '(Do "Diá.l'io Carioca", do< Rio. de 5 Fev. 56) público.

•

Edição de hoje 8 Pago

DINAMISMO GOVERNAMENTAL
31 de Janeiro de 1956 ...
Troca de homens no governo estadual.. Sai

Iríneu Bornhausen, entra Jorge Lacerda",
Mala que entrou .constitue o secretariado, ain

da sob o Peso tremendo de elevado número de no

meações e promoções dos que integravam-a "mar

malausen", e já mostra o elinamismo governamental
mandando instaurar inquérito afim de apurar o

causador da falta de energia elétrica que tanto

cooperou para' à festa plrotécníca da noite daqua
,.

le dia. )

Tudo -éra festa". o regozijo geraL,. exulta

vam os da "eterna vigilância", até mesmo no gran

de dia, pois concluíram haver sabotagem. , , com

a falta de energia elétrica, já do conhecimento pú
blico como consequente elo máu tempo reinante,

Haquele dia fatídico, pelas 12 horas e 24 minu

tos, uma descarga elétrica proveniente de trovoa

das, atingiu "-i isoladores do poste nr. 394, da linha

de transmissão, em Mono Agudo, na Penha, entre

Paulo Lopes e Araçatuba", sofrendo acidente; tam

bem, o tele/Jne de alta Irequancla, dificultando a

ligação com Capivari", danlf'lcado ficou, ainda, o

para ráíos da 'sub-estação de Capoeiras, sendo to

talmente reparado ...
As ocorrências acima, comprovadas, estão na

repartição competente, c conhecidamente insus

peita" ,

As insinuações, malévolas e tencionadamente

suspeitas, através os agentes da "eterna 'vigilân

cia", concluíram pela "sabotagem", levada a efeito

por partidários adversários do Governo Estadual,

doque entrou e do que saiu, muito ernbóra já este

ja o Povo devidamcn,.te esclarecido,
Conclüimos que, o qúe entrou, fará original

Il:overno", com todo diml.miimw". pois que man

dando abrír inquérito (lilmonstra querer processar

Os elementos, como a deScal'g;a elétrica, , ,

Não sabíamos que o "sigma" dá tanto poder. , ,

dando forças ao dinamismo govel'í1amenhll do que

entrou, , ,

Cr$ 1,00

1
SEM PASTA

BOMBAIN, 6 (U, P,)
.Krishna Menon, rapresen

I tante Pessoal de Nehru, foi
nomeado membro do governo
indiano, sem pasta determi
nada. .

A AIB.I. CONGRATULA-SE COM O,
,

SRI NEREU RAMOS
Interiores, para o qual, o

convidou o sr. presidente da

República como reconheci
mento aos seus méritos de

de",inteligencia e capacidade ad-
ministrativa, e aproveita esta

oportunidade para apresen

tar-lhe as melhores felicita
cões e manifestar-lhe a .cer- RIO, 6 (''1' A:) -.Em cu�
tezá de que de sua colabo- prímento a .Ieí eleitoral �r
ração com V. Exa. há de re- gente, o TSE, em sua reumao

sultar em melhor compreen-
I
de hoje, resolveu aprovar va

são pública dos problemas rios dispositi�os que regulam

que lhe estão afetos e das'a função dos correg:dores de

soluções que VV. Exa. lhes justiça
�

eleitoral. ,TaiS c�rgos
deverão ser sxercídos por de-

preconiza. I
'

Renovando-lhe as expres- sembargador co.mpet�nte .de
sõss de alto apreço e eleva- qualquer dos tríbunaís r�gl�
da consideração, subscrevo- naís eleitorais. Suas atnbu�
me atenciosamente, (a) Her- ções serão fixadas pelo TrI-

bert Moses; Presidente". , bunal Superior,
'

..................II'j••••tI......�.......··_····

O SECRETÁRIO QUER' SABER'

A Associação Brasileira de

Imprensa congratula-se com

Vossa Excelência pela sua

investidura no cargo de mi

nistro ela Justiça e Negócios

Com os meus melhores a

gradecimentos, a ,'>egurança

da minha inestimável amíza-

------

LÁ É ASSIM

LIMA, 6 (U. P.) - Quase
todos os cinemas locais estí

I veram vazios ante-ontem prí

i
melro dia do boicote decreta

. do pela cidade contra a ele-
-I vacão dos preços das entra
das.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL
Ivl É D I C Ó'S

'

D ....... C
-

'

DR. WALMOR ZOMER 'DR. Y"LMAR,CORR:tA ,en Is.a para rliloças
GARCIA CLíNICA MÉDICA . DR••JUAREZ PHILIPPI

CQNSULTAS das 10 .- 13 ho-

DR. ROMEU nASTOS
PIRES
lI�Émco

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis O! na Santa

Casa: do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOL0GIA

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

Sexta fei ras :

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Seh

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDIca

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso . de Especialização no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,30 hs, em dian

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

Coutinho 44.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - "NARIZ
E GAHGÂNTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

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

.

manhã nl'

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n". 2
RESIDI1:NCIA - Felipe Sd1·

midt nO. 113 Tel. 2365.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA'
Ortopedia

Consultório: .Ioão Pinto. 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.
DRA. WLADYSLAVA

W. MUSSI

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA D"E ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - !tua João Pin

to, 10 - Tel. M; 7{/9.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
U�sidêntia: Uua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO
FILHQ

Dúençus do apar�ho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirur�ia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologlsta e

'fisiocirurgião do Hospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especializal;ão pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis-'
tente de Cirtu·gia do Prof. Ugo

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

Fone 3801
Atende em hora marcada.
Rés.: .- "Rua' Estevés Júnior,
- Foue: 2�\iô

Angustia Complexos
Insonia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Seuviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra du
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas.
RESIDI1:NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 2901
------------------------

DR. ARMANDO VALÉ·
RIO DE ASSIS

Dos Servicos d.e Clínica Infantil
da Assistê�cia Municipal e Hos�

pital de Cartdade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M&
chado, 7 :_ O�sultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Pone ; 3783

DOENÇAS DO l\PA.RELHO DI
GESTIVO - ULCJi�RAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPI1.'Z

FILHO'
Ex-int�rno da 20" enfermaria

t e Servico de gastro·enterologia
da Santa Casa do Rio de .1eneíro
(Prof. W Bemrdinelli).

. Curso
.

de neurologia (Prof.
Auatregesí lo ) .

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e útero
Consultório: Vítor Meireles 22,
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. CONSTANTINO
DJl\.:IATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doellcas de Senhoras - PartoB
_ Operações ...,.. Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamellt', e

longa prática nos Hospitais de

Buenos Aires.
.

CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schm idt, nr. 18 (sobrado). FONE
8:,.12.
,

.

HO�RIÜ: das 15 ás 18 ho-

ra�ies>ÍllênQÍa: ;\venida Rio' Bran

<:0, II. 42.
Atende chamados

;exos. -
.

I,loenças do aparelho. Dige.stlVo
e do sistema nervoso. .

Horário: 10% ág 12 e 2% ás 5,

Consultório: R� Tiradentes, 12
_ 10 Andar - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
.- Fone: 3248.

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

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

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Clrurglão Dent1ata

Cllnlca de Adultos ê Crlançu
Ralo X
Atende com -Hora Mareada
F,el1pe Scbnúdt 39 A Salas se 4

._--- .. �.------

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- I\DVOGADO -

Caixa Postal 150 -- haja!
Santa Catarina.
- -- .. _. y---

DR. CLARNO G.
GALLET1.'1

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

F'Iortanôpohs -

.�<. Atenção
EdÍ,laJ para o ano de 1956
lNSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO
I

Exame de n chamada e de II época - Colégio - Giná-
.,ÍO e Normal.

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

EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.

Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saúde

(do Departamento de Saúde) e de conclusão de curso.

ARTIGO 91

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

2.

Diplomado 'Dela Facúldade Na-
cional de, Medicina da Unlver-·. ra�i T'. d t 9 F 3415sidade do lJrasil

I
ua na en es - one

Ex-Interno p.or,.concurso lia Ma- -DD-JOS�-TAVAR--E·····S··-ternidade-Escola .

��.

(Serviço do. Prof.' Oct4vio Ro-' IRACEMA
dirgu�s Lima) DOENCAS NERVOSAS E MEN-

Ex-interno do- Serviço de Círur- TAIS - CLINICA GERAL
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

.

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

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Finto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díà
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n.

101.
Telefone: 2.692. ............................................

,I ' e

, Restaurante· Napoli I
: : I•. nUA Harlbdlal Deor1Ol'O M. I.

.

�
I 1r.m La�es, no ..uI <10 ar.,.u, o m.l.hO'i'f I
•

"o!'.....n ...u' "".·n-f!,!\l !)j�rtl. 0... ""nlJnT'1'ltl> �"II1�rot_ t,
!
da

•••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••e•••�

DR. ANTON'W GOl\fES
ALMEIDA.

ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

.
'l'elefone: 3346.
••••••••••••••••••••••
DENTISTAS
DR. SAMUE.L FONSECA

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIOO ,<SUL-BRASILEIRO)
!t'lorianópoli8 - Itala� - Joínvllle r_ Curitiba

•

Agê'nCia:
CIRUR(.. lAO-DENTIS'fA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: _ Pontes Moveis e

Dentaduras em,'Nylon.
DIATERMU.: - Tratamento de

canais pela al-
.

ta ftequencia. ExRaios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

1 pressoFernando llh.chado n? 5 -

Fone 2226
•

COQ.UEIROS O BAIRRO QUE �ESSURGE
Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando;

nada como uma noite aprazível, gozando ainda as deli

cias dos banhos de mar.

FI
. ,

,-- Ltd I As praias de Coqueiros se encontram repletas de ha-

orloo·opO IS a, nhístas un� r�sident�s lá, outros apenas_veranistas. .

.

..
Se voee ainda nua possue um terrello em Coqueíros

._ .. I aonde constr,uir. sua residência. ,ou sua ca?a. de pr.aia, não
I perca 11. opoftumdade, compre.ja um dos últimos do lotoa

. I menta 2, da Praia da Saudade.

I Projeto e vendas: Eng. Hui Soares - Deodoro n. 7 -

r Transportei de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO- \ Fone 2,521. - _!?:pprietário dr. Nerêu Ramos.

LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO i

---'--B--� DOZi- Di� AG'O-STODE JANEIRO E BELO HORIZONTE. .

I (LU L L L
Matriz: FLORIANÓP?LIS. Fi.lial: CURI�'IBA I PROGRAMA DE CARNAVAL
Rua Padre Roma, 43 Terreo Rua Visconde do RlO Branco; FHOGRA:MA.:' Sábado - Dia 11 - Baile de abertura
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36

'I no Clube Doze
25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 Dia 12 - Domingo. Baile

Caix�,(Postal; 435 End. Teleg. "SANTIDRA" Segunda � Dia 13 - Baile Infantil no

End. Tel�. "SANDRAD;r�" , I '

Clube' Doze
'I Segunda - Dia 13 -- Baí le 110 Coqueiros

Agêncía : PôRTO ALEGRE i Praia Clube
.

"Riomar"
,

i 'ferra. - 'Di::t 14 - Bd1e no Clube Doze
Avenida do Estado 16G6/76 Rua Comendador Azevedo, I Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se-

64 Irá ds s 15 às 20 horas.
Telefone: 2-37-33 I Pl1ECOS DA VlmDA DE MESAS:
Atende "RIOMAR" I , �ms.t.\.f::!,: NO PRAIA -- Cl'� 100,00 por uma noite

End. Teleg. "SANDRADE" Eud, 'I'eleg, "RIOMAULI"
.

NO DOZE - Cr$ 200,00 po-r uma noite
NO DOZE - Cr$ 350,00 por três noites' ...

A mesa por uma noite só será vendida a partir
do dia 11, às 14 horas. -Cnda sócio sp poderá
adquirir uma mesa.

CONVI'I'ES: - 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
Cr$ 200,00.

Os estudantes terão 50%' de abatimento, com

provando-o.
A posse da mesa não dará direito à entrada,
sendo absolutamente necessário a apresentllção
da carteira social na po�'taria.

RESERVA:
1° - As senhas serão distribuidas

�ua Deoaoro esquina da
Rua -eTenente Silveira"

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

tificado de alistamento;
'.

.

No aLi da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR. e

a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
Oolégío: c-s 210,00.

Florianópolis, :to de janeiro de 1956.
José Warken Filho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARINHA

Capitania, .dos Portos do Estado de Santa Catarina

Consultas: das 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18- horas.

, Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

DR. MÀRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉ'DICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
.

ADULTOS
Doenças Interna.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS
- INTESTINOS

'I'ratamento moderno da
SIFILlS

Consult.ório - Rua Vitor Mei-
eles, 22. I

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
.

Residência: Rua José do Vale
Pereira ·158 � Praia da Saudade!
_ Coqueiros I CIlWR�IÃO-DEN'fISTA...

..

.

•

'\
CONSUL'loRTO - EdlflCIG

DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2° and�r -:-: sala

"MÉDICO DE CRlA.lIlÇAS 203 - Rua. :�nente SIlveira, 1,5.
C lté ,'. F r e Schmidl Atende diariamente das 8 as
OllSU 0\10. . e ip ,

II horas.
:113 (das 14 as 17 horas). ,<,�" j l' 8 h'To> idê '. T te Silveira' »as e "as (as 4 as 1 oras,

Jl�eSl el1Cl�. _ en�n ,
.

-; 19 as,22 honas. ", ,

130 (Fone 3160). Confecciona Dentaduras e Pon-
tes lifóveis de Nylon. "

DR. JOÃO ASSIS FILHO
ClRtlRGL,,-O DENTISTA

Clinica de Adultos - Cirurgía
e Pl"otese Hajos X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e ti
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 à� 111

o ESTADO

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Cem
se.lheiro \fafra. n. 160 Tel. 30:.!2
- Cx. Postal 139.
Diretor: nuBENS A. RAMOS
Gerente: DOMiNGOS F, DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
lltia Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Te!.: 22-5924 _. Ri.:; de ,Taneirt",
Rua 15 de Novemhro 228 5°

andar sala 512 - São 'paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

An(; Cr$ 170,00
Semestre .. , Cr$ !l0,00

No Interior'
Ano Cr$ 200,00
Semestre .. . . . . . . .. Cr$ 110,0\1
Anúncio mediante contráto.
Os originai R, rnesnlO não pu�

hlicaoos, não serao devolvidos.
A direção ,não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇõES U1'EIS
o leit.ol' encontrará. nesta co·

.. �_ ..- � lunf:, iníorrnaçôes que necessita,
DR. NEWTON rliill'ia.lll!'nte e de imediato:

D'AVILA
.TORNAIS Telefone

CIRUnGlA GERAI,
O Estado :........... 3.022
A Gazeta ,... 2.656

Doencas de Senhoras - Procto- Diário da Tarde 3,570
, lugÍa. - Eletricidade

..
Médica

. Imprensa Oficial 2.688
Cousult.ório: Rua VItor Mei- HOSPITAIS .�.

reles n. ll8 ;-- Telefone: 3307. Caridade: 1
Consultas: Das 15 horas erll (Proyedor) 2.314'

diante. (Portaria) .2.036
Residência: Fone, 3.422 Nel'êu Ramos :l.83l
Rua: Blumenau n. '71. I Militur 3.167

Sio Sehastiio (Casa de
.Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .... ;....... 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bcmoeiros .... 3.313
Serviço Luz (Raclama-

. çôes) ). . . . . . . . .. 2.404
Policia (Sala Comissário.. 2.0::18
Políci'a (Gab. Delegado) .. 2.1\94

MUND COMPANHIAS DE
Formado

I

pel�"Facul"ade Nacio- TRANSPORTES
nal dto Medicina Universidade TAC : .

do Brasil. Cruzeiro do RuI 2.500
RIO DE JANEIRI) Panair 00" ::.553

Aperfeiçoamento na �'<':ast1 dll Varig' 2:325
Saude São Miguel" Lóide Aéreo 2.402

Prof. Fernando Paulino Real. . .. . .. . . .. .. . . . . 1':177
Interno por 3 anos do bel'vi"o S�!lndinavas . . . . .. . . . 2.300

de Cirurgia HOTÉIS
Prof. Pedro de Moura Lux .

OPERAÇõJ�S . Magestic
'

.. :.:, : .

CLINICA DE ADULTOS, Metropol : _ .

DOENÇAS Dl,!: SENHORAS ta Porta .. , .

CONSULTàS: No. Hospital de Caei"que ......• , , ..•

Caridade, diáriamente pela ma-. Central.: ,.

nhã ,E�trelil .

RESID�NCIA:
.

- Ru� Duarte Ideal ., .

Sch utel, 129"-- Telef. 3.288 - F.STREITO
Flol'ülllópoliil, Disque " , .

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALizADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 huras.
Res. e Cons Padre l.'Iliguelin'1.o,
1�

.

DU. NEY PEIUWNE

1.700

2.021
2.276
3.147
3.321
11.449 .

2:694
3.371
3.659

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIHO
"Riomar"

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

Atende "IÜOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

..

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS ----.----

Serviço completo e aspeciafi- DR. LAURO DAURA
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL
RAS, com model'nos métodos de Especialista em moiéstias de
di'agnósticos " tratamento.

_ Senhoras e vias urinárias.
_

SULPOSCQPIA - HISTERO -

Cura lladical das infecçoes
SALPINGOGRAFIA - ME'fABO- �gudas e cronicas, do aperelho

LISMO nASAL :enito:urinário em ambos os

R'Idioterapia por ondaR curtaR
Eletrocoagula!;ão - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório:. Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida l.'rom-

powsky, 84. DR. ALVARO DE

DR. JÚLIO DOIN CARVAI�HO
MÉDICO DE CRIANÇASVIEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATiUA

l\'IÉDlCO _ ALERGIA INFANTIL ...

ESPECIALISTA EM OLHOS Consultório: - Rua T,irade!.-
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA les n. 9.
'fRA'l'AM.I!:NTO li: OPE.RAqÓES Residência: - Av. IlerciJio
Infra-Vermelho .... Nebullzaçao - Luz n. 155 - 'Tel. 2.530.

Ultra-Som
.

Horário: - Das 14' às 18 ho-
(Tratamento de

.
sinusite sem

l'US diáriarn\mte
. operação)

Anglo-retinoscopia - Receita de
Ocnlos - Moderno equipamentu
de Oto-Rinolaringologia (único

ao Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

dai 16 às 18 horas.
00nsultório: - Uua Vitor Mei

reles 22. - Fone 2675.
Res. - Rua Sio Jorge 20

Fone 24 21.

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto i
Alegre, Rio e B�lo Horizonte, são efetuados pelos nossos i
agentes

I'."RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" OES.
I ,

Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóFOLI5
-Fones: 25-34' e 25-.35 -

I
----------�------------------�- --_._:-_.

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Ríomar"

Avenida An dradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956
Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscriç.ão para os mesmos

Pia 15 de feve1;eir.o de 1956, das 15 às 17 horas .

Exames de 2a. época
Dias 17 ·e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição
Dia 1G de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRíCULA MÊS DE FEVEREIRO
Mediante pagamento da Ia. prestação

Curso Primário
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos:. Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a

caderneta.
As alunas da Ia. Rérie ginasial e as novatas das de
mais séries queiram trazer 3.
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 ho,ras - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11.horas - Cursos Científico, Clássí
co e Normal.

06

Colegio Coração de Jesus dia 10 de fevereiro e a venda das mesas será
iniciada às 8 horas.

20 - O pagamento será feito no ato da aquisição,
n.ão sendo permitido pedidos por escrito, te
lefone-· ou c.rianças, mas sim por pessoas au-

torizadas
•. pelos sócios.

'

Os canvites obedecerão às evigencias estatu
tárias e só seí'ãó fornecidos até 17 horas do
dia da festa.
Os convites, só poderiio ser fornecidos pela
Secretaria.
O convite não âàrá direito a mesa que será
paga a parte.

DEl';ERMINAÇÕES:
1° É rigorosamente vedada a entrada de meno

res nos bail �s
/

noturnos.
No baile infan'til não será pei'mitido o uso de

lança-perfume.
A carteira social ou o convite serão rigorosa
mente exigidos à entrada.
O bajle do Departamento Balneário (Coquei
ros Praia Clube) se regerá pelas mesmas ins-

truções .

Para o baile no PUAIA CLUBE, havElrá
ônibus e, horas e a preços a anunciar opor
tunamente:

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE

LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-
TA.

.

A DIRE1.'ORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUBE DEPARTAMEN'ro

Reabertura das aulas BALNEARIO 'no CLUBE"
Dia 10 de março de 1956. Os s1's. associados e suas exmas. famílias procurem
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 19"56. passar horas de recreamento no ilOSS0 BALNEÁRIO, on�
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas. de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto

Turno da tarde às 12,50 horas. rJura todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
No primeiro dia de aula, as altmas apresentem-se de ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazivel

uniforme de gala completo: blusa de manga �omprida-: para passar um Domingo inteiro.:.
boinâ, 11Jvas, sapàto c1JJêgi;il. franlio:s tle _mar. R feições lar carte,'; ,

'-0-

CBS.

ôNIBUS

o ESTADO

•

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dín s 16 e 17
2as séries: DiHs 18 e 20
las séries: Dias 21 e 22

. Colegto: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
Observações: Não se fp.rá matricula Rem a apresentação
caderneta.
As las séries trarão 3 rotograrías 3x4 e as demais séries

-_.- ._---_._-�-----

às 7 horas do

30

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
OTAVIO ALVES RIBEIRO DA .cUNHA.

Mãe adorn da l Qnundo a morte, um dia,
ViCI' afinal buscar-me de repente,

.

c'
•

t ,.. 1
_/

I

_,('111 req utn ·ps Q(l' dor, ou entàmente,
1-'l'C:!Uflg:\J1do-m,e os transes da agonia ...

Dessa região onde és· feliz, consente

Em vil' trazer-me a ultima alegria
De partir deste mundo em companhia!
De tu'alma radiosa e transparente.

Ampara no momento da partida
À mínhá'alma, outra vez recem-nascida

. Ante a benção de luz dos olhos teus!

ANIVimSARIOS

Sra. Dalmiro Caldeira
de Andrada

Transcorre hoje o aniver
sário natalício da exma. sra.

d. Egiantin� Luz Caldeirad.,
Andrada, esposa do nosso

prezado conterrâneo sr. Dal

mire Caldeira de. Andnada,
irro funcionário dos Cor-
reios e 'I'alegráfos.
A distinta dama -:'1.uiversa

riante, poí, suas virtude:;
eXécp.coionais e pelos eleva
dos dotes de córação e de·

espirito, grángeoll um vasto

circulo de amiiades que nes

ta data, pl'e.:tar-1he-ão sig
nificativas· homellugenS ele

�,
apl·eço.

\

Associando-se às inumera.s 110

menagens 03: de O ESTADO,'
respeitosamente, formulam
os melhores votos de,felicida
des.

Gcn. Dr. Aquiles Paulo
Gallotti

Anível'sa'ria-se hoje o nosso

prezado conterrâneo sr. Ge

rld·::Ü de Divisão Médico dr.
, Aquilles Paulo Gallotti, figu
ra expressiva do Serviço· de
Saúde do nosso Exército Na
ciol1:tl.
Por certo muitas serão as

homenagens, tributadas ao

ilustre e distinto aniversari
ante, quer na Capital Federal
oncte e"el'Ce importante Che�
fi", há varias anos, como em

outros Estados da· Fedel:ação
anele já tem prestadO re1e
vín1tes sel'viços, inclU3i.ve no

seu torl'ão natal.
O ESTADO, prazerosamen

te, visitando\ s. excia., api;e
senta os mais sinceros votos
de felicidades por tão grata
data e se congratula com os

da exma, família.

FFAZEM ANOS, HOJE:
- sta. Neomar Bezerra, fi

lha do sr. João Bezerra Filho

e de sua exma. esposa d. Inês
E, Bezerra, residentes em São
Francisco do Sul;
-'sr. Orlando Damiani, in

dUE;trial e pessôa muito rela
cionada nos 111eios comerciais
do Estado;

- sr, Renato Nazanero

Wagner
- sr. Silvio Santal1!1,
- menina Delcyr I'guateri1Y

da Silveira, filha do sr. Moa- I
cyr Iguatemy da Silveira i
- st:1. Adair Lourenço: I
- sra. Zulma Luz, viúva elo !

saudoso conterrâneo sr'-IPompiUo Luz

-: sta. Vanda Mello, filh:J: Ido nosso prezado colega-de
impi'ema Jom. Oswaldo Mcl- I
lá e de sUft exma. esposa d.

Zelia Melo.
\
I

'\, 1·/

jêli.;'? = "'I t>/ 4·7 _'.�:.> .J I �J

-_ � --'_- -.r-..,.-:--_-__�-....z;"'1,;..";-":i��I»""-..&..J..:.-:'<�-.)I;·�'ilÁ.�

.Florianópolis, Tel'ç:1-feira, 7 (le Fe,'ere1l-a de 1956
I WIDôlW$ '--"---�""'�---'-�---

I
AGUARDE PARA COMPRAR O MELHOR

Uma boa ,notícià:

Os afamados móveis ROSSMA"'K
d

.1.'" ,

e Blumenau, já consagrúdos naE

gr�ndes praças elo país pela ex"

celencia e pelo esmêl'o de sua

fabricação, dentro em poucos
, ! dias estarão á venda em

.

Floria

nópops,
.

á rua Deodoro, n(1 15..
'

DISTRIBUIDORES E RE:fRESE�TANTE§:
Casa FERNANDO, Ltda.
Matriz: Rua Saldanha Marinho 2
Edif. "OSVALl;}O MACHADO"

'

Telenofe: 3878

CIU�!A t�mo'��,tv:��l!u�ro I
Programa para o mês de fevereiro: i
Dias 11, 12, e 14 Boirées Camavalescaa-Imcío ás 22 hs,

Dia 12 (Domingo) das 15 ás 18- horas, vespel'al infantil.
Reserva de mesas na A Floricultma, Rua l�eiiD� Scl1-

mídt.
-

NOTA - S,f:'!'vlú de írrgrcsso aos srs. associados o talão

)
<10 111.�:; corrente. Será. Vedada a Entraoa ao Associado que

I
nác ú�resentar a carteíva social e bem assim ás dtstíntas
sanhcr ltas.

.

• A DIUETORIA '

I ·-H-Üj E'-,N Õ--P-Ãs s i-oo-----I
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Conselhos
·de Beleza

! Sugestivas ofertas da .112 . semana

I ',,' de, (�I_ ,Mo.delar»
r
Corno todas as 1111Cl&ÜVas· da "A Modelar", tambem

_5;.\:CJ ela. yellfl", especial, em cada 3 dias, do "Ul''dgO d!1 meia

f'l,ct):m:J", sereveste de um cunho altamente proveitoso aos

interesses do público.
'

J á se torriou . praXe simpatica, o aguardar, por par

te dos ínumeros, clientes do popular magaain, pela iefe

.ida venda. S-ão sempre ótimns oportun idadca para C01U

,Jl'ar banto, bem mais barato, do que o normal dos pre

ços cor'rentcs ...

Estamos, agora, em plena semana do Carnaval. É o

re in ad'o absoluto do Momo, o Unico e de quem somos to

uos lea is suditos. É a festa· do povo, é o' reina do da a le

.

giia e quo entre nos 'senipl'e logrou obter o maior suee's
SD e animação.

Não poderia, portanto, "A Modelar" dêixar de estar

dos festejos.
Daí a símpatíca iniciativa de colocar nesta semana,

sómen te artigos de carnaval. Assim, como o mesmo su-

I cesso que se .vêm caracterizando as citadas vendas, estão A' data de hoje recorda-nos que:

sendo oferecidos os seguintes artigos: .

- em 1633, os holandeses pela prrmeíra investida, con-

Camisas de jersey, em padrões altamente sugesti- seguiram conquistar o Forte do Rio Formoso, em Pernam

'.'98, cujo preço normal é de Cr$ 75,00, agoi-a por apenas, buco. Vide 'suelto" na Ba página desta edição;

Acalente-a de n ovo nos teus braços,
Cr$ 63,00,

- em 1691, por carta régia do Rei de Portugal, D, Pe-

Leva-a através da noite elos espaços
Blusas de Jersey. em lindos modelos, de -preço normal c1ro II, foi autorízaclo o C�,ernador geral do �stado do

E agnsalha-a, sorrindo, aos pés ele Deus.
de Cr� 85,00, agora vendidos por apenas Cr$ 68,00 Brasil a dlvídít os portos do mar do Ceará em capttn.nínv

x
'

La quê, diversas cõres., preço, normal Cr$ 35,00, o que ,seriam distribuídas. a partículnres que as. .quísesse pqs- .

x x .

i metro agora por apenas Cr$ 24,00. sal';

I -Sl'. José Valentim Borgo- 1,
Sem duvida, eSS:1 é a razão porque o povo repete o

- em 1711, segundo Teixeira de Melo, foi criada a ci-

I "sloovan" que
.

s t
-, d d d

i novo, comerciante .em Nova ,.,� o· ,
,

•

ja se .ornou uma verdade inconteste : 'a e e Mariana, em Minas Gerais (mas Rio Branéo o con-

.

Trento ,éOmpl'al', ?,S ar-tigos �e "V2 Semana" da "A Modelar" é ,tfata e diz que foi a 23 de Abril de 1745, quando D. João V

_ S:', Adolfo Jo·sé elos .Réi3! fazer ve liósas economias! I concedeu predicados de cidade e então Vila de N. S, do

_ sra. Celeste Arantes IÚ- .

' I Carmq,
mudando-lhe! o nome para Mariana, em homnna-

bas, funcionária do TeBOUl'O PETRÓLEO NA ATUA·LI DAO'·E .

'. 'gem a sua espôsa, D. Mariana de Austría:

do Estado I - em 1741, por "al�ará" do Gov,êrno da Metl'�pole" foi

_ sra, Vera G. Fialho Le- N..

-. �'''- \ aprovado o contrato teíto com Tome Gomes Moreir� para

mos'
ova York - Sete con- lavoura dos EE. UU.· s:1o' I se estabelecei com uma. Armação de pesca ela baleia na

_: sra, Gema Damiani I ce,ssões, total�zando aproxi- constituídos por gasolina, [Ilha de Santa Catarina;· .

Ventura, esposa do sr. Anto- I
mudamente 76.100 kmz., f'o- cujo preço, em 19.55, foi

- em 1809, nesta então Vila do Desterro, nasceu o Oa

.nio Ventura .1 rarn outorgadas pelo govêr- mais ou menos o mesmo que IPitão de,Mal'�e Gue,rra
João Nepomuc:no.�e Menezes, um

_ sra. Nair Melquiades "Ino da, Lvbía à Esso Standard em 1954, assegurando que,
elos veterano" da Guerra da Independêncta:

,
.

_ Sl'. Otavio Nazario (1,ybla) Inc., uma filiada da s�gundo tudo indica, "não :- em 1827, a 3:a divisão da esquaelra, sOQ o comando de

__ sra. Sophia Bernai'rlina
3tandard Oil Com'pan� (New haverá: mudanças importan� IJac�nto Roque de Sena Pereira, tentando romper o blo-

Cunha .

.Jersey), segundo se anuncia tes em 1956". O índice de queIo que a força argentina, postada 'em frente a Marttlr

_ sra. Leopoldina Rosa d:: riqni. preços da gasolina ]Jura a
Garcia, estabelecera na foz do Uruguai, bate-se durante

Conceição
As concéssões, quatro das lavolll:a permanece em 114 l\111a hOl'a e quarenta minutos sobrevindo vento muite.

_ 8ta. Maria da Floria Pu- quais estão localizadas na (c�� o período .19-18/t!9 co-
f!'es�o quadrante de S. O., fundema aS suas forças, perma

l'ificação. Tripolitania, 2 na Cirenaica mo base 100). necendo a �vista durante toda noite.

VIDe"I" en' te nltl-
c 1 em Fezzan, foram outor- -O"':_

- em 1.840, Luiz Alves de Lima e Silva, assumiu OE.

lÃ· , ...!. .

u e ,\!.'ü.dü:< àquela'Companhia de Nova York - um aumen-
c;!1rgos administrativo e militar, na Provincia do M"ranhãc

MOUSSE DE CHOCOLA·TE I cünfOJ;'midade com, os têrmos to, de 4% na procura de pe-
ele cuja cidade de CAXIAS tomou o título nobÚiarquie;

Êste prato não é pl'opria-I
da Lei do Petróleo da Lybia, troleo nos Estados Unidos com que passou a· ser conhecido;

mente um dôce em sí, mas i
reeenteme.nte aprovada pelo durante o corrente ano foi

- em 1875, cai sobre a cidade ele São Francisco, ·grand�'

uni complemento para sor-I pa�'lnmento. ,- previsto recentemente pelo te.ml1oral q:üe derruba casas e faz algumas vítimas,

vetes, bolos pudins etc,. -,

lnforma-se qUe. a Essa sr. Eugene Holman, presi- -:
em 18S3, inaugura-se nesta capital a Estação Mete0·

Aliás fica gostosíssimo. P'or- : :')�andard (Lybia) dará iní- dente da Junta de Diretores rolo'_glca.··
.

que não experimenta fazê-! CIO aos tmbalhos de pros- da Standard Oi! Company!
- em 1894, foi criado em Florianópolis, um pequel1(·

lo? I pecção petrolífera num fu- (New Jersey), A pi'ocura dei
arsenal ele marinha, sob a direção do engenheiro francês

INGREDIENTES:' I tlll'O próximo, tendo a Jer- petróleo, no resto do mun_'··Luiz )3uette;. )
II LJ:< I:'LIS de chocolate II s,ey Standar� .

já efetuado ·d�, deverá sofr:e ... uma eleva- I
.

- em 1.929, ne:�ta cidade de F'larianópolis�. pelàs 18,4

8 ovos
estudos prehmma,res naque- çao de 7%,.segundo os prog-

horas f�leceu meu Genitor, Coriguasi Austl'ieliano ela ,Co_>

8 col'!wl'es de.sôpa de -aCU'.j'. lo territódo durante os anos nóstjQQ� d�(!ll€1a r 'lto,dr1]de t�" entao 1° Bscrituràrio do Tesouro Estachl�l e nas fun

.
'-

_ ,1e 1954 e 1955.
.

t· 'l'f
_.. .,,j,j. '.," ',4 .,. t.nT

•

cal'
pe 1'0ll 'era.

� .

"··I,�f'i3 "'.e;....n::?tl' "?l� "l>�t- Rood3I!iL' 'Na:SQ,�n! cm :ru .::1e J.l.:gó:3td' "'d '.

Água I -0-
.' I, �:,8.'29'",:la CÜ1f1de.· ri? ltal:iel'á,n.o Estacto elo r11o_ de Janeiro I

MANEIRA DE F,Ar-rii'I" I Wasbington - Seglmdo o C I I e .[1 f 1'0 el R D Ad·'
'

.
LJr.J ••

a cu ou, mnda, o sr. Hol- I :"d�'
J � _,.ev: _r,. n re pno cta ,cost!l, c d. CeUl1a de Mi

1. Derreta o chocolate \ Departamento de Agriculttl- mau qUe o consumo de pe- i I;l.�,a d� vo",t.a, ela casado cem (L Odette Natividade ei.

num pouco de água quente, I·
Ta o consumo de gasólina na tróleo nos Estados Unidos I COS'Gà, amda vl�a, �om a graça de Deus;

de maneira a ficar o mais
lavoura norte-americana de- assinalaria em 1955

- esta Ch1:1 e consa:graá:'t com o "Dl'a d ""'l.·\!)o'n'l·�
vo te I' 'd t t

,.
, , , UIU a-

o <: d

espesso possível. 'Deixe

en-\
,'_

, �r_ a �1í;gl o ;Im o aI de eréscimo de 8% sôbre 1954 �") os abn�gactos seguidores ela arte de Gntt[�nberC!: �(lUf

tão esfriar.
7 bd.110GS üe galoes em 1955, o que em última ' '1'

'
;<1.0 os 11[;1'018 anônimos da ednc:lção " c1l-l·tUI'" elo·

CD •

''!''si I d'
" mUI Ise, '

,"..
,"" _, S povos f

A parte, bata as claras,' ':', n� an o, aSSIm, um a- estaria muito acima das pri-
I:, benementos da Humanidade.

dos. ovos até. ficarem em:
CI eSClmo de 100% sôbre meiras estimativas feitas no

ANDRÉ NILO 'l'ADASCO

ponto de neve. Junte então! .1940.. princípio do ano.
.

o açucar, e quando estiver I �.

Num rela�ório alusivo ao Nas nações não comunis·,

a mistura'bem dura, adci'one.1 '::10 p�gsado� recentemente tas, fora dos Estados Uni�

o chocolate misturando bem. I �:�ulgadO, ,

aquelal repal'ti- dos, a procura, no ano pas

E fica pronta a mousse. I;.a asse�u�a qU,e,90% dos sado, assinalou um aumento

(APLA).
\

I ,:_�!�bustrvelS-\ utJhzados na de 11%. \.

,--- \ Móveis °Rossmart
'P�rtlcIpação"-�

. A�h.a-se em festa.o lar do llOSSO distinto amigo
sr. FlavIO Fclix, linotipista de "A Gazeta", e de sua

e�nll1. esposa tP. Dulccli.a Sousa Felix, com o nas

Clmi.mt� de um robusto menino, ocorrido dia 4, na

�aternH1ade ':Dr. Cal'lo� Corl'êia", e que na ]lia
batismal receberá. o nome de FLAVIO RICARDO ..

Ao distinto casal os cumprimento,;; de "O =:15-
'rADO". (.

-'O ESPETACÜLAR"--"COMIt--'ITI"
-.--

.

"Nós, americanos, que tan- Aeronáuticos Britânicos a

LO devem?S� �o desenvolvi-'I centua que, enquanto os a,

"1��nto bnta�l�o no .setor do : vi�es americano..s de passa-'
o.ansporte, aereo a Jato, po- I gCll'OS a' jato - o DC-8 e a

d.emos, smcel'arnente, asso- vel'sr.o civil do Boeing 707 -

�jar-nos às celebraçõe3 pelo ainda t�m que ser prodl,lzi
'mcesso elo "Gomer. II!'!, Esse

elogio do "New York Times" dos, o "c.omet III" já está vo

<lO "ôo do "Comet" é apenas ando há 13 meses. E deixan
um dos muitos que tem sur- do bem claro o clima de ri

gido recentemente na im- validade na produção de a

:Jren�a mundial. F'azendp uriJ vióes·, . acrescenta tl'iunfal
l'etrospecto �as' perspectivas mente 9- SBAC: "Um avião
da �spetacular aeronave, a na mão é melhor do (Jue dois
SOCledade dos Construtores I voando ... "

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

LOJA.VENDE-SE-LOJA'
I FILIAL: Rua Deoeloro, n, 15

. ,

. Vende-se a Loja situada à Rua Tenente Silveira. IÍr.

.r: FLORIANO'POLIS.
�5 com apreciavel freguezia.

r � • _,.
-,

,Tratar no mesmo endereço.

�=_=-=--�_�'_��_Y�!'ITURAS DO ZE-MUTR'ETA
��L:��J:':,���j�

.
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f"
, .. �

::;:��-:--..............""".::��*,�-""�-"""",,,----,;_---......-

1

MANTENHA A PELE SEM-
PRE LIMPA

.'

Dr. Pires.

Uma das principais, se

não mesmo' a primeira an tre

as regras de beleza consis

te em ter a cutís sempre lim
pa. Este conselho se aplica
a todas as ·mulhetes, quàis
quer que sejam a idade ou

tipo de pele e nunca é de

masiado tarde para c0171e-

çal' os ensiriamentos que

passH'remos a expor. "

O passo inicial para lim

par a pele consiste em lava

la pela manhã com aguá e

sabão. Faça da seguinte ma

neira: utilise agua morna e

fria, uma após a outra,. ·cin

co a seis veses seguidas, tí;il
e qual fosse uma ducha ,jo

gada sobre seu rosto. Na pe

nultin'la vez use, então, o

sabão, fazendo bastante es-

puma.
Vejamos agora o modo

correto de enxugar a cu

tis: O melhor processo COl1'

siste em usar uma. toalha.

f-eJpuda, cobrinJlo �,tqd,\Lo' ..

1'O'8t.o Gom ela e, em s.eglfi-
da, aperta-la: com ;·as 1�1ãQs··
contra' a própria pele de

modo que possa retirar tQda
a a,gua. Estando a epiderme
completamente enxuta passe

um pouco de .creme de lim

peza,. do pescoço até a tes

ta, inclusive, fazendo ao

mes·mo tempo .alguns minu-
- tos de massagem.

Espere assim dois a ü:>eis

minutos afint de que o cre

me exerça maior latuação so

bre as celulas e, então, re

tire' os ,restos do referido

creme com algodão, pnpel
apropriado ou melhor ain

da, um pedaço de gaze.

Com esta somples .opera

ção que no maximo' durou
})OllCOS minutos sua pele já
obeteve um otimo tratamen-

to de limpeza, aumento de

circulação e massagem.

Mas o processo de lim

peza da pele não deve parar
aí pois é necessário ao dei

tar usar novamente agua e

sabão.
Os cuidados de higiene do

rosto antes de dormir são

tão ou mais ·necessários que

os realizados pela manhã. E

isso se compreende facil

mente pois durante todo (lÍa
a p'el.e foi um receptaculo de

poeiras e outras impurezas
e nada melhor do que o uso

ele agua morna e sabão prn'a.

limpa'-la perfeitamente.
Uma toalha, usada da.

.mesma maneira como foi

feito peja manhã, serVlra

para e:nxugar o rosto.

Insistimos na necessidade
de que,' ao deitar, a pele
não deve receber prüduto
cosmetico de especie algu
�ma pois são rias horas reser

vadas ao S0110 que ela de:ve
ach:;r·,se completamente lim

pa afim de que possa resí:+
raro

Não esqu�cemos ,que a pe

le é um· orgão vivo.
Nota: Os nossos (eitores

poderão solicitar quhlquer
conselho sobr? o tratamento
da pele e cabelos ao' medICO

especia lista Dr. Pires, à rua

Mexico, 31 - Rio de Janei
ro, bastando enviar o pre-

j ,I sente artigo deste jornal e o

·r -en d ereço completo para a

! :·'esposta. .

, �
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Começpu O 30 Turno: Imbituba 8a���EIR��É ª!!!!t�:IO�·
2 X Paula Ramos I', COMUNICADO N° �'4

,

'

'

,

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR' torna
\ público; para orientação dos interessados, o' seguint�:

Equilibrado o càtejo da sabatina ,- Pro fessor e Wilson, os goleadores.
tra- ;��!�d��� à b�S�r;:��t�el�:i�I�SeSti!:f�:�g�O �geCI�il:�::to=

Começou ,:ri1.uit� bem 6 ter- elo de eonsideráve] -,di�tân- I
mos apresento); m�is falh�s ',veneido

.

aprecfamos, o Carteira que, embora '0 vocábulo cimento possa ser em-
ceiro" turno:

'

! c ia vai de encontro ã trave i,(iUe. n seu a:1:;ügolllstta, ÇUJ[, balho de Sombra, :V�lsou e
pregado pa ru r.ignificar variados produtos aglutinantes

�<\. 'pêli}ja da no!te de.sâba- I e logo depois u� violento i def�s,l se houve 2� mil ma- l;ei�. O novato �.lZJO, tem c ligantes; o item 7Ao.99, da Nopiene lntura Hr:tsíleiJ':l
do, -embóra' acusasse apre-I a,rre:nesso, de \-\ ilson

pro-I' .'av��1!:l3, cu�n,�clIr, Ca,pa� qualidades p:r� b�llhal, a�: de Mercador-ias, não abriga senão o artigo provenien
senca de um pequeno pú- 'porclOna a Capaverde- excu- verde e Apclin ár io em grau- sim como Alma,nuo �u� _Ja te -de minerais não metál icos.
b!ic�, chegou a agradar pelo' tar sua melhor defesa d� c!e. ev!dência: Cnson, ql�c r:os r'eu .uma boa exibição. Assim, sob êsse item, poderão. ser importados, pela
entusiasmo e bôa disposição I noite. E í, encerrado o pri- tOI [mprovicado na m�Ja 'J3 demais com altos e bai-

3a'; categoria de câmbio, os cimentos aluminosos ou "ce-
des litigantes. mciro 'half-time", com o t dtrelr«, soube �"'I�T um dis- �(0';. . ment rondu": romano ou. natural, .de pega rápida; 1>UZO-
Fizeram .muita força os I' Imbitu?a vencendo pelo es- Ill'ibuidor emérito:, Nery foi K', a,-pITu, ,:(}1l regular

lân ico : }netalúrg'ico sulfatado, e outras variedades dês-
players, pois nada melhor ,core mnumc.

" . ,um gran ds lutador, poden do ,des' inl";lril(' funcionou o sr.
gl' t-' r I..

I
..

.

TI t I
ses a orne,rarn es, 'It fi " t' 'erraden'a sern nenhum €'vag'ero ser Láznro ,;-'1' 'o omeu, ,do qus iniciar. o urno 1- ,; <! n \1 as� o.

.

, �c' ;'
I

_' _,"':' ',' ,
Subordinam-se à 5a. categoria (item 5.99.99) os I,

nal com um tr-iunfo sensa- H;'POS os 10 m'-'l�,�O'l de Jles- I
apontado CQIMJ o me�hol ,'.ó,s qUal'll�?s:' 't"

"

címentoà em que entram como agentes adesivos colas ou
cional. canso. Os pat,'alTIOS dão o I homem na cancha. Corajoso \

te-sinas,' ainda que se trate de matteríal, útil antiácido
1 t

.

t t t di
--

'I:MBITUBA - Capaver-Nos primeiros minutos, que pódem pe o. em�a e, 'e _resls en e� o �::x rer�la t-
ou 'para vedações .especiais, a que o fa,bricante dê a de-

'

a f t O Interiora reità Chad éco também lu 'de',' Paulo e 'Jatii:', . 'Adir, "atacou com gran e pro un- enquan o que s -,
-'. ,. l!_,v , ,'" ,'- . - nominação comercial de "cimento". Êsses produtos po-

b
.

f
.

I "1'''' n u·t,� O" r·>�tantes e'�m ,fll<"I'eZ'-,'e'" A"pqHllário,' Ne.i'y,didade o 1mbituba, o rIgan� EOS �·,zem o posslVe p"." LOlI 1 I v, " \. '"
'

,

,

' "',
• c1erilo;'.,Do entanto, ser, importados pela 4a. 'Categoria,'�,

.

1
' l'd o

'

mal'cado!O Va- ]J'lano regllla1' ·exceção de (;8)'001' Pl'nfe,:<:ol" H1lton f>' •
-

•• \. •do a equlpe pau ama a re- conso I aIO. ' .
.

L ' -

,

, ..
' • •• -,' -

,- ! '. auando atendIdos os requisItos prevIstos no respectIvo As _ 8hs.
cuar o mais que ponde. !ét;io decépciona o pÚ?lieo Ii

Professor qU}. embo�'a sen- Cl�(('�(!.,_:_ ',;. ,

.

'1
ite� (5.99.99) da Instrução 'na 118, da SUMOC. ."Sessão Das Moç'as"

Dessa s11per-ioridad�' nas-, a,o desfç:'ir,m:n ponta-pc em

da,
o ':scorer' ,(1a nOlte CO�l ,f AULL� _R:��O�.- ,,:ç.eLo. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA VEíCULOS E John CARROLL _ Susan

-éeu o primeiro gol da noite, Nery, ao per seguro pelo o� dms te�t(l.s do team .v�-INm'y�e_NI�lO;,J\1�l'_J��t:�, Ne.ry MOTORES A EXPLOSÃO DIVERSOS t,fAYVlARD em:
aos 4Y2 minutos, jl1stamen- extnmla imbitubense. Falha i sltante, fOI flg'a'a negatlva . e. Jacy; rWl,ls.(�n., ;::;0!l'llnn, �e- - Dínamos para bicicletas - Clas. 6.82.29 � 5a. DUVIDAs DO CORAÇÃO
t t .- ml'nlltos após ser o árbil['(): I e,rnll t:n do qUe I)

,

no, que concel'/W ao traba-I tInho, ,\ a{er'ío e Arma11do.
,ca,t,egorl'aeles .

'h .

N d'" R'd C C)'--'GOO �';oP)�ograma:
anulado um gol de Chadéco playei' tricolor conti�ue lo de eqHlpe., . o qua í'o ..en 11:� r: �"')�" .•

". - Conjunto de dínamo e farol, para bicicletas - :-J oi icins da Semana. Nac.
por impedimento do exü:e- em ;';:1111]1(1, l,.!r·ry é arrasta-II ' ,elas. 6.82.2H - 5a. categoria, j'l'e';L'é;: l,[íC:_ 2,00

:���ja'i<\.;��;��e�é ;�e "�r:�� '�� J:�l��S���� �c�l����:�;;�:!
".,

SAUIZI.NHODÉIXÓÜ-A·-OIRECÃO :; '�
..

iií1clUSi:V��:.�nd't: ���h':s VeíC�\I�:. 6�����óvei;�. d�:;��iaI), \,5��nsul'J até 14 ftnos�
)}:o' deplol'ável de LeIo: Ne" 't(l do clu.be., Retorna, a.'lu�l' " ,

_' \ �-":- VH\ros moldados para farOls, de motoclcletas _

I'V cobrou lIma falta e o, ta decol'l'ldps alglllls mmu-
, TECN'lrA' '0'0 AVA'I ',,6.03,36 -- 3à. categoria

f�z' magistralmente, tendo tÇls."
' ,

,I " '. ", ". \"',' "

i"', , ....�,'
' '''� "-, - Luz ü'aseira compieta parã m?-tocicleta�' (lanter-

Professor executadq, uma
'

�ií-n 'lfer,l''l'idos 19 minu.-

N":"
.

' ,

�'N'" t'''''' '\ r a
' Anexo I) Cla 6 O" "6 '""a categorl"

cabeça.datem gi'ande'- �st.ilq." ;('.:; <b segunda faose. Ata- a's coglfa:cões Q nomé de Ize a
-.' 1<

-=- Vidros l11�d�do�' p�Í��ufnrole�'e' (�raseir�' 011 não)
Lelo seguroll a pelota n� 'f'w� de' P�u,a t..,iTIOS. Perigo Vem de deixar ; direcão Avaí o COBiçado cetro de Ide bicicletas - ,Clas. 6.82.29 - 5a. udegoria
altura da cabeça, mas ao le- frente à méta de Capaver- do plantel avaiano, em �il'- campeão da

�

cidade e can- I�SP!�GAHDAS E CAR�B!NAS, - As· espin�ardas e

vá-la de encontro ao peito, ú de. Betinho arremata na
tud:e de não, ,dispôr de telll� didato ao' titulo maxímo do carabInas de ar compnmldõ, geralmente destmadas a

fez sem a habilidade ne- trave, fazendo a pelota ir
po, o dr. Saul Oliveira, o Estado.

'

eS1)01'te e não à caça, sõmente podem ser licenciad'as ao

cess4;ria e o resultado foi o � aos pés de Wilson, que, be� :;aulzinho, eonsiclerado o Fa·la-se que Nizeta, seu' nmparo de promessa de venda de câ!nbio (PVC) da 5a.
qUi:: "iu: a pelota resvalou coloeado, não encontra mUI-

...écnic/o de G5 pelas mano- grallüe amigo, será o seu categoria; \ conseguintemente, não se incluem no i'i'em
em suas mãos e transpôs a ta difiel1ldat.ll" para igualar

bras intoligentes que leva-
!
substituto, mas o jogador 3.9�.2D, da terceira categoria.

" .

'

lil:ha do gol, para desespe- o mnl'f;<tctOl.
,'am o Avaí à conquista do ouvido pela nossa reporta- M.AQUINA PARA DEPILAR SUINO:::; -- S llboi.'Clll1 a-se,

1'0 do goleiro e seus compa- F J'CS"e fl; li f' f-1 peleja. Nota- titulo' de campeão dos' dois gem declarou que no mo- 30b a classificação 6.69.99, ii terceira categoria da 1118-
r.h<!iros. �,e q:1e "s c1ois- quadros se

tl,l rJ1 OS, com uma Adiferel�ça \men't?' seus' ,�fazeres n�,o ,I tn1Ç,ã�. ��. ;1�, .d,a S�;l\10�; l�oderão, .ent�'�tanto, oso.mata-!_) ,{,ol dos '.jsitantes ser- mostrp,ll� psgotados com· os
de cinco pontos sobre o s�- perrilltem reallzar uma açao dO�l: o� .fllgOIlflC�S �,m,fo,�ta-l.l ,�a pn�ell a �ate�oIl�" de

-.;ili phl'a aleyt\r os locais esfol ('03 d;spendidos. Os
zundo colocado que foi o

I ampla a frente do quadro, l�or do com a letI a e, Obsel�açoes.; .d� CItada In�t� u._s(.Jo;--e uma po!'sivel goleada, ':ninu!íJ'S ""O ,;? escoand_o ra-
Figueirense. '�motivo pelo qual não acei- ç�o, .desde, q�le �om�rovad.a a, ImpossIbilIdade de aqUIsI-

;););8 até então o arco paulaí- i-,ihrnente. O empate serve
A 110tícia da saida de tará a dificil incumbência, \:::'0 .wnto a mdustrla naclOnal.

no �ttravessara maus boca- i[\ra reflétir n desentolar
Saulzinho das fileiras do se �onvidado. MAQUIN�S PARA TRABALHAR METAIS E .PARA

ilüs. 10 cotejo. Avaí deixou tristes os to1'- ! Está sem técnico, portan- FUNDIÇAO E METALURGIA - no item. 6.64.49; da
E foi com satisfação que, Mas assi;:n rlÍ:i(, :mcontece, cedol:es, dil'etol�s e joga.do- )0, o campeão' flos, dois tur- ';erceira cnt;gOl:ia de importaçãq, só de�em ser c!assifi-decorridos dois minutos ',ao.,.n minlj'o.-, um chute

res do querido clube por- ! nos. Eis um problema para ca�las. as l!Hlqu�JlaS que efetuem ope�'aça� de llsma.gem
após o feito do comanUante le Ntory ,-all,,,fI (cnfusã.o na

lLwnto Saul:llinho tem todas lo presidenle Celso Ramos �l'�prwmente c:lta (c()rte �o metal), lllclum�o-se no Item
"cólored", a "torc.ida trico-

.

rea paulaína e Professor,
iR qualidades pal'a dar ao ,Filho resolver. ,).61.99, da mesma categolla, aquelas que trabalham me- 'No Prograrria: '

101' ,'in o COl1_jUI1W de Valé- empre oportunista, conse-' I tais por outros processos, como sejam as de trefilar, de Guaiba Filmes. Nac.
,rio Hugh: ',' ,_', <'qlrilibrar a :ue .burlar pela sf'gunda ve7" Fl'A,M'ENGO, C.AMPEl,O DOS ,DOIS TUR _

�orcer cabos, as perfiladoras (tipo Yoder, p.ex.) e do- Preços: 1,00 - 2,00
pele ;,1. . vigilância de LeIo, com a bl'adeiras.

) ,
. 3,50 .

.Jogando, agora, de igual Jbte,nçào do gol da vitór�a.
NOS 00- C'"E'RTAME C A,fiIOCA

PERTENCES E ACESSóRIOS PARA TRATORES Ei Censura até 14 anos.

para i·glJal, pl'esenciamos ,:'l'os quaTro minntos restan- '

'.
_ ...

"

,., . ,',-k\N' ESCAVADEIRAS -:- Os roletes (superiores ou inferio- ...._............_�_·'O...-O/v...._....- ....�...............

tlm," luta de sensação e mo- tes 11[1,da g'! ',('rlfieou de . I'es), ber,n como as }'(i)das-motl'ize-s e r�das-loucas diantei-

P d" e
•

- Foram êstes os resulta- " .,

er eD' Svimênto. 'No centJ:o do gra- -lensacionaJ. E' dado li co-
1 d f' I d I'C .

t"
- O' i,'as do sistema de esteira, para tratores, constituindo ma-

_

'

h " .t ri f" 'I, ios da roc a a ma o re-, riS ovao . . .

I d 'f'
,

I
.

ma do desenrola-se o jog� � 11 ecer o ltSIl a o ma.
" C 'C

-

1
Lena e uso especI ICO nesses velCU os e em escavadeiras

tlma ou 'Olltl'a vez os dOI's Imbituba 2 x Paula Ramos �Ul'IJO: �Ol'tuBgues� .) x Ban- 'FI ampeao c os dois turnos:
(máquinas de terraplenagem), devem classificar-se i<Io

J o, lt d '·0 do RlO 1, angu 2 x on-. 1 amengo.
d

-

a'o a'taqne CI'l' resu a o nos parec-= " Item\6.33, .80, da 2a. categoria.,{iUa ros vao 't " .
-

.•

b"
I

t hl
,mcesso 1, Flamengo 2 x Bo- Classifieados para o 3°

d 't
- b a sa l'üsto pois em ora, en a ' ,

. TINTA NANQUIM - A tinta nanquim só, deve ser encllla_::ln o SI ua,c'oes em ar 'ço s , ., ,

t
.

:afogo 1, Fluminense 3 x ! turno:, Flamengo, Vasco.
!Jara as du;'s cidadelas. Um :ioIF�do tanto quan o seu

J ' .
.

OI I I' B' A
,. drad-a no item 5.58.05, da segunda categoria, quando im-

.

t
.

t ,p' la TIa Vasco 1, Amenca 3 x' a, F ummense, angu, men-
nortada em bastões sólidos, especiais para trabalhos ar-pelotaço de Chadéco, atlra� ,an agoma a, () .�l__

-

ria" O e 'Madureira 1 x São I ca e Bonsucesso.
,

__ .

__ "_. ._;___ _. ,
rísticos €le a.guada; a tinta nanquim líquida se subordi-"

Na-O haverÁ este ano o, BA,NDEIRA,S FlUORE'sr,.,'EN,TES PARA na, sob a classificaç'ão 8.66.99, à qui11ta cat'egorla de
.

V
w <:âmbio. e não pode ser importada através do item

Torne.-o R'·u· - São Paulo '
'

, fí.58.05 da. segunda categoria."

_ JOGOS NO ES,CURO TRATORI�S - Sob o itúm 6.70.00, fda la. categoria, a

I RIO, 4 '(V. A.) - Ao que presidentr do· Flamengo, .Jo-
que se lIefere f\ Instrução na 118, da SUMOC, observada

tudo indica, dirigentes ca- sé Alves de Morais, que seu RIO, 4 (V. A.) - Aten- Traz tainbem um par de �; restrição ali, imposta quanto a implementos, poderão
riocas e palllistas chegarão clube prefere fazer uma demelo a uma solicitação do chuteiras espeCIaIS para ser importndos tratores de roda equipados com guin-
a um acôrdo para o cance- �e)Uporada 'pelo Velho M\1I1-' diretor do Departamento de partidas em campos enla- chos. } ,

lamento do Torneio Rio-São do a ter de participar do Arbittros, a espbs� do sr. meados. Fica esclarecido, outrossim, que ,o equip'amentto de EmpregadaPaulo, . ehainado
.

.também Rio-São Paulo. A mesma po- Harry Davis, que está via- A' sra. Harry D'avis 'está comando hidráulico poderá ser trazido juntamente com
"Roberto Gomes Pedrosa". sição' e a do Vasco da Gama, jando para o nosso país, viajando pelo "Alcantara.", 'cs tratores -incluidos na primeira categoria, desde que,

. domes jica
Isso é o que se deduz das ora 'com longa viagem assen- traz qurlti-o, bandeiras fluo- que partiu de Porthsmouth' como é ól1vio, nêles integrado. Casa! com ,duas filhas,
declarações prestadas por tada por diversos países eu- rescentes, das que sáo usà- no dia 28 de janeiro ultimo Rio de .Janeiro, :n de janeiro de 1956 chegado do Rio, precisa de
ambas as partes,� uma 'vez ropeus, com o empresário das ,em Londres, nos dias de devendo aportar no Rio no a) Ignacio Tosta Filho - Diretor b5ã. empregada, limpa e de
que os resultados financei- José Gama. nevoeiro. dia 12 do corrent�. a) Adelino Debenedito L Gerente bôa apar'encia, paga-se bem.
1'os da competição. ,sempre Sem apoio tão importante - -

E-' f" T a

:1�:;;!�o ��r�::�;::::;:; ;;'7:�!:=:;;����'I�::��â F40Ueirense X .Boc8iuva e' Paula RIIOS x Ovai :t�:E0�:_;�;�i:�
p,m relação a jogos dessa na- dois anQs. Solução decisiva,

h' F
'

"

b 'B
' \1 Preceito do Diatureza.

"'"""�"'�"'��' ��r��{m�:;ãOd�s"gl:i�:nJ�: ,Aman ã o igueirense dará tom ijte �o ocaiuv� e sexta-feira o Paula Ra-
.

VERÃO E StDE ..

De São Paulo" iuforma a 500" .....a ser realizada alguns' .

mos e'nfrenfará O" campeão dos dois turnos Quando faz calor, o orga-

Agência Meridional que não dias após os festejos do nismo elimina grande quan_
. 0'XiRr,e· nenhum clima propí- Carnaval. Duas partidas estão pro- ,

,

-.,.

peão dos dois turnos. comI) o tidade de água, diáriameIOte.
cio, à rea1ização do certame, Sem contar a presença de gl'amadas para esta semana, Bôa luta deverão sustentar 'f1eto,res, teremos o choque forte fi!ilquadrão paulaíno É por isso que, no verão, °
êste ano em face à excursão élemeÍ1tos de 'destaque, em em ('onti�l1açãf) ao terceiro o Yice-campeã� e o tercei�o entre Avaí e Paula Ramos, esperam brindar seus afei- indivíduo sente muito mais

a ser e�preendida pelo se- suas equipes, temem os 'di- turno do ,Campeonato Ci,ta- colo,cado dos dois turnos. No o famoso "Clássico q,a Ami- çoados com uma vitória seno sêde do que no inverno.
lecionado brasileiro aos' rigentes o fracasso total da dino de Foot·BalJ Profissio- primeiro 'turno venceu o aI· zade". Outra pugna que irá sacional que os credenciem Procure atender ás neces-

campos- da Europa. prov�, que até �o:ie não COB- '\ nal.. . .; vi.negro por 4 a 1, vindo a deixar em suspenso/a "hi�. a levantar o turno. sidades do organismo, be-
Não, é outro' o ponto de segUIU o prestIgIO que se FigueIrense e BocalUva ser derrotado no segundo cIlada" f1orianopolitana com Não deixem de presen- bendo muito mais água no-

vista ,dos gua�abarinos'l esper�va, q;_uando do seu

I será? Os p':rotag�ni�tas,do 110l' :: x L. as suas fases empolgantes e ciar amanhã e sexta-feira, verão do ,que no inver-
Agora mesmo, mforma.o planejamento. /" coteJo de amanha, a nOite, I Sextl.l·felra, à -luz dos re· §en§ac:im�at§. Tarito o cam�, às duas ,ab.·.aentes Ilor.fi.ss.

'

no. - SNES, ' ,,-

;'

S e D sa c lo 8_a I- vitória �o Brasil sô�re '8 Argentina I

o seleciónedo ,pàulista, representando o Brasil no Sul=Amer'icano de M'ontevidéu, conseguiu, domi�go; brilhan
te e sensacional triunfo sôbre os argenfinosy por 1 x O rehabilitandose por comple-to e ganhando a con-

. ""

fianca dos brasileiros
'

.

'

•
, ,

..=J'l.W�Jil6��W.�.p_W..l'��a�..
a
..."'_'___��_"��;;?_�&��aw.�;;!Jil!P�.p.�'1il.W...���..F'ii!'��'·.Y.r""'.·Ji\;,·","';'_w"""_'_����.rJ'-.Q.I'.»Ja�...."fiJ_""aCJMJi'o.�r;Í"6_"r=F","'�,.aJI'�lii,.",p�c��.ra.w-qjlJ.":'.

"O Estado 'Esportivo"
.......................e �•••••� �

9••••_ ., �.�.�.�,

'"

In�ma�
CINE s.�o JOSE

As 3 - 8hs.
Mona FTI.REJ\IAN em:

ABISMOS DA·PERDIÇÃO
No Programa:
Cine Noticiario. Nac .

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura. até 10 anos.'

_

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

"Sessão Das Moças"
John CARROLL - Susan

HAYWARD em:
,

DUVIDAS DO CORA'ÇÃO
No Programa:
Noticias da Semana. Nac,

Preços: 1,50 - 2,00
3,50: I

, Censura até 5 anos.

As -- 8hs.

Montgomery ,C1,11'''1'
Burt LANCAS'TER
borak KERR em:

I' A UM PASSO DA
ETERNIDADE

De-

N o Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

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

\,'

l,

As - 8hs.

.Jorg(j MONTGOMERY -

em:

ALÇAPÃO Si\NGRENTO
technicolor

N o Programa.:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos:'

As,7 9hs.

"Sessão DI]B Moças"
Van, JOh8011 Janet

LEICH em:
,

ITUDO POR VOCll:

,

.,

Urr1!l caderneta da Caixa
E�o:lOmic:l Federal de Santa
Ca'tc.rirta pertencente a

Gessey Marques' n. 06107.

Gi'atific<�-se a quem, entre
iar nesta Redaçfto.

Piano
.

Pleyer
VENDE-&E

Tratar:
.C./ Mafra 71 A.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reabilil.Bção
pus cegos
Novos planos de ensino no

Instituto Benjamím C0115(,ant

ruo, (AGÊNCIA NACiONAL),
- o 110Vo diretor no Institu

to -Benjftmim Constant. dr.

Orluncl0 Pontas, é o prímeho
módico ,eDFleciJ.Jista em reabi

litação social que assume a

direção daquele Instituto.
Uom efeito, o dr. Orlando
Pontes freqnentou durante
ü;Pn anos

-

03 principais cen

tros de reablhtação de "defi-

citá rios sensoriais" dos Esta
dos Unidos e do Canadá, oh
sorvanrlo o que já se fez nes

Se terreno.

Falando à rsport ag e m

ex-plicou o 110.·,0 diretor do

explicou o novo diretor elo

Que "deflcltári8s sensal'iai3",
;egundo a concáítuaçào mo- [
derna, são todos aqueles que I
sofrem a privnção de um ou ;
mnis órgãos cio sentido. tais'
como o CCE;o, o surdo e o mu

do. srta, na maioria das ve

zeR, criatnrus elesajnstadas,
quando nrrdn impede flue vi··

varri do trabalho em fábricas,
e estabelecimentos indus- i

trials, em pé
.

de ,i:guald��l� I
com os scnsonalmentc perrei I

tos. A propós ito, acentuou o I
di:. Orlando Pontes: I
"Tive ocasião de encon.trar, !

nos Estados Unidos, várias I
fabricas em que a mníoría 1
dos en1pregadós são cegos, I
sem que isto constitua qual-I
quer prejuízo para �'!le_::; ou 1)3.- I
o .Iugar onde est,uo traba- i

,

lhtmrlo." I

Libertaçãe de complexos I
O que teremos de fazer no

Instituto Benjamim C011_';

tunt prosseguiu o vo dlreí

tor '- será resolver o problc
ma de reaj·usklmento el!lO

cíon.il, .: ocbl e CC(jn�1micu do.:

deficitiriJs �2)l;:;Ol'i�lis, t.:l11 _-

11OSS0 caso particular elos cc-

---_._._-----:-

Residencia
Coqueiros

Aluga-se ótima, bem am-

pla e nova.
'

Vêr e tratar à Rua Juca

do Loide,' nO 47, ou à Rua

Gona" Ma Ta 24.

em

5Floriallóllol:f, 'I'crça-feíra, 7 de Fevereiro de 1956
-------------------.------------------------ .. --.--------

anos ...

Eram 2
há dez

Faz exatarnc-ite 10 anos .. a 7 de feve
reiro de 1946, reallzava-se o vôo inaugu
ral, São Paulo-Rio, de uma nova cornpa
nhia 'de avíacão ... Era a Real. Dois D-C3
eram tôda a'sua frota. Mas êsse primeiro
vôo, comandado por Linneu Gomes, fun
dador da Companhia, era o início feliz de

urna obra destinada a prestar os maiores

serviços à coletividade brasileira.

hoje são70
aviões a servico do Brasil!

A frota primitiva de dois aviões conta

hoje com 70 aparelhos, entre os quais 8

moderníssimos Super-Convair. Os 373 qui
lômetros da rota inicial multiplicaram-se,
Atualmente, suas linhas cobrem 54.271

quilômetros sôbre o território nacional e

13.665 em céus estrangeiros, ligando o

Brasil a seis países do Continente. E para
só mencionar estatísticas levantadas até
in de Janeiro, nestes anos de labor inin

terrupto, a Real, hoje Real-Aerovias, trans
portou 5 milhões e .500 mil passageiros,
40 mil toneladas de carga, percorrendo

gos.
E insistiu o especialista nes

se� três aspectos da questão,
pois disse que o simples fato

de ensinarmos a leitura a um

cego, não quer dizer que este

jr.n10S gürüntindo o seu tutu-

1'0. Preeisamos, antes ele mais

nada, libcl'tá-lo de certos ví

cios de atrtude, de certos há

bitos nocivos i1 sua reabilita
cão social. Esta irá :.1)gir sôbre

�ui.l atitude social, ohrigan
do�o a manter gestos e atítu

des tanto quanto possíveis
iguais aos das pessoas qUG

cllilplh"lll de visão normal.
"E' comum no cego e e111

outras pessoas privadas dos

órgãos ·de sentido um senti

mento de irritação pela idéia

da pena que julgam caus:J:l' a I
seus semelhantes. Ora, êles I

não .causarão tal Impressão
se' não apresentarem aspec

to triste e anormaí".
Para conseguir êste ob-

�e;����,e�;�:l'áo s�;· fe?t�����l� I 40'-8-T-r-a---b-a-lb-a-d--o-r-e8-n-a-s-ID-d-D-s-tr-i-as-�-�N-o-t-·-e-n-d-ç--U-.o-,)--_---:"
---------------

"Plano nacional de ,oob>l".-·

d S ç
·

L Partícípacao
;�a�s,d�:1'�e�ic���i�:ve1�i:n��� Para os dev�dos fi!S�!!os c�lc�r�!�rs. contri�Uin- . Com a Biblía na Mão JAIME CARPES �:: OLIVEIRA

•

criado, futuramente, um iP�-1 tes do I.A.P.I. do telegrama cujo texto reproduzimos: VERôNICA MEDEIROS DE OLIVEIRA
tituto especializada. No pro- "F'TI SANTA CATARINA-FPOLIS l'ERÇ1\-FEIRA,/ 7 DE FEVEREIRO têm a grata satisfação de participar às psssôas ele

prío Benjamim Constant es-

I; N 00-10/299-300156 TENHO SATISFAÇAO LEVAR CON- suas relações, que nO'0ia 29 de [anaíro, Ocorreu na Mater-
pera iniciar ainda êste ano a

HECIMENTO ESSA FEDERAÇÃO HAVER DETERMINADO Nisto conhecerão todo" que sois discípulos, se tíver-, nídade "Dr. Carlos Corrêa", o nascimento ele seu prhuo-
execução de novos planos de

,IMEDIATA REABERTUBA SERVICOS ASSISTÊNCIA MÉ- des amor uns aos outros. (João 13 :35). -Ler João 13 :34�38. gêníto
ensino, visando principal- l DICA AOS INDUSTRIÁRIOS DESSA CAPITAL NAS BASES UMA NOI�rE chegamos ás muralhas de uma cida- JAIME -MEDEIROS DE OLIVEIRA

men�e, este ponto. d�
.. Vist;,; .1' VIGENTES ANTERIOHMENTE PT 'SDS ITAGIBA CAMPOS .le f'eehada da China, depois de terem cerrado o portão. rClub-e Recr'e,atl'vo' 6 de J8 nelaro_É 18S0 o que prucisa ��l PRESIDENTE IAPI. Através do guichê do portão o guarda pediu-nos nossa

combatido. Já em março pro- I(;:u·teir�, de identidade. Logo o portão-se abriu eToi-nos.
xímo, começarão a ser postos �_.."._,'-_-_""

-

�"w_-r__e-,·"·,, �..."._�- ••••- --- r,(!rmitido entrar. '

em prática novos planos de 1\ lgurn dia chegaremos às muralhas da Cidade Eter-
ensino a fim de que os ce-

Prec·lsa S� Passade·lras 113. Que credenciais teremos a apresentar a fim de que a

gos, a; sair dali, possa:n viv�r
-

U porta se abra? Será nosso conhecimento da Bíblia? Nossa
sem depender de funçoes pu- certidão ele batismo ? Nossa carta de membro da igreja?
blícas nem pesar ás suas ra- A Lavanderia ESMERALDA, Felipe Schmidt 160. 1

Uma calota de recomendação do pastor ou <1e quita-
milias. Para o inicio dêsse] Tratar na mesma. (:((0 da Junta de Ecônomos? Será fi ficha de nossa vida

programa, espera o dr. 01'- I diúria? ,

..

lando Pontes contar com a
.___________________ Jesus nos dqu a única resposta em têrmos de disci_

colaboração de várias enti-

O'SAN-GUE �'-A VID"A, I pula·do.
Disse Êlec: "Nisto todos conhecerão ql}e sois meu

dades norte-americanas eS- .. 'discípul'{ls, se tiverdes amor uns aos outros". '

pecializadas no assunto. Como estamos avaliando as pessoas e quanto vale a

IQreja a ue pef'teneemos na base dêste padrão? Temos
a tljor uns aos outros a

..d,espeito de raça, credo, situação
eeonômic:i oa nacionalidade?

'

" �� ,'.'t; I"�..
,I'" :,:.�.

116 milhões dê quílô.netros, num 'total de
457.000 horas voadas l Mais de 100 cida-

5 viagens grátis aos Estados Unidos

Comemorando seu 10.° aniversário, a Real

lançará', no próximo mês, um Grande Con-

des brasileiras são rsgularmente servidas

pela Companhia E íl tão intensa a ativi-,
elude de seu Dviôes/conduzidos por tripu
lações de elite e apoiados por uma orga
nização de 5.000 homens em terra, que
cada dia tem hoje, na Real-Aerovias, 330
horas de vôo!

curso, com fi grandes prêmios aos seus pas
f

I

sageiros. Cada prêmio, uma vj.agem para

2 pessoas, uia-e-uoua aos EE. UU., .com

Êsses fatos e números mostram que o
. Brasil possui a maior. companhia de avia
ção comercial da América Latina e uma

das maiores do mundo! Esses fatos e nú
meros justificam o orgulho com que a

Real comemora o décimo aniversário de
.'

seu vôo inaugural.

estada paga pela Real! Uma dessas t!La.

gens deve ser sua! Espere as 'bases do con-

curso. E para concorrer, guarde desde logo
o bílhe�e usado de sua próxi'rna � vtogem
pela Real ..Aerovias.

, ,

y

'0 anos
de rea' serviço

ao Srasil

,
"

- ESTREITO -

Pelo presente ficam convidados 03 senhores associados
para participarem das festividades "carnavalescas" de 1956.
que obedecerá a seguinte programação:

-

Sábado - Dia 11 - Baile ele abertura, com início as 22
�- horas;

Domingo - Dia 12 - Vesperal infantil, com inicio tiS
16 horas; �

Segunda-Feim - Dia 13 Baile, com inícIo ás 22 horas.
As MESAS poderão ser reservadas com o sr. Lídia Silva,
no Estreito. . I
Os CONVITES- INGRESSOS poderão ser adquiridOS na

Secretaria do Clube, até 2 horas antes ela realização ele ca

ela festa e mediante apresentação ele um sócio.
Observações: - 10 - Para os sócios dará ingresso o ta

lão çlo mês;
20 - para as senhoritas será rigorosn

n'lente exigida a apresentação da

Carteira-social;
30 - para os filhos de sóciús, maiores

de 18 anos, será cobrado, ingres
so;

40 _ A festa infantil será exclusiva-

\. mente para os filhos de SÓCiI)8.
A Diretorh.

ORAÇÃO
Nosso - Pai, confusos, arredios, suspeitosos os ho-

meni'i, hoje em dia, est.ão, pedindo uns aos outros suas

\i credenciais. Fortalece-nos em nosso discipuhid-ó contigo
: na expressão de nosso amor cristão em esp.írito é em

'obras Em nome do SenhOl'. Amém.

l PENSAMENTO PARA O DIA

I Serácql1e a Citrteil'fl de identidade de minha vida
I
prova qUe sou segl1idoe de Cristo'?
i. LEO J . MADER ('\yISCONSIN)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
___.- .._.- .....

·

�-r
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"

rvo·... '1'·
·llrlÍ aOdu80dsepl_.Star-I dJeeeS.DcSariddOaSdePIiSSOS \ UmaYa�J�2t��:��a D. .;

_

\., Camaru nO 1'8 e 20 e uma casa na Pmia de Itaguassú com
\ Ilnstalação sanltaria completa e terr(;r:o para Lotear. Tra

hi' na Avda Mauro Ramos 266

se você quiser , . . mas É um sapo vivo que há �

Inão quer. que ser tragado todos os RE'CEBIMKNrO E ANUID. DES

Eu frequento os desfiles dias, eu o sei. Mais, deve-se

Buenos AÚ'es -/{APLA) 'de modêlos das grandes ca- 'habituar o estomago desde Previno aos, Irmãos qus do dia 2, do corrent� à 15 ele

- O título é tomado de uma sas de moda para ver os
I jovem, para. não ter que tra- mà�ço proxírno, estarei com � Irmão TcstJ�lL'eir() Li"'. Becl"eL

I

tragédia. de 'Racine, "Atha- vestidos e as que os ves- gar mais tarde dois, e mais tarla desta Irmandade e no dia 18 na Baeiístla da c9.(;edral '

lie". Se existe, como dis�e tem. Atrai-me seu modo de tarde três, que terminarão das 9 às 12 horas'para o recahímento ele dnuidndes.

seu autor e como pfoclamam caminhar, de' sorrir a frio, por asfixiá-las prematura- Consistório 1 de fevereiro ele 19S\)

os anuncio� -. dos institutos de deixar entrever o jôgo mente. Se começam cêdo, José 'I'nlentino üe [S(H1Za _ .. Becretarro

de beleza,'. uma inesgotável' de, pregueadog sem dar tem- encontrar-se-ão imunizadas

série de cremes e d� vibro- po para copiar o segrêdo. contra todos os riscos da

massagens para reparar o Sinto-me bem naquela at- competição no plano estéti

"ultraje Irreparavel" dos mosfera tropical de vaida- co, social e galante.

anos, a velhice da mulher de e de perfumes, de ferne- Tratem de manter a face

deve ser prevenida, corno a nilidade e tentações. O que lisa sob os ácidos da inve

dos homens, desde a juven- mais me diverte, porém, ja e dos ciumes que tendem
.1 naval

tude. Também a mulher para são o ódio e a crueldade, a encrespá-da." 'renham na' Dia 12 _ Domingo _ Matinée Infantil a partir das

se preparar ,/para ser uma que as senhoras não logram face aquele sinal índescri- 17 horas às '20 e das 20 às 22 horas Juvenil
velha agradável, deve come- esconder, ao passo triunfal vel qUe segundo os antigos Dia 13 _ Segunda Feira - O maior Baile Carnava-: t'a;§� das E�qu�drl-::l:Ihs
çar a melhorar quando é daquela esplendidà juven- o Deus do Arnôr colocava 1

" U U " ... U
esco do ano , DE ALBERTO .t(lCII'l'ER

uma senhora ou senhorita tude, que sabe caminhar, en- entre a.s sobrancelhas dos· F
.

Bail "Até I'"
,

Dia 14 - Terça erra - ai e e o so ralar I Rl' '2A d '"""iO 612 'E' L -eít ""1" l'
muito jovem. quanto a maior parte das namorados. Evitem -que se _.' A' ,. í la', em",., _. Sol ia - :r! orranopo is

Ih
' Se,rao realizados por este C.lube, em Sl.Ia sede s.ocJal, " Portas, janelas, caixas, mela-caixas, vistas, etc., com

Se prepara a comida, se- senhoras crê que caminhar '.' es incruste entre as so- d f 1 BI'
- - .

b I
nos dla.s 11, 1&. e 14

.

e evererro, gra.nc.lO,soS ai e.s a
astóque para entréga Imsdlatn.

uhorita, não meta a colher é transportar o corpo de Um rance has o "omega da me- h M t I f I
"

I·
.' F'antas. Ia. Doml.ngo, dia '12,' avera a inee n antíl e Execução aprímornda em Canela da melhor qualidade

em todas as caçarolas para lugar para outro; que sa- ancoha". i ""

Juvenil, a partir das)7 horas.
- _' , e sem defeitos.

provar se a agua está sal- bem fazer gestos com ele- RESERVAS DE li/TESAS A
- d.•." , "Y.l:. s mesas sera.o reserva a.s -, Pdecos baixos __ Examine e COrnDl'C o que está pron-

gada ou se a conserva de !?;ância, enquanto os gestos A ténica ensina a dar a t d 1930 h d d 3 d f t f
-

.-

..
a par no, as . '.

oras o Ia
_

e
. eve.rel�·o, sex a el- to para entrega imediata

.

+am.boesa está doce. A. jo. da maior parte das senhoras, massagem das extremidadas lIA h d t b 1 7 h Il:a, na sec e socJa.. s sen a.,s ,serao lS 1"1 UlC as as 0- Férro _ Tubos _ Sanitários e Azule]' o" para importa-
nz.inha

'

de dezessete anos, se remontam aos mamíferos da boca para as orelhas, 'as d d I Itas o mesmo. ia e no meosmo oca. -

, ,- j R; d J .... 0', C', \ .. ,' .. " I' � t ", ".

toda frescura exuberancia, mcestrais que se arrojavam nom um ligeiro desvio para ..

b o' té " o' t
-

d t 1- d
A

d f çao (O ..•0 e anr-u o a_LI., /_11,81 icn na C L 1.11 ercamaio

.E o nga alio a apr esen açao .o a ao o mes e, e,-' (Brasil) C '\DIB.
que leva a colher aos lá- sôbre a comida, ou trepa- cima, para evitar a forma- d t S b d t �

.' v�reIl.·Ot' o c.ol1ren e._alno, para
o que o r. co ra ar es ara

I' t,e vai construir anóte o nosso endereço.
bios, sopra, serve a metade vam nas arvores ou fugiam ção desses parentesis típi-, . t .�

PI esen e par a, co� 10 e. '.,. . I Sua visita. nos dará prazêr.
e lança o resto no recipíen- iela selva., cos das mulheres feias, que A mesas serao reservadas pelo propl'lo aSSOCIado ou

te, tem uma graça justifi- Acostume-se também vo- transformam a boca e as por pessôa de sua família. .1
cada por seus dentes bri- :ê, senhorita, jovem senho- duas rugas laterais descen- PT:ECO DE MESA, Assinatura para os 3 bailes, i
lhantes, por seus lábios 1'0- loa, a frequentar desfiles de dentes em um "M" .maiuscu� Cr$ .350,00 _:_. não havendo reserva para. a matinée In-Isados, pela saúde que ir- nodas com o ânimo sereno lo. A massagem, ó senhoras, fantll e .Juveml.
radia sua face, pela radio-. ; sem ressentin;:tentos Jm,is não se faz com as mãos, TNCnESSOS: O Clube não distribtiirã convites. Pa- (

atividade de seu corpo. Mas ou menos mascarados. É rnas com a alma e com a l'U as pessõa.s em trânsito, poderá a Diretoria a seu cri- !

isso não se deve converter uma cruel ginástica moral vontade, não com cremes, tério, t! sob à responsabilidade de um sócio, expedir in

em hábito, transformar-se lue lhes imponho, e\1 sei. mas com um contínüo auto-' gressos, desd:e que o apresentado pague o valor de uma 1

em atÍtomotismo, que mais Mas se se habituam desde controle. A cara da rapari- anuid.ade, os quais poderão 'ser adquiridos junto à Se- !

ta.rde seria o gesto incor- jovens a tolerar que outra ga perversa., da senhora crebrin do Clube até as 18 hora.s do dia da realização de

rigivel da "velha que tem à mdher seja rriais agil q·ue ,pestífera., da velha bruxa, cnda B:tile, e depoIs, de autorizada a concessão pelo Sr.

mania de meter a colher em iocê, que sua anatomia se �omo foi consagrada. nos li- Presidente.

todas as caçarolas". �astente, como nas estátuas, ,TOS de fisiognomia, é um MENOR.ES: Não será permitida a permanência de'

Se sofre de insonia, tome ;;em se ajustar. às cintas e produto dos maus pensa- Menores de 14 anos nos Bailes dos d'Ías 11, 13 e 14. Na

valeriana ou camomila, ou sem estar imprensada em mentos, e não vice-versa. Matinée Infant'il e Juvenil, somente deverão dan,çar me

empregue as horas 'notur- borracha, que. uma pantur- Não confundamos! 'Não é nores de' 11· e de 14 anos respectivamente.
nas em' lêr uma novela, es- rilha grossa não deva se que uma mulher" com essa P.ARADA ' INFANTIL: Na matinée Infantil do dia

t)ldár história ou a 'apren-
. 'lchatar contra a. tíbia da cara" não possa falar nem 12, Domingo, haverá uma parada Infantil, de fantasia,

der um idioma estrangeira, :)ULl'a perna p�ra. dissimular pensar de outro modo senão com distribuição de prêmios.
ou - provavelmente tenha a anormalidade, que um "ssim; é pensando e falan.::' R.AINHA DO CARNAVAL: O Lira Tênis Clube, co

necessidade - o próprio pescoço llode ser mostrado do e atuando assim qUe se mo vem fazendo todos os anos, elegerá sua R.ainha do

idioma. Mas" na manhã se- livremente, como o do ci�- lhe estruturou essa cara.. CaTnaval.
'

guinte, não conte' que so- lle, sem a intrilsão de cola- Tenhàm a habilidade de IA Diretoria solicita dos Srs. associados a fineza de

freu para dormir. Com o au'- res, de galinhas nem de se manter sempre na pri- não levaJ.'em pessôas estranhas ao quadro social. Outros

mental' dos auos, começaria ',riíus, que trinta e dois den- meira fase do processo evC)-
l
sim, "prev:41e !lue somente.. pode.rão freqpent.ar as .festas

a dizer que ficou acordada tes
-

pdde'm rir livremente, lutivo. Conservem:se anjos de Carl1avaJ 1>s sócios quites com a Tesoura.ia até o

duas horas depois quatro, "cm o "camouflage" do le- no interior, e sigam sempre mês de Fevereiro inclusive.

depois que não fecha os que 0\1 de um lencinho; se anjos no exterior. Acostu- Florianópolis, 28 de Janeiro de 1956.

olhos, embora ninguém da se habituam a perdoar as mem-se a sorrir m�is Com o
.' ,!' DIRETORIA'

família tenha podlido dor- oatras mulheres o delito de coração qUe com Os lábios . yJY.---........�..�'"'" ........_...._...............,.,..................J'"w"w."'"' ,

mil' porque você esteve ron- ser mais belas que você, j1iantes das injustiças apa- ',�""
cando toda a noite: 91ais tarde, na época em, qUe rentes, e não se formarão Terreno's Barre·lrosNão critique, q'mindo .jo- vocês mesmas serão ainda rugas. Para expressar mau'

.

-.-'

vem, as' coqueterias, as vai·' helas, essa formação men- humor, põe-se em movimento

dades, as criancices e as in- cal as impedirá de ser uma setenta e sete músculos do
.

VENDE-SH' 2 lotes 24 x 36 metros. Situação ex-celen-

constâncias sentimentais senhora madura implacá- rosto, e para sorrir' só tra- te. Ao lado do Jardim Atlântico.

das s'enhoras que têm aI· vel para -ª graça, o peca.do, balham treze. É necessário Tem luz. Agua encanada. está sendo instalada. Ven

guns ános mais qu� você. É o êl'l'o, a fragilidade, para ·sorrir. para serem belas to- de-Se tambem outro lote proximo ao de acima, com 12

um itinerário que você tam- q juventude das outras. da a vida. metros de frente por 27 de fundos.

bém percorrerá. Percol're'l:á , eo .., f.I........
Tratar pelo f,flne 2818 ou à rua Almirante Lame-

está mal dito: que percor- go 157.

reria também voi:ê; -s'e as'

observações da tática. das

outras mulheres não lhe

servissem, como deveriam
lhe servir, de ensinamento;'
Esclareço: "as manobràs,

os artifícios, as mentiras'.
das muíheres que resvalam
até a decadência p.odem en

ganar os homens, êsses in

gênuos incUl!áveis,' eterna, e
reiteradamente enganaveis,
com as mesmas armadilhas.

::\fas não pflssam il�observa
das aos olhos das mulheres,
especialmente das mulheres

mais jovens. Não a enga

nam a você que tem intui

ção da medida. e desarma o

mecanismo. Se está segura

de que ,não será como as ou

tras - e q_uem pode estar

segura? - julgue benigna·
mente, silenciosamente, sem

fazer comentários com as

outras,' nem com os outros,
nem consigo mesma, sôbre
seus proçedimentos. Se, ao

contrário, você 'se considera
como todas as demais, pen
se que dentro de alguns anos

não fará nada diferente,

'Jactar-se é, como ela;s, de
,continuar amando ainda,
de demonstrar dez anos me

nos, de ter homens qUe lhe

façam a côrte, ou que dirá

DE PITIGRILLI

i
.

LIRA TENIS CLUBE
Dia 11 - Sábado - Grandiosa abertura do Car-

C(tfl\)'ldá.moS Va. Sa. a' fazer uma v,isfta, ainda esta ·"..........."...·_..............·.·.-...��-_ .....·_..·_.._.J-............&.............;a.......·ItI·..-_..�

Campanha Nacional de
Educandátios

semana à

\�CASA BRUSQUE
Moderna Loja Comercial especializada em artigos RE-

\lAU.x; recentemente inaugurada nesta Capital, à rua. .,Ginásio An�onieta de Bflrros

Jeronimo Coêlho, 1-B,' Edifício J'oão Alfredo', : ' Exames de admissão à primeim série ginul?ial, de se-

:;emanalmente recebemos novidades fabricadas pelas El'ul;lda época. e de za chamada:

{ndúslrias Textis Renaux. S. A., de Brusque, que afere- D_ias: 16, 117, 18,20 e 21.

! '�el11os aos nossos distinto; fregueses com absoluta I
Inscrições; Todos os dias úteis, até o dia 8 'lo corrente,

\ exclusividade nesta praça.
elas 17 às 19 horas, na secretaria do Ginásio, à rua Vitor

Com antecipados agradecimentos I I\lIeir�los, InstItuto Dias Velho,

Os proprietádos da "CASA BRUSQUE"
Florianópolis

- Sta. Cataripa

'.'

'e f1 .

�....tA.M.w.v•••;a••••_._.....A.p..�...........IJI{"..........__...................-,..,_-..�"J lo;
��., 2°

.Agente-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.
I r,VIVER!

-

M.ORRER'!'
I .: .EPENDE

-,) ............................................

FEDERACAO DO' COMERCIO E CONSEw
, .

LHOS REGIONA·IS DO SESC E DO SENAC
EM SANTA CATARINA

I

Comunicamos aOR senhores comerciantas e ,a quem in

teressar, nosso novo endereço:
RUA SALDANHA MARINHO, 6 (Edifício Scheideman

te]), 2° andar - TELEFONES - 3221.l - 2908

.�.......-,.........-...___.....-._"'-'----

---_._--�------ J

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PERFE1TO

Rua João Pinto, (altos) 18 '""-:- Florianópolis
ORGANIZAÇAO COMEUCIAI. CATARINENSE \

S E G\.U R·O S
Importante Companhia de Seguros, que opera nos

ramns elementares e acidentes do trabalho, com Sucursal
em Blumenau, procura sério e ativo AGENTE-REPR.E-:

,SENTANTE para a Capital elo Estado. ótimas coridicões.

Ofertas, indicando referências, à caixa postal 177 -

BLUMENAU, Santa. Catarina.

, ..�'�-----------------

Você sabia que ...

'.

BORDADOS A MAO
Ensina-sé na Rua Feliciano Nunes Pires lZ.

.

(

Associação.Beneficente'
dos Pinjore�

Foi empossada recente- nha J-7" formula v'otos para
\

mente, em sessão de Assem- uma feliz gestão.
LJléia Geral Extr8.ordinária,! ........!"...............- ...._-...:.-••��...._-,.-�-�-oI"

a diretoria eleita da Asso

c'iação Beneficente dos Piu- \
tores de Florianópolis, as-

\

sim constituida.:
i

Presidentte: Waldemar E-
ltutério Pacheco; J

Vice-Presidente: Ernesto'
Martinho Wojeihievez; i

10 Secretário: Osmar Me- i

I

Secretário: Osvaldo

Tiago de Souza;
10 Tesoureiro: Arnoldo

Fortkamp;
2° Tesoureil'o: João Gon-

çalves dos Santos;
Comissão de Sindicância:

Boaventura de J3ai'ros, José
Faustino e Tolentino Cruz.
Orador Oficial: Francis'co

Guimarães.

Procurador: Nicolau Oli-
veira. \
À novel diretoria, "RJse-

IMPÔSTO DE BEBIDAS E FUMO
_
A Coletoria Estadual informou à Associação COlner

cial de Florianópolis que os lançamentos relativos a be
bidas e fumo são os mesmos de 1955. O prazo para o pa
gamento do imposto termin�l na próxima segunda-feira,
dia 30.

I
I'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J�DE'2!I}DA·�: td�, p",�1�Ul: DE'�IToIDA' ,�." Id"�" ,!;� dJ� DE-:?rro'DA-:!:"!!: jm�
CUMARCA DE TIJUCAS testarem querendo a presen- COIVIARCA DE TIJUCAS -< trinta :1DOS e sempre a exer- COMARCA DE BIGUAÇU EstalÍo", -' para tod-os, que-

Edital de citação, com o pra- te ação de usocapião, em
I

ceram pacífica e inínterrup- 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 pl'aio legal. Outrosaim,

sados ausentes, incertos e término do prazo -de edital zo de trinta dias, de interes- nos. - III Em vista do ex- O 'doutor Jaymor Guima- cite-se o "Domínio da Uni-

descenhecidos no qual se pede que seja- de- sados ausentes, incertos e posto querem, os supl ican- rães Collaço, Juiz de Direito ão" por preca tória dhigfda

O Doutor Reynaldo Rodri- clarado o domínio e posse desconhecidos' tes, regularizar a sua posse da comarca de Biguaçu, Es- por intermédio da 4a. Vêlra

gues Alves, Juiz Substituto inconteste sobre o aludido O Doutor Reynaldo Rcdri- sobre o referido imóvel, de tado de Santa Catarina, na da Comarca ele Florianõpo-

no exercício do cargo de terreno dos Suplicantes, gues Alves, Juiz Substituto conformidade com o exposto forma da lei, etc. liso CUStRS afinal. Biguacu

Juiz de Direito da Comarca prosseguindo-se como de di- no exerciCIO do cargo de na Lei Federal na. 2.437, de Faz saber aos que o pre- 17 de janeiro de 1956. (As;.)
de Tíjut'!lS, do, Estado de reito até finai' sentença e Juiz daDíreito da Comarca 7 de Março de 1955 que mo- sente edital virem ou dêle .Iayrnor Gl1imúrães Collaço,

Santa Catar-ina, na forma- execução, e ouvido o órgão ele 'I'ijucas, do Estado de, dif ica o ::JI_'tigo 550 do Códi- conhecimento tiverem que, Juiz de Direito. E para che

da lei, etc. . .
do Ministério Público. Dá- Santa Cat.arina, na forma go Civil __:__ e artigo 552 do por parte de .Jovino Martí- gar ao conhecimento dos in-

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

teressar possa o presente 10.OOO,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 ção do dia, lugar e hora pa- naldo Lacerda, lhe foi dírí- "dias, que será publicado e

20 de trinta dias, de interes- taxa judiciária, exibe-se có- J presente edital de citação,' ra a justificaçã_o 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-' pectívos 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 �m que pedem deferi- tiverem, que por parte de verão ser ouvidas as teste- Jovino Martiniano Rodrí- mês 'de janeiro do ano de

que por parte de Horst Ber- i menta. Sobre os selos devi- Anastácio Saturn ino Ramos munhas José Crtspim e Luiz gues, casado, pescador, res i- mil novecentos e cinquenta

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

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

mantcl lhe foi dirigida a pe- : lia-se: - 'I'ijucas, 10 de ja- teor seguinte: - Exmo. Sr. lindos em Itapema, os quais promover a presente ação de menta do, no impedimento

ti câo do teor seguinte: -
' neiro de 1956. PP (a), Gen- Dr. Juiz de Direito da Co- comparecerão em Juizo

in-lllsucaPião,
por seu assisten- ocasional do Escrivão, o

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

rcito da Comarca de Tiju- foi exarado o seguinte des- TURNINO RAMOS e NAIR çâo, Requerem mais que, do, para o que eXPÕe e no fi- Biguaçu, 18 de janeiro de

cas. Dizem HORST BERNA.. pacho : - "A., á conclusão. VALEZIA RAMOS, o pri- depois da justl'ficação, seja nal requer a v. exa., o se- 1956. (Assinado) Jayrnor

DINO SCHEIDEMAN'l'EL e 'I'ijucas, 10-1-1956. (a) Rey- melro lavrador e a segun- feita a citação dos confron-· guinte : que é possuidor de Guimarães Collaço, Juiz de

HEINZ 'D A G O B E R T O naldo Rodrigues Alves - da de profissão .
doméstica, tan tes do imóvel, bem como um terreno sito no lugar Direito. Confere com o ori

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

Iairos, casados, o primeiro [ustrt lcução foi exarado o mic iliados em Itapema, mu- desconhecidos por editais de trito de Guapornnga, dêste costume. O Escrevente: Pio

in-dmrtrial, residente e dorní- seguinte despacho: - "Fa- nicípio de Porto Belo, desta trinta dias, - do Sr. Dire- município, contendo 231 m. Romão de Farta.

ciliado na cidade de Gaspar çarn-se as citações requet'i- Comarca, querem mover a tor do Patrimônio da União, de largura por 1.650 m. de

e o segundo contador, .nesi- das na inicial. Tijucas, 28-1- presente ação de usocapião por precatória, em Floria- comprimento, área de .....
-

,

dente e domiciliado na cida-, 5G. (a) Reynaldo Rodrigues em que expõem e requerem nópolis, e do Sr. Represen- 381.150 1112., fazendo frente

de de Blumenau, por seu Alves, Juiz Substituto, em a V. Excia. o seguinte : - tante do Ministério Público em terras de Marinha e fun

procurador que esta subs- exercício." E pára que che- I � Q ue os suplicantes são nesta Cidade; todos para dos com as vertentes, com

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

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

á Rua XV de Novembro n? iguorânc la, mandou expedir cessores, de um terreno 'ru- acõrdo com o disposto 110 e ao Sul com Sérgio Agostí-

389-10a. S . .4, também em o presente edital que será ra l, situado no distrito de artigo 455 citado, 'sendo af'i- nho Gonçalves. Que, há mais

Blllmenau, onde receberá afixado na sede dêste Juizo, Ítapema, município de Por- nal reconhecido o domínio de 30 anos, tem a posse

citacões, o seguinte: - 1° no lugar de costume, e, por to Belo, desta Comarca, com dos suplicantes sobre o re- mansa, continua, pacifica,

Por 'escritura pública la- cópia, publicado UMA VEZ H9 metros de frentes e 770 ferido imóvel, cuja' senten- sem oposição de quem quer

vrada no Livro nO 71, fls.
-

no Diário da Justiça e três ditos doe fundos, - ou sejam ca lhes servirá de título ha- que seja, sôbr., o referido

119. 120v. de 24 de

novem-li
vezes �o jornal "O ESTA- 76.230 metros quadrados, -

.

bil para o respectivo regis- terreno, tendo havido sem

bro- de 1955, (To Tabelião DO" de Florianópolis. Dado fazendo frentes a Leste na troo Dá-se á presente o va- pre o "animus-domini". Que,

Venino Pereira da Cruz, do e passado' nesta cidade de Grata do Inhame e fundos a lar de Cr$ 3.000,00 para os não tendo título hábil do

município de, Porto, Belo, I Tijucas, aos' trinta. dias do Oeste no Travessão Geral; efeitos legais. Protesta-sr tnlmcionado imóvel, quer ad

Comarca de Tijucas, adqui- - mês de janeiro do aBa de extremando ao Sul em ter- provar o al.egado com test,?, quirir o domínio sôbre o

riram de Laura Leal FaJel, I rni1 novec-entos e cinquenta c ras de herdeiros de Pedro munhas, e vistoria, se n('- mesmo, de acôrdo com os

brasileira, viuva, doméstica, I seis. Eu, (a) Gercy dos An- Fermiano de Oliveira. e ao cessaria. O sinatário desta arts. 550 e 552 do C. C. e na

Salma Fadei, Ruth Fadei, jos, Escrivão, o datilogra- Norte em ditas de Hironic tem sua residência nesta Ci- forma do, art. 454 do C. P.

Snl'aia FadeI, todas maiore;s I fei, confel'Í e s�bscreví. (a) do Conceição dos Santos. dade, onde recebe citação, C., vem respeitosamente re

e solteiras e de Rubens

NI-1l
Reynaldo RodrIgues Alves - Jl - Que a referida pos- Nestes termos P. deferimen- querer a v. exa. sejam ouvi

colau Kuer,ten e sua mulher - Juiz Substituto, em exer- se foi adquirida pelos su- to. Tijucas, 21 de janeiro de das as testemunhas no fim

Matia da Selete Kuerten, cício. Está conforme ,o ori- plic:;mtes no ,inventário dos 1956. Ca) Claudio Caramu- arroladas, que virão a Juízo

casndos, a ant.iga posse que I ginal afixado na sede dêste bens deixad,bs por Benta rú de Campos - Assisten- isentas de intimação, e sen

êstes mantinham sobre o i Jnizo, no lugar ,do costume, Bazília da Silva, elp. cessão te Judiciário" Em dita peti-' do julgada 'a justificação

imóvel inscrito na escritu- sobre o qual me reporto e � trRl1sierência de herança, çào foi exarado o seguinte prévia, prpceda-se de acôrdo

ra pu'blica_ ,que a esta acom,-,
dou fé.

�.. "_

conforme documento incl LISO dosl)acho: - "A., _

como pe- com os arts. 455 e pal'ágra- O sel'vico n'otur-no s
'

f' t d I

_ "

,

"

'
__

era e e ua o pe as Farmácias Santo

panha; 20 Os. outorg��ntes �

Data supra.. Escl'ivão: e 'ta"'iHo' a p088"e dos 's-üpli� 'dem. Dêsí-gno-'"' ô':''tiia 2' _'d'b- 'fos,"e 456, do C. P. C., e ex-
.

Ant?UlO e Noturna, situa.J:ls ás nias lPelipe Séhmidt, 43 e

vendedores aCJ111a mencJOna- I Gel'cy dos AnJOS. cantes conio de seus anteces- corrente, ás 10 horas, no 10- peça-se precatória paí-a a Trajano,

dos adquirirám e ocuparam l
cal elo costume, para a jÍJs- necessária citação do Domí-

ha muitos anos o imóvel' E C I t A L tificacão. Facam-se as in- llio da União, afim de que, A presente tabela não poderá ser lte' d

.
,-

't d'
-

_

'

,

,�
,

.

�. T·J·ll· , .

1 t f' I d!
a ra a sem prévia

acima referido Sl ua o no
llmaUJes neCeSSal'lhS. I - apos o JU gamen o ma, a - autorj"ação ctGste Departamento,

município de 'Porto Belo e
cas, '21-1-1956. (a) Reynal- quira o requerente o título

'

que possue as seguintes JUiZO DE DIREIíl'0 DA testemunhas abaixo arrola- do Rodrigues Alves - Juiz necessarlO à transcrieão no i Depai:klmento de Sáuclc Pública, Janeiro de 1956,

confrontações: - 11 metros COMARCA DE BIG-UAÇU I das, que comparecerão em Substituto, em exercício." Regish'o de Imóveis �ompe-l I.uiz Osvaldo d'AcampH!'a -- InSPetor de Farmácias,

de frente ao Sul' com a Rua Eclital de citação com Ó pl·,a· Juízo independente de inti- Feita a justificação foi exa- tente. Protestando por todos

Felipe Schmidt, 48 metros

I
zo de trinta (30) dias

(maçãO'
após o que seja jul- rado o seguinte despacho: os meios de provas permiti-

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

Norte com terras de mari- rães Collaço, Juiz de Direito tio", procedendo-se de acôr- queridas na inicial. Tijucas, presente o valor de .

rinha das outorgantes, ex- da comarca de Big'uaçu, Es- do com os arts. 455 e §§, e 28-1-1956, (a) Reynaldo Ro- Cr$ 2.100,00. P. deferimen

tremando a Leste com terras Ü1.!lO de Santa Catarina, na (456, do C. P. C., expedindo- drigues Alves - Juiz subs- to. Biguaçu, 2 de clezembro

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

Ia Oeste com ditàs de Anto- FiÍz saber aos qlJe o pre- do :r;>omínio ,da União, para que chegue ao conhecimen- cerda, Assistente. Testemll

nio Etelvina da Silva, perfa- sente edital virem ou dêle que o requerente adquira, to de todos e ninguem possa nhas: Tito Mel. Marçal, José

zendo a área aproxima,da de ,conhecimento tiverem que, após o julgamento final, o alegar ignorância; mandou F. Marçal e Miguel' Geral,do,

528 metros quadrados, imó- por parte ,de Sérgio Agosti- título necessário à transcri� !. éxpe,dir
.

o presente edital Despacho: A. Designe o sr.

vel êste em que viveram por I nho Gonçalves, por seu as- ção no Registro de Imóveis l..que será afixado
.

na sede Escrivão dia e hora para a

mais de trinta anos, sem ISist.ente judiciário dr; Rei- competente. Protestando POl-'fdêste Juizo, no lugar do cos- justificação, ciente o dr.

qu� jamais fossem mole�t�- n:l1do Lace�'d�, lhe foi diri- t.odos ,os m,eios
de prova em

ftume,
e, por'cópia, publicado Promotor Público e as par

dos ou sofressem OpOSIÇHO golda a petJçao do teor se- direito permitidos e dando a UMA VEZ no Diário da Jus- �es. Biguaçu, 5-12-55. (Ass.)

alguma; E como os suplican- guinte: Exmo. sr. dr. Juiz presente o valor de ' tica e TRÊS VEZES no .101'- Gervásio Nunes Pires, Juiz

tes por sí e por seus ante- de Direito da Comarca de Cr$ 2,100,00. P. deferimen. n�l "O Estado" de Florianó-, Substituto. Procedida a jus

ces'sqres, possuem o aludido Biguaçu. Sérgio. �gostinho soo Biguaçu, 29 de novem- polis. Dado e passado nesta tificação foi _�sta julgada

terreno tal como se acha su- Gonçalves,' brasliml'o, ca.sa- bro de 1955. CAss.), Reinal- cida,de de 'l'ih)cns, aos trin- por sentenç-a do teor seguin

pra descrito (planta. em d�, ?�sc[ldol', residente e do- do Lacerda, Assistente. Tes- ta. dias do mês de janeiro do te: Vistos, etc. Homologo,

anexo) há mais de trmta mlcllJüdo. e?1, ,Guaporang�, temunhas:, Firmino Klein, ano de mil novecentos e cin- por sentença, a justificaçflo

anos, mansa e pacificaI\1en- neste mUJ1JCIpIO, vem respe]- Júlio Souza e Tito Manoel quenta e seis. Eu;-I(a) Gercy' de fls., em que é requerente

te sem opúsição e embargos t08amente promover a pre- Marçal., Despacho: A. De- dos Anjos, Escrivão, o dati- Jovino Martiniano Rodri

d� espécie alguma, querem, �ente ayã,o de usuCaljiã?, por signe o sr. Escrivão dia e
I
lografei, conferí e slibscre- gues, para que surta seus

legitimar sua posse nos ter- Jl1t�r�e��o. d� �eu ass�lsten- hora para a nudiência de ví. (a) Reynaldo Rodrigues jurídicos e legais --efeitos.

mos do artigo 550 do Código te Jlld1CJUr,lO mfra assmado, justificação prév-ia da pos- Alves - Juiz Substituto, em Cite-se, pessoalmente, por

Civil. Para dito fim reque- expondo e requerendo � se- se; ciente o dr. Promotor exercício. Está conforme o mandado, o dr. Promotol'

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

1':1 e lngar, para a justifica- um terreno sito no lug'ar guaçu, 1-12-55. (Ass.) Ger- dêst_e ,zuizo, no lugar do coso, imóvel em questão e os in

cão exigida pelo artigo Praia. Bento Francisco, dis- vásio Nunes Pires, Juiz Su- turne, :;;obre o qual me repor- teressados incertos, cite-se

454 do Código de Processo tl'ito de Guaporanga, nestE! bstituto. Procedida a justi- to e dou fé. por edital, com o prazo de

Civil ,e seguintes, na qual município, medindo 193,6 m. ficação, foi esta julgada por Data supra. O Escrivão: trinta dias, a ser publicado

deverão ser inquiridas as de largura por 1.650 m. de sentença do teor seguinte: Gercy dos Anjos. <: uma vez no Diário Oficial, e

testemunhas: _- José Pon- comprimento; com a área de Vistos, etc .. Homologo, por ",_.�__•__ _ .

ciano da Silva, brasileirQ, 3HJ,440 m2., fazendo frente sentença, a justificaçãà de
I D A V O L T A

casado professor e Gual- em terras de Marinha e fun- fls. em que é requerente AR,TIG'O 9'1
Fpolis. Hlljaí Rio Santos

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

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

âmbos residentes em Porto Jovino Martiniano Rodri- ridicos e legais efeitos. Ci- CURSO BOSCO
25-? 27-2 3-3 4-3

Belo, os quais deverão ser gues e ao Sul com Firmino tê-se, pessoalmente, por Habilite-se aos exames de Madureza; de que trata o
8-3 10-3 15-3 16-3

previamente citados. Reque- Klein. Que tem_a posse man- mandado, o dr. Promotor Decreto-Lei n.' 4.244, fazendo cursos preparatól-ios em
O horário de saída de Florianópolis será às 24,00

rem, outrossim, depois de sa, pacifica, sem interrup- Público e os confinantes do 1 ou em 2 anos.
horaB e do Rio de J'aneiro às 16,00 horas.

feita a justificação, a cita- ção nem oposição, há mais imóvel em questão e os in- Informações e matrícula na Livraria Lider, telefones
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala n�s

ção pessoal dos atuais co�- de 15 anos, sôbl'e dito ter- teressados incertos, cite-se 2316 e 3661.
'

. portos de São Seba�tião, Ilhabela e Ubatuba.

,frontantes, Antonio Etelvl- reno, tendo sido' o mesmo de por edital, com o p-l'azo de
Para melhor,es informar_;ões, dirijam-Be à séde da

"() da Silva, residente em propriedade de sua mãe, du- trinta dias, a ser publicado
-___

Empl'êsa, ii. rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

Porto Belo e Elisabeth Hro- rante uns 16 anos, mais ou uma vez no Diário Oficial e Juiz de Direito. E para che- de Faria, Escrevente Jura-
��_----..........-.--..�.._..__� - • .._............

mada, residente á Rua Ama- menOR, 'havendo sempre o por três vezes no jornal "O gar ao conhecimento dosdn- mentado, no .impedimento A Izonas s/na. em Blumenau, a "animus domini". Que não Estado" e por precatória di- teressados, passa o presente- ocasional do Escrivão, o dac- Uga se
011:11 ,deverá ser citada por tendo título hábil sôbre' o rigida ao MM. Juiz da 4a. edital com o pTazo de trinta tilografei e' subscl'eví. Bi-

..

precatória, no prazo legal, mencionado terreno, quer Vara; da Capital, cite-se o dias, que será pub.licado e a- guaçu, 20 de janeil�o de,1956. ,

. ,_ _

bem como por prec,atória, adquil"ir o domínio do mes- Domínio da União, para to- fixado na' forma da lei. Da- (Ass.) Jaymor Guimarães Aluga-se uma residênc,ia à -rua Rio Grande do Sul

aI'nda, de-se cI'e�ncI'a- ao
-

Che- mo, de acôrdo com os arts. dos, querendo, conteSte'lI-em do e passado nesta cid.ade 'de Collaço JlIl'Z' de DI'rel'to 3

.

' .'

,. . .'
com

_

'quartos, banheiro, 2 salas, cozinha, quintal todo

" fe da DelegacI'a "o Serviço 550 e 552 do C. C. e na for- o pedido no prazo legaL Cus- B_iguacu, aos vinte dias do Confere com o orIgInal afl d 1

•

ti

.'
- mura o, ranc 10 e quarto para empregaaa.

da União e na forma da lei ma estabelecida pelo art. tas afinal. Biguaçu, 10 de mês de janeiro do ano de mil xaflo no lugar de costnme. I Aluguel Cr$ 3.000.00. "

'

a citação dos interessados 454 do C. P. C", Requer, pois, janei'l'O de 1956. (Assinado) : novecentos e cinquenta e O Escrevente: Pio Romão I Tratar a R�a Felipe SchmJdt 34 __ l0 andar _ sa-

incertos, PQr edital, no pra- a v. excia., sejam ouvida� as' J-aymor Guimarães CaBaço, ! seis. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria.
.

la 6.,

,

tr:J e

muito
bom!

Aluga-se uma sala Para es

critório com entrada, inde
pendente,
À Rua Vidal Ram0'3, n. 30.
Tratar na mesma.

Aluga-se--
,

Casa nova
",
Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.

�a:.anda, ��h� ue Jantar, Três Quartos. Casinha e insta

l�çao samtarl� cornpletaa. Agua quente e fria. Quarto
ue empregada índependen lo, com \oVC e chuveiro.

Ver e tratar li rua Almirante Lamegu 157 _ 'I'el _

fone 2818. .

c e

FAR�4ACIA DE PlANTÃ.O
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTõES DE li'ARMACIAS
MítS DI: FEVEREIRO

4 sábadQ (tarde)
ii Domingo
11 sábado (tarde)
12 domingo
18 sábado (tarde)
19 domingo
25 sáb!ldo (tarde)
26 domingo

Fal'm:!l�la Espe-rança Rua C, Mafra
Farmáda Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Nelson Rua F. Schl11idt
11'armáCia r-Telson Rua F. Schmidt
,Farmáeh Moclel'!Ja Rua João Pinto
li'armácia Moderna Rua João Pinto
Farmúcia Antônio Rua F, Schrnidt, 43
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

PENSAMENTO PAnA O DIA

Cristo nos desafia em todos os momentos de nossas
vidas.

Uita F. Snowden (Nova.zelâlldia)
----------�-------------

DR 1VO VON WANGENHEll\'I
D EN TIS '1' A -

Consultório i'ua Bocaiuva, 42
,

Senhores Comercianfes
e lodus.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. Pao
guem Homente o impôsto devido, encarregando o nossc

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

Rua Deodoro, rio 11 - Caixa Postal nO 355-
'-"oue :rio 3222 - Florianópolis.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
HOEPCKE

'

IAVIO-MOTOR «CARL
ITINERÁRIO

SAíDAS DE

HOEPVKE»

,.�. ----�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Florianópolis, Terça-feira, 7 de Fevereiro de 1956

DELEGACIAS DE ENSINO
Ao prof. Orlando Ferreira de Melo

- Mas, meu caro professor, a mim me impressiona
ram, sobretudo, as suas indagações; mais que a exposi
ção brilhante e os conceitos exatos enunciados.

- Será que falharam Os nossos Inspetores Escola

res? - Será que eles não observaram as falhas? Nada

.disseram ou sugeriram ao Departamento de Educação?
_ Ficariam alheios ou indiferentes aos problemas

educacionais? São eles relapsos ou falta-lhes competên-
cia?

o

Não, professor. Não e nunca!
Rela tóríos devem existir, no Departamento de

Educação, às centenas. Sugestões existem, às dezenas.

Pedidos os há às chusmas. Competência e dedicação sem

pre foram e são apanágio da plêiade de nossos educadores
e orientadores do ensino. Vemo-los e os observamos sem

pre atentos e solícitos.

Vista de parte',do jardim da Praça "Olívio Amorim",.
vendo-se a Máquina da Prefeitura trabalhando nq calça
mento daquela 'importante via pública.' As famílias resi

dentes nas imediações terão, muito breve,
um aprazivel· ia.rdim;,

DESCRÉDITO

!••••••a e .

I·Qia do Grático i
.

-
, :

J•••••••••ef

drakaria"!

I

INata infeliz a do Senhor Governador publicada no

Díárto Oficial (te 3 ue í'evereiro Ú iiip1 o': Ela desacredita
os técnicos da Cornissâo de Energia Elétrica e, conse

'qlientemflltf, quem os nomeou, isto é, o governador da

véspera. Designando engenheiros e .técnicos 'outros que
r.ão os que servem o, Estado no seto�' da eletricidade, pa-

,
ra a realização de um inquérito de �rdem técnica, o Go

vernador Lacerda, ao 'mesmo tempo em que descrê da ca

pacidade, põe em dúvida. a isenção com que se haveriam
os engenheiros catarinenses.

Que o govêrno queria saber porque a linha de trans

missão não mais cumpre os seus objetivos, entende-se. E'
da sua obrigação de concessionário 'o atendimento efici

- Recebi, li e apreciei o seu artigo, publicado em ente da comunidade. Mas que o govêrno duvide dos fun

jornal de Blumenau e que se subordinou ao título acima. cionários que o servem é Incompreensível. Misturar os'
- Você, sempre idealista, deu o seu retrato de corpo daqui com os de f'óra, para ,o fim do inquérito, é dej)iiiiiTio

inteiro em seu trabalho. Digo mal; não só de corpo in- os primeiros e ofendê-los nos seus 'brios de técnicos, e

teiro, que o mestre-educador é muito mais espírito. e in- embaraçar os outros no exame e na identificação dos de-

teligência do que matéria. Você transbordou daquilo de feitos (se existirem).,. "

que está possuído: amor e dedicação à nobre e elevada A solução é, portantto, injusta para os engenheiros
causa de bem formar a geração nascente e, aformosear e

que trabalham em Santa Catarina. Temos aqui o melhor

burilar-lhe os dotes de espírito. I e o que fora daqui. existe, em capacidade e probidade,
Você é o moço que, crendo em si próprio. e em seu não nos ultrapassa. Apenas nos pode igualar.

dignificante rnistér, confia em que todos tomem o sacer-I Pouco costumado às coisas de �anta Catarina, o sr,'
dócio do mestre e a função do educador na conta em que Jorge Lacerda acaba de cometer um terrível equívoco,
merecem tidos. Ilançando ao descrédito homens que, diligentemente,

cumprem - porque sabem - os seus deveres.
- Você aplaude medidas e louva atitudes que visem, I Aceita.riam os engenheiros da Comiss-ão de Energia

em sua letra e aparência; aprimorar o apar-elhamento-] Elétrica com mais prazer uma rescisão pura e simples
educacional do Estado e, de modo especial, atua.lizar e Ido contrato - estamos seguros - do que a dúvida que o

adaptar a .processologíu e didática, que evoluem segundo jinquérito promove à sua capacidade' técnica. '

o próprio andar dos tempos e. modo de vida do home:rp.., Ainda é tempo do Governador reparar o equívoco,
- Alinha você pensamentos, os mais justos e preci- resguardando a Idoneidade dos que, servem o Govêrno. Se

80S a respeito da desc81]trítlização administrativa do apa- S. Excia. não agir assim é que deseja, realmente, in com
relhamento escolar e fa� sentir a necessidade inadiável patibilizar 'os engenheiros da Comissão de Energia Elé
da organização de um órgão de pesquiza social e cientí- trica, criando-lhes um clima insustentável, que os obri-·
fica que oriente a função do Inspetor do Ensino.

'

gará ao abandono das funções que tl-xercitam. Talvez S;,
- 'Expõe você, com a incontestável autorídade que Excia. tenha candidatos para 08 càrgos e queira abril'

lhe assiste, como mestre e educado!', as razões das def i- vagas ...

éiê�cias em nosso ensino e sugere medidas capazes de
l.

saná-Ias.

o' dia de hoje é consagrado aos GRAFICOS.
E' a data por excelência �1a. honrada e nobre

classe, dêsses obreiros anônimos da Imprensa Es
eríta, colaboradores dirétos e incansáveis.

Irmanandu-se nos alevantados ideais da Im
prensa, trabalhando pela sua sempre crescente
grandeza e procu��ndo"cada vez maís, elevá-Ia no

eoneeíto público, são eles os forjadores' da ,parte
,técnica, no que se esméram em dar quanto de sua.
nobilitante profissão conhecem.

,O láto, em sí, não há dúvida, comportaria ver

dadelr,� hino de consagração, e aqui, nesta coluna,
queremos deixar assinalado o Ia)íôr construtivo

- E então? Proclll'assc você, meu professor, relató- desta abnegada C1llsse, daqueles que mourejam,
rios, sugestões, pedidos e pareceres, os mais variados, desde a u�oderna linotipo à a,ntiquada caixa de ti-,
completos e precisos, os encontraria atirados à poeira de pos, não ,�3quecendo os páginaclores e seus auxi-
algum gavetão ou _estante, pela incapacidade e pequenez Bares.
daquela a quem se confiou os destinos da educação em L�ais, inteligentes, são all��liares Ilrestimosos
nosso Estafio. Numa éra em que um Diretório do mais e Rl'áz_cl!o$oS nos', dias bons e in1Uls, llllllca t'rept-
longínqua Sub-Distrito tem mais voz ativa, em matéria ,toilan�{} no sacrifício, Jlara o Lotlí"ubme da classe u

de ensino, do que os técnicos e mestres abalisados, que tIue )l(;rtenccm.
espera você? Que se aprimol'em os métodos? Que se atua- A ImlnenS:l não teria vida' s'c não fôsse a Co-
lizem processos? Que se adapte o sistema educacional às operação dêsse3 anônimos operários, e neste re-

sempre novas exigências e condições ele evoluçáo. social? gistro, nada mais fazemos que exaltar e glol'ificar
� Como você, aplaudo, meu professor, a criação das tão abnegada classe, reconh,ecidamente, homena-

Delegacias de Ensino. I geando-a, !llanifestando a nossa, admiração pelo
muito' q\le vêm concretizando em ,benefício de todos.

- Eram necei-1Sári�lS. O momento as. reclamava. I Iustas" justíSsimas,' pois, as homenagem;' que
- lVIas veja você, meu professor, a falha da Lei, que' serãu 'tributadas, neste dia, à reconhecida classe

deve ser, sem dúvida, o preceito normativo da matéria. I elo!,! gráficos, porquantos a reconhecem como 'cons-
Póde o Executivó exercer lin'e escolha dos delegados. -I l tit�lida rIe verdadeh'os abnegados da sublime arte
Quais os requisitos exigidos? Quais os títulos? 1 de Guttenberg.

� Quando um Deputado, professor como você, quís, I ' "O ESTADO", com êste reg-istro, abraça a ca-

através de emenda, fixar o preceito 'de que a escolha dos I, da um dOIl beneméritos gráficos, rendendo-lhes as

Delegados deveria recair sôbre integrantes da carreirR i ,mais justas homenag'ens do. seu respeito, da sua

de Inspetor Escolar, foi aquela medida preventiva �ejei·l admiração e da sua incolldicionàl ,estima.
'

tada (pela maioria parlamen taro
.. I

1 Que sejam felizes e IJersista� no caminho até
- Confesso 'que não vi, de momento, ameaça a um aqui traçado com heroismo, para maior grandeza

de!j)virtuamento q� Lei. 1 ,'ela terra "barriga-verde" e do Brasil.
I ,

- MaR, professor, depoiR daquela nomeação de Dona I
Ondina para a Inspetoria Grral do Ensino; francamente, 'O IM1?OSSIVEL I
estou prev�,:do qu:" mais dia, menos dia, os Inspetores � ACONTECE Ide QuartelrlW serao nomeados para exercerem, em co. . �

,. x ses fizeram a quin-
. -

t I t ·t'·di' Nas elel(�oes tudo acontece, t· t'd 'b Fmlssao e, na ura men e, a Cl'J erlO e qna quer Sub-Dlre.
" ' a lnves I a so re o 01'-

tório, a função também de Delegados de Ensino. I
no ent�ntdo: o quet adconpteceu II

te do Rio FOI'moso, a 7

T
'

'd b d
� '. em Rolan la 110r e o ara- de F

.

d 1633
- era SI o o Sel'V3, o, nas nomeaçoes .lá feitas, o, '" .

'everell'O e ,

critério da eficiência, capacidade e dediração? ,�a, merece um registro pal-, couseguiram entr..n· vUo-

A o t d' d
'�

Ih
,tIcular. , riosos

- lespos a a po era ar voce me 01' do que eu C d' tI'
,

... ,

onCOI'rel'am l'.lpU anl o. a
- Em todo caso "nem hldo esta perddo". - Ainda

i

P f·t d
.'

d'd t
existem, graças a Deus, mestres e educadores como você

re edl urap' �IS. C:l11l plTuBus:
_ 'Ama eu UCCllll. pe o e

\
M,ESTRE Primo Lepre !Icio PSD, PR e

I'\_.. ontl·os partidos. (UON) t�m-

PREFEITURA MUNICIPAL DE bé;n�l'tava ainda apurar llm:t I

FLORIANO'POLIS
urna e o' candidato petebis-
ta, sr. Amadeu Puccini ven-

cia por 85 votos. Na última

Realizacões Osmar Cunha urna haviam votado 86 elei-

•
.

tores. Em face disso. o sr.

Amadeu e cOl'l'eligionái'ios
não. tivel'am dúvida em fes

tejar a vitória co.m muitos'

foguetes. Faltava apenas um

voto. pa'ra ganhaI' e seria i'l
possível que' um eleitor, ao.

menos, nio houvesse votado

no P'l'B. Mas o impossível a
conteceu. Aberta a urna, ve

rificou-se que, iodos os 86 vo

tos ha\'iam sido dados ao sr.

Primo Lepre, que ,superou
seu adversário por 1 voto.

"

E' facil de imaginar: A
madeu não' se' conformou.
Houve recursos, recontagem
dos votos e, no. fim, implacá
vel veio a solu�,iio judicial:
Primo Lepl'e venceu por um

vo.to.
O impossível aconteceu em

Rolâlldia. Até parece "mau-

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

x Quando os holallde-

Enco�tráram, entre as

ninas do Forte, apenas
um sobréVivente, dos vin
te bravos brasileiros que
guarneciam-no.
E'ra 'sobrevivente, 1}0l'

incrível que pareça, o.

}Jróprio Comandante, Ca
pitão Pedro de Alhu-
querque, pernambucano
de nasciment�)'.
O Capitão P�dro de

Albuquerque estáva sé-_
riamente ferido... um

soldado hoÍandes deu,
lhe voz de prisão e para
ele Se diligiu com o fito
de tomar�llie a espatla ...
foi impedido pelo Co
mandante holliudes que
exclamou:
- "A um herói, COJ1lO

êste, nã� se tira a, i'-!il

pada!"
,

E mandou, inconiinen
i,e e 'Solicito, pensar o fe

l'imento, tratando-o com

honrarias dignas de um

hl�rói. -

-

Assim lutavam e se

confl'a�erniz a v-à m, no.'

Passado., Os Soldados de
almas grandes, e espíritos
,esclarecido.s ...

. A GRATIDÃO
�O UDENISMO

OS, DOMINGOS NA CIDADE
MARAVILHOSA

Manuel Ferreira de Melo
'

BRAZ SIi.VA

O sr. Irineu Bornhausen Os domingos, dias suspirados pelos que trabalham,
foi um dos governantes que em todo o mundo, para um descanso justo e repousarite,
mais homenagens de agrade- são geralmente aqui os dias de maior fadiga!
cimento deveria 'prestar ao A manhã ainda engana em certos bairros: acorda-se

extinto presidente Vargas. Es- tarde. As janelas ficam fechadas; os próprios .an lmais

ce, quando Chefe do Govêrno, doruêsticos reconhecem o fim da semana: menos ruido
'

e

enfrentou no Parlamento du- movimento na casa e na rua menos elétricos; almõço mais

ra e obstiD�da oposição de escolhido e demorado, e o patrão de pijamas, ou em man

uma "minoria" insaciável, ga de camisas e "short", a exigir, a perturbar, cançado
mas destacou-se na sua su- ,de não ter o que fazer! Mas lá pelas 8 horas tudo se agi
perioridade de espírito, tra-· ta - comeca a debandada.
tando a todas as administra- , Partem- os a utornóveis - os do costume e os que são

ções estaduais com igualdade só de domingo (de tôdas as côres e feitios), conduzidos,
de apoio. Foi então que o ex- muitos, por motoristas heb-dodomadárias com quem é

governador apl'o':_")itou-se da I

preciso cautela na estrada ... As linhas dos bondes e os

expontaneidade de gesto de comboios dos subúrbios são assaltados, havendo altera
Vargas, passando a usufruir! ções, conflitos, pugilatos! As barcas para Niterói e Pa

de certos bensplápítos cones- quetá, principalmente estas, vão adernadas, não chegan-
didos pela União. Tudo nas- do para os amadores qa travessia. E' mais uma tradição

I

ceu com a presença de Clso- que o carioca segue, do que o desejo de repousar ou res-

fas no Ministério da Agricul- pirar! _

tura, elemento reconhecida- À noite, quando todos regressam, em aperto e con

mente udsnísta, candidato fusão, uns dos subúrbios, e das zonas rurais, outros de
derrotado ao governo de Per- Niterói e Paquetá, vêm todos aborrecidos com os gastos,
nambuco. A presença de moídos como sal, irritados com a família e com o estô
Konder Reis na chefia de ga- mago pesado. Passam mal à noite e, no dia seguinte, ês
binete dessa pasta mínísta- tão sem disposição para o trabalho!
rial, concedeu ao sr. Bor- Não seria possível, no centro desta contraditória Ci
.nhausen a oportunidade va- dade Maravilhosa, oferecer distrações calmas e econõ
Iíosa de conseguir os mais micas à população mais modesta r Não haverá vantagem
aprímorados meios admínís- em lhes preparar um grande Parque oude pudessem ir

tratívos, com os quais fez de- com as SlHiS criancas 'l'CS11iJ'f,l' -e mesma comer a sUa. me

savergonhadamente uma po- renda? Não seria bom dar 1.,3 cnmn das populares mnís nl
lítica que correspondeu ínte- guma cousa, mormente nestes tempos de canícula, do que
gralmente a sua pouca visão o "foot-ball", as fitas de horrorosas aventuras ou as

intelectual. Nenhum outro "preparadas" corridas de cavalos? Não seria possível 01'

governante, talvez, recebeu ganizarem-se espetáculos e consertos que distraíssem,
mais benefícios federaís que educassem e apurassem o gosto artístico, dando neles
o de Santa Catarina e os acesso às classes humildes como se fez outrora nos tor
próprios, íntimos do sr. Bor- neios medievais, em lugar dessas revistas e comédias
nhausen, por mais que díssí- cheias de expressões baixas e vasias de conteúdo moral?
mulassem, não conseguiram E a forte nudez não é a da verdade, mas a da avassala
esconder inteiramente os dora mediocridade ....
méritos de Vargas, na sua E, para principiar, porque se não adapta 0_ Campo
política de auxílio a todas as de Santa e a Quinta da Bôa Vista, que resultaria ainda
unidades da Federação. As-

em moralização a' tanto reclamada para êstes belo.'! par
sistiu-se, então, a um vai e

ques públicos, varrendo deles a fina flôr da malandra-

I vem dó ex-governante, com
gem e os casais pouco cOlli,l'olados e finito amigos dos'

'.' víágens inúmeras aõ Rio, que t b I
lugares pouco iluminados? Porque não ocam, as ranc as

I se multiplicaram com clare-
nos coretos? .. Houve até um que foi demolido para que

1 za,
a ponto de o sr. Irineu ninguém ao passar se .lembrasse dos músicos? Porque se

I assinar decretos fóra do Es-
não facilita a vida do cidadão que dá murros para upa- .

i tado. Quando Vargas lhe foi
nhar o pão de cada dia, J)l'Qporcionando-lhes, pelo menos;

i inocente útil e dum gesto ge-
um mínimo de bem-estar, ao invés de se deixar correr o

i ral ao grupo .econômíco, íns- marfim. nessa confusão organizada, onde muitos são rou-

I talado em nosso Estade: o si- bados às famílias porque n ão acreditam na imprudência
I t�l�ci�nismo muitas Vezes f�z do's lotacões na precariedade dos trens da Central ou na

I sllenclO sobre os acontecl- ,.

-

d 'p I'
.

t l·t· .... ausenCla a o ICla ...

I men os po 1 Icas da Cal'ltal' R' J
.

d 1':6
d R

'

bl' f' d
- I 10, anen'o e [) .

a epu lca, a 1m e nao - ,,_..
. .__ �

perder o apoio valioso de A T A C EM SANTOS" : Qetúlio na administraGãQ • • •

'

1 catarinense. Não teve o ex- I
'

Ao •

; presidente idêntica atitude Inauguracão de sua AgenCia '

do ex-governador, que procu-I .'. _

-

'. ',_
! t' t t A Transportes Aereos C;::- (lllzacaO ele aparelhamento ft

(rou cons.an, emen e, noapa-l' .
r

•

d
�

ga d 1 d d
. . tarinense Sociedade Anolll- dequado, que elevem ca a vez

',nl' rt-loa�� uzesb a sua a. mtl- 'I' rn:'l iriauo'urou auinta-fei,ra' mais o nome glorioso d.,e S:1n-
s ",ao, em argar os ln e- . o .� o,

. \
i rêsses de Florianópolis ne- I última a sua agência de San-

.

ta Catarma.
. '-'\

1 gando ao atual Prefeito as tos, � rua São Leopoldo nu-
'

-

condições mais prelimi�ares mero 29, esquina da Praça �os GRÃ-CRUZ DO
I para uma bôa administração. ',Andradas.\
! Outro detalhe que traduz com! A solenidade, à qual com- MÉRITO
í fidelidade a formação de' pareceram representantes do RIO, 6 (V. A.) _:_ Por decl'e-

1 princípiôs dos homens da �lUndo' oficial" classes Coll- to do Presidente da Repúbli
"ete/rna vigilânCia" está in- 'servadol'as, imprensa e rádio ca, foi nomeado o Dr. Mario
serido nas atitudes bornhau- constituiu um marco signifi- I Pinotti para a Grã-Cruz da

seanas, quando foram nega- cativo para a aviação comer- Ordem do Merito Medico pe
das as virtudes administr::t- cial catarinense, que assim los notaveis e relevantes ser

tivas do governo federal, obs- cumpre seu programa de do- viços prestados á medicina e

curecendo a participacão de tal' suas agencias e sua orga- á saude publica nacionais.
Vargas

..

no increm�to· admi
nistrativo do Estado. Agora I
que'Vargas não mais preside I

a naç,ão, Os leiloeiros 'udenis-Itas VIvem a tecer . os mais
desaforados insult.os à pessoa
do ex-presidente deixando Ievidenciar nos gritos das la
mentações, um despeito pela
atual situação política brasi
leira, com a, condução de
Juscelino ao Catete, que fe
chará em definitivo as poro' \
tas das possibilidades udenis-I
tas. E o ódio do situacionismo
ha de perpetuar-se na planí
cie'l porque Juscelino rião
concederá oportunidade para
a renova'ção dos expedien�es

_/emanados dos gabinetes ad- I

I ministrativos, agora confia-IIi dos ao sr.,Jorge Lacerda.

'RESERVAS I
I RADIOATIVAS

i

, SANTIAGO DO CHILE, 6'j(U. P.) - O governo chi1eno '

iniciará, dentro em pouco!
ampla exploração de todo o i

território, afim de determi-I
nar as reservas, quantielade e 1

.

qualidade dos minerais ra-
I

dioativos que possui. O SUb-Isecretario das Rehções J<Jxte-
riores, sr. Carlos Vasalle, de- ! - O Governador devia ser o �rf1.o,ilio!

,clarou que esta será uma
x x

,

elas primeiras iniciativ:l.s (lo Segundo outra opinião, de outro técnico qualquer
ExecutLvo, ne sentido de obter (cargos para os homens e não homens para os cargos),
a exploràçào c1e'\ta classe ele': oS festejOs de Jnorianópolis foram um verdadeiro fra-

minerais. Aduziu que, poste-
CaSSO. Festa notável, por tudo', foi .a ele ltajal.' Aqui,

Il'i�rn:ente, �erá criada a Co-
.

tudo shangai! Em Itajaí, tudo very kal'l'!
r

f 1ll1SSaO NaCional de Energia
A diferença propriamente dita não estava nas

I Atomica, organização que
festanças, mas nos santos. Aqui, a estrela e�'a o sr. La-

I���o�::!��: U��dO��o�:�a�!� I'
cerda e

lá'G'OSUl"BIoLrnHhauEs,enR!ME T'AL'ções Unidas. I
.

.�-=<�������
---���

Na pos�e dos Secretários, o sr, Jorge Lacenla fez o
discul'sO de estilo, versnndo obviamente os' rumos dn
seu gOVêl'llO.

A turma udenista, presente,' não gostou das 'Pala
vras elo Chefe do Executivo, que nelas não entrou Ulna
vez sequer o govêrno passado.

Os mais exaltados eram os beneficiários 'do p'una
má bornhauseano. Enquanto os outros acha,vam que o

sr. Lacerda cometera apenas' um esquecimento, esses'
já falavam em ingratidão e traição· e repetiam os eu

j:í. sabia! eu não te dizia?
'

Respondendo ao Governador, o dr. Brasilio Celes
tino de Oliveira desagravou a cOl'l'eligionada, éantan
elo Irineu do primeiro ao quinto.

A �aída do Palácio o sI'. Serafim Ji'uchz, renom:J. do
técnieo em assun tos de caça e pesca, comentou Para o

sr. Abilib Ladislau:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


