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(AMARA' MUNICIPAL DE MJ\FRA
ELEITA E E:HPOSSADA' A RIES4\, PARA 1956

<;
Em sessão- ordin'ár-ia da" CfbTI�r:o\ IvIllniciJ;,.1 ,k rü,t

i'i":1,- l-êaliz�,dü a 7 do' corrente, toíreleita e empossada a

mesa que dil'igjr'i-Í os trubulhos no corrente ano e que fi-

Fiot"ianópoUs, Sabadó, 11 de Fevereiro de 1956 Cr$ 1,00

cou assim tons l i tuidn : ,

Presidente, Vereador Antônio -F'urtado.
-Vice-presrden to, Vereador Hercílto Bacbe .

ID Secretário, Vereador Ernesto Paulo rí eyse.
2° Secretário, Vel'eadoJ? W�tlte.Í' Schultz.

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

ESClARECIM,ENTO AO PúBliCO
r ,

.:< El\�i TODOS os Esta�os do Brasil, indelJ,cndente- O Serviço de Luz e Fôrçn esclarece que a falta total,

Lei �':�lllPlla'ali�:'t.a.t:-le ,

na sob a chefia ,10 sr' Irineu Bornhau III' TA El't
'

.

1· C
,',. I. Seu Presidente é o Prefeito de Kansas

"",', ' ;-'«, '''', ", u '.'
"

l -.:0
.-

I
sina ermo jsie rica c e apivarr em virtude de traba- I'

�cn) ��l. �, Ulll�O Est3<�� a ,negar;iI .sua PolICIa Mflítar os l�os necessários ,na_que,la _Usina para a futura ligação da I C"I
'

. VI"a,"a,ndo pela' A ..W. .·A.l·,rov_ays t-Len�ft�lJl", e VaD�agê�I"', dt'ss� lei, m:smo quando a esta- linha de transmissão a cidade de Laguna. I I y.. es ao
I.l"l�a I, def H: ] 59; de 2', ue I1HIlO de 19a'1, estabeleceu taxa- II _' _ .,

tivamente:
.

'

Esta Interrupção estava programada das 5 as 8 ho- DO Brasil, desde' '].. do�;cor."reDtéArt. 146 - Aplicam-se aos integrantes da "ras da manhã, mas em virtude de imprevistos havidos o
JlIIIJ

Polícía Militar, os d!spositivos da Lei Fe�era] : fornecimento foi parcialmente iniciado às 19 horas, sen- ��issão cultural. e co- chegou ao Rio de Janeiro na -Miami'para 'Caracas na SeX-

11, 1.156, de 12 de julho de 1950, de acôrdo com· do normalizado às 2� horas e 40 minutos. rnercíal de Kansas CIty que terça-feira (7 de fevereiro) .a-reíra \3 de fe cersrro) via

as normas publicadas no Boletim do Exército n. ,I ,•••••••••••••••••••(j ao••••••(1#•......H'!. viajando pela. Pan Amertcar, PAA,

24, de 16 de julho- de 1954, incluindo-se também, _

World Airway·;;, prornovendr O grupo é lntsgrado por

Wq�.s�rlamàxdxix�W�ãodup�ciac�ill'. !��A��E�t�V�.�"'�IA�.�'� Oa.bs.:erlivdaallrdieod�see.uhedneu.'sSellel·-VrIO'cl'U.V·.1,1,· J2bomQnsdene�ci� �o-

� �'
-, .íssícnats e funeionáribs de

j��:do:':o�o��r��::!�:��,::f;,,::;P!��;,���i�;�;;:;�� I !. ... erna. Ig I ancIa e � :i;,r:�i�f;:F�:��:f: t�eo:����o�:!�:�::��j;
rido pelo Maj�l' Guido d� ?l.lveira :t!u,nes, �'efol'mado ile- � outraS CO ISIseternas} pelo prefeito dessa cidade, 'sr, grande prestígio por sua, in-

g:.dmemte no posto de caprtao. O egregio Tr-ibunal de Jus- !i
.

- � H. Roe '-Bartle, um homem cansável dedicação na DrO-

tiça, por unanimidade, concedeu a segurança impetrada, � _ � que é todo dinamismo e que moção de boas relacõesj seu

ôbrigando o sr. Bornhausen a corrigir o ato e a promo-. � O ilustre deputado- Wanderley Junior, diseursundo numa das comissões da
\

�
se dsstaca brilhantemente trabalho em favor c10� esco-

ver aquele oficial ao pôsto de major, :. Câ.m!lra, afirmou que o sr. Narêu Ramos, �10 exercício da Prestdêncía da Repú- "o em vários setores, teiros .em todo o país; ceus

-
* O GOVERNADOR Bornhausen, teimoso e bir- � bhca, estava demitindo todos os funcionários federais que fossem seus ad versá- -�

. Seu privilegiado físico empreendimentos em benarí-

i eu!o, não quis conformar-se com a decisão unânime do � rios, em Santa Catarina, � 1,9(} metros"Ôe altura con cio da juventude e S1I[l.S lutas

'1:éilmnal caí.arInense e n'laliife�stou recurso extraordiuá- I � A assertiva, por certo, será l'etificatin oportunamente, pais ao nobre deputado �
um peso ele 136 quilos - de- cívíco-pclitícas, o que lhe

ri? para o colend? Supremo Tl'1bll�al Federal. Est�, tam-I � Wandel'lel...Junior, velho lutador, repugnará 11Clo menos a exten.,iio da i'alsidatle. / n.1O�2,t�a uma- semelhan�f\ permitiu obter com facilida-

bei(! ,1101' conformIdade de vútos, nao tomou conheCImento � .Al}�i al}�naS alg'uus funcionários, chefes rie sel'Viços, foram exonera tIos )las
1. slmbohca com o desenvolvl- de sua eleição de prefeito

rIo ·l'ecurso. • comlssoes. Diversos dele� haviam sido nomeados po.r infiuência do sr. BQrnhauscll �. mento ele suas faculdades in- municipal.

--
,x· APESAR da lei federal, da lei estadual, da de-.� e (lo aveludado sr. Konder Reis, nas vagas abertas pela dcmi:;são dos que agill':t � telectuais e SUaS evoluçõe.

cisão do 'fi'ibi.lnal de Justiça e da decisão terminativa do � voH.al'am aos Seus lug'ares.
'. � na campo das lutas cívicas.

Supremo, o sr. Il'ineu BOl'llhallSen continuou a negar os 'i Vál'ioil outros funci(mários federais, advers:hios dedurado;; e i�i'nH1�dos llo .. Rec'entemente, a conhecidn

direitos aos' integrantes -da nossa Polícia, Assim é que, � Si'. Nerêu Ramos, ao chelaI' a data da re�pe;;tiva Tn'olfw,<:ão, foram núrmaÚnen- � revi,sta norte-americana "Sa-

no transf<ilrir para fi; l'eserv:1 o Capitão Ar�uda Câmara � te promovidos. t·,
. � turday Eyening Post" publi-·

- ato ele 3 de janeiro, publicado no Diário Oficial de 12 � Aqui no Estadó, um -funcionário, h'mão do jamaíiSl;:l, Jaimi ArruJa Ramos � con a história deste singular
- d(�ixOll de promovê-lo :w pôsto imediato, Esse oficial, � sMnente por s<.>r }lesserlb;b, paTa i1er lll'Omóv.hÍo teve {lLie i'eque)'�l' lUaUtla-do.1: � homem público sob 'o �itulo
l'onb;,do nos seus direitos p(:))a relíitência do sr. Bornhan- 'i I. "O colossal prefeito ele Kan·

,
. :. seg'urança. ç �

sen, dentro em dhs ingrüó'8:1l'Ú em Juízo c.om o compe.. < O ex�govenll1l10r, an l'ccetu' {I recurso, mandoh fall,N fj :Jtl'í da lJi'omoçáó, � sas City".

tente recurso, .. com alguns. dias de atmso, ;filas ainda. a,sim'}'oubundo ao nludído 'se�."vh:l()r _ :a Esta elú'baixada ele bar
-

* A· PROPóSITO dR l�i da práia, A Gazeta, de � por todos considerado um dos mais ef-icleiítes '.e zel()sG.� di) seu qmid�o _ t1'ês � vontade de Kansas City, que'

üntem, pubiicou o seguinte: " mêse$! do tempo a que tem. direito.
.

.'
' . � durante 21 dias percorrerá 11

"Esteve, ontem, segunda-feira, em vÍsita ao': A promoção, que 'devem, liO TMnim.O-, §er contada dé 10 .le ftirfl'St!l, foi Ihbda �. cidades em oito países da

Go\'erillHlür Jorge Laccrilfi, comissão de oficiai", � de 30 de llO'vembro, � América Latin11, partiu de

da reserva da Políd,t Militar, que ex'j)ôs ao Clte- � E mais isto: fiara a 'liga abt!l'ta a 30 de nilvemti.·u, foi )H'o�novid6 mil iun,- > .---------------.--------�---

l'c do Exec.ntivo reidndicação do.s uficíais da te- ... cionál'io a ciluiar de 10 �lc ag�sto�!!_ ;; < ,U.-..

ereA·u e· a reformasen'u quanj(i ii flpliuu:;:'o da "i�ei da Pl'fda", que :. .:;.: X.
n"�.-:, ntantas cQntrovérsirtS tem S.lsçítndo. '� ,,- -:x.., ... ,-'-

,.' " .'

�,.�

"C<1111 o }íüiKimo. illtt'i�ê��it'íW·lo:n�Sl,llttQj· o; Go: ,�,
,. O ih1,."l.tlle �Ol'nalistii 'Ja;�� ,Mm

.
flfhu� ttililiuúh, '.e.;{' ;:f.á;riio!/l1d:" . : R;I@,;} ,V. A.)�_; O I'Dlái. ,��P§l'� "pata' os P1'6Xilr";Q três

ve· ,l:,��1n.f lp'rêei" , . H.ID .6� �"':;'�';'md"".:il 4lS '1')'t-l!- ..'�. <:! '"
-

'1- t'" �:!t. �-t' -_,'" �u;. d 1-
-<' >.- i': ":.;' t h,._

• .,'.' '''-t'- " �rl'o C_�l"l<oca'", de', onterr-),- "pu'- mese�s--', af,l'rnla-se qt'e e'le C-["I'-
F.... "'''''1; '0'", lJ"m"'l lIS l'e uepu iluO" w'.dt er ey. '''11 , pela tl3.Ze a, '.,,' alite-O-l1' em, g'l'avôu" • ., �

liminêlre�- da- eXéC'Lição daquela Lei. A ú!ferid:t� 'I.
"em lé'lira:s�etel:nat; o lH}m� do' ST. Jí'iJ;fiU'llo!:llha\H81l :1IG nos Centros de Saúde, blica o ·seguinte: xa'rá o Ministério; 'propondo

Comhmão apresentará meJl10tial expositivo, in- �. 'que disseminou ]101' todo ,o Estado.
Y.

-

"
. _' i O ministro Nerêu Ramos o sr. Brochado d� Rocha para,

cluindo tôdas as previsões quanto à totalidade a:
.'

ACIll.tecelI que o sr. UiIl'nhüüseil Jll� construiu UM SÓ i!entl'ü de saúde _ : vai elaborar, nos próximos sucedê�lo,
dOiS beneficiados e �rerbllí'l necessárias ao com- "

uniilade COl'Cl}lle_ta no si" tl)ma de 11l'ofÜ:n:i:i e cujo cü!;.to se' eleva a v:.rios mi- dias, o projeto de reforma .----

pIelo cumpTimento da Lei. � lhões, lla<l� o alto custo tias iilsiaJações e apfll'eihallleni.o, : constituucional, utendendl.

Após isto, o l:hefe do Executivo tomará as � O que o sr. Bul'nhausen fez foram postos iII.' .saúúc - Ci$ 150.000,00 cada
I

ao movimento :mscitado pelo
lH'ovidêlldag uecesslirias para atender, denh'o ii um _ com trell saletas, ires mesas e cinco cadeims;

,

i',oh dos do com:itulo de ; PSD,
.

'

do pos�úvd, a reivindicação em apreço. � centros, inúteis, e que .ai. estilo, na, s\la gt'illide inaiol'iu, fechados, Sem funcio-

� I Com êsse õbjetivo, o titu-
Vai assim o Governador Jorge LaCeI'da se 'o

1 'i nare·m.
., �.., "

.

_., _ Ilar da Justiça embarcará no.. 'Fomos disting\�cio com fl

int.egram.o 110B 'proh1emas rla sua administração-,.. Letras etel'nas }l::ll'U esses }HBtó:zmhus tao mSlgrllhl:ani.(.'s e uwCllOS, custatào

i I
je -para Lindóia (São Paulo), comunicação feita em ofício

COlíl alto eql1ilibritl; (·Ievado bem senso e voltado � mais caro do {(ue t.les mesmo;:;! em com.t.nhia elo ex-Procu- de'9 do corrente, de haver
llill'a ·as melhores 8üIllções lios pi'oblemas que lhe I.

x x
A • �,,) rador Geral da República, sr. o sr, Alcides Bastós' de Araú-

Vcêm as TúrIOS • �
..

x Fra.ncisco Brochado ela Ro-. io sido nomeado por áto do
* A SOLUÇ_ílO, no caso, é a mais simples de to- � O sr. Bo·rnhausen pi'ílmetell paviiIumtar as eSÍl'füta;:;-tronco- elo Estado. l\:Ie- cha, que o assessorará nm sr, Governador do Estado e

dEi;:;: eumpl'ir as leis e as decisões, já iúecol'ríveis, do � or.
._A

t D t
-

I I
•

d'
.

2036

judie iário. O Si'. JOl'ge Lacerda -é bacharel em direito e"
llem elas ccrca de 2, .,0 qmJôme' ·ros. essa ex 'ensao

.

para c ejupe IZClU.. � tl:.a�alhos de elaboração do assumid.o o exercício do ele-
.. metros, ou seja 0,001%. .ç ploJeto . vado cargo de Diretor elo Ser-

Sii be que não há llllÜ'J soluc:fio, O assalto aos direitos de � Também para e�sa realização quer letras eternus o CÚIiSllÍcUO jornalista
"

� '-

viço de Fiscalizaç.ão de }\1'-
ofic:irris e-praça:; da llossa Polícia, levado a efeito pelo sr. .....

:.. Por outro lado é certo que •

Jaime Arí'mla RaÍflOs. Nilo sel'iÍ pedir umito pedir fi hüine do sr, Bornhausen � O· sr. Nerêu Ramos considen, mas, Munições Mat()l�iais Ex-
- Bol'rl h'LlFlen e seLlS j ufi"t.,s, é ma{s um abacaxi herdado !

em cada llal'alelepipedo'? .. plosivos e Produtos QUÍmi-
pelo atu::d gOVêl'DO. No saldlJ dos milhões que de'ixoll está ;,: 'a, que a sua missão. no .Minis-

. E se o SI'. Osmar CU'Qha, que num ano só, pavililenülli mais. tIu flue o sr.
t" d J t· t 'n cos, da SecI'etaria da I=!ee:u-

o:dinheiro sUi'l'ipiado [lo bol"o desses servidores da nossa �
I eno � us Iça se res rI ge -

�

hineu, quiser também letras eternas? _ I: da rança Pública/
Milici", O dl'. Lacerda (lando cumprimento à lei e aos,

I A idéia é má. E como tal deve sel' aballdollada. As lf:tra,; ,lo s:r. Bornhausen �
à execução reforma da A:gradecen'do a gentileza

ti(;ó.nlfloH ela jusliçí'L e J'�ri:1,rnndo � clamor�so pl'ocedirtlen� � aliás, nunca serio eternas: as primei�'as futam ltlgo as \iUimas! Constituição. Assim, tã-o logo
da comunicação formulamos

to d0 sell antece�so� so merecera aplausos.
"

'
.••••••• _�_ •• M •• � ••�......._-�-��,�'� esteja ela concluiela, o que se .

��•• _ ��� �� _-. _ .��_-.-_�. ao sr, Alcides Bastos de Araú-
JJ"�r...?....�;.T,"\?r.!-',..&.JM..gJ-,.JJ�rilw.r:iõ.,;..�IQ&fli/[;J'E'f3.·..fl;ii·,..,...�·.-...fij..........�·fiAw...JiI--.J·�......lià...........�....iJij·.� ...._,.� .. -_"" ...-_...,...-�h.........,..._,....�-..-....."""...��... ·.-_-..-_._"._._·"" �...........��......,..

,

-l\h\ Rafr::. abundante da presente "inaugul'ação�' �

II. R f
.

d' B··
. extIU�lvamen�e pohtJca, .cad� vez torna as� l1l11dades fe- jo .ViOtOS de feliz admini.ô;tra-

1".03 banquetes, recepções e posses -;- destaca-se nitida- S ·e ormas e !Jse derahvas maIS opressas e mermes. Cumpre renovar o ção à frente do importante

mede () discurso pronunciadO pelo sr, Nel'êlÍ 'Ramos, ao i
.

U protesto de Rui, no Congresso libúal de maio. "Devemos serviço,

ilssui1lil' a Pasta da J.l1�lti,;a e Negócios Interiores. Curto, I FATIIO SODRÉ
clevolver aos Estados-membros a direção de todos os as- .--------

simplcr:, wbrio, na formv, emitindo, porém, conceitos da sunios que lhes são peculial'es e os recursos financeiros ASsembleiB
, mais aIh s'ignificação e gl'<lVidade, Com êle, justfica-se I do govêrno. J1:cessários à l'esl�ec,tiva administração". Esta é, sem d-ú-_

.: p�en',n�ente a .incorporaçã,� do Ú, Nerêu Ramos no mi- lVIas., não foi só isto o que nos anunciou o sr, Nel'êu VIda alguma a ,maIS Imp,or.t_fnte �A transcendental, re�orma �Legislfttiva
! �lstétJo,. ,�·ecel.Jldu por n,�m� gente co� eRtranh:zít. Por I

Ramos, em nome do novo govêl'no. Mas grav:e, de impor-' d:_, .•base, � :uaIs lleCeSS�l'la d_e todas; �aI'a que haJa go-
O', ' .'

ele, venflCa-se a Importancla par.a o atual governo, da tâl'cia transcendental foi a suà' declaração de, que reco- vernos eflclente� no paIS, quer na,Ul1lao, quer nos Esta- . P�l'l?d,o convocatoIlo ex-

f .•.•

• <. , d PI 't d
' ..

íh h'
,.

I t t traordmal'10 da Assembléi'
l'e. Ol ma de base, cons tlü,clOnal, conSIderada r::omo con" nhece o O'ovêl'no a necessidade iin�perrosa de uma itnedia- os,, el ean o-a, sozm o, a vanos us res, nes as e

'.

<. a

dic[to preliminar para o êxito de quaisquer soluções dos ta refor;;a das instituições que nos regem _ "A c'onsti_lnoutras coIu,nas, confessa o autor destas linhafl a emoção I Legls�atIva encerrou-s,e on

];i'nblellu3 políticos, eC'JlHimicos e sociais com ql1p, nos tui"à) d� 1946 e as lei� votadas .em seu, cumprimento a- com. que [, .,:ê· consagrada, pela gratld� autol'idad'ê do go- j tem a,s 8 horas, �m ·vlrtude
.' , f'. t,

"i< ( . 'I' .

- •

"

A
, 'q,� i"

. voltara a se reUDlr 5a feira
oe 1011 amos. presentam contradições, qlle deturpam o espll'lto que as ,verno u._ se l1lCla." róxim

"

..

__�'alou, o �r.,Nerêu .Ramos em nome do gOvêl:no, pois i ::mima. O conjunto legislativo disciplinador da vid_a n�-I' . �e:üll� bem o pl�esldente K��ttsche�, co� sua clar� �iSS- a as 9 horas, a Co-

:;no e �:�,IS lH;lt? d�vldar<:e de que .e�tamos ,hvr�s da i donal é incoerente e desarmônico':'. R.econ,h:ce o Gov��- Il1telI�en,el�, dos fen�mel:os pOlItIcos,. nao s,o a neceSSI-
ao Permanente.

- bagu,� C:,,' ge�ulJar:.a, ';fu�rlQO cada m,mlstl'o 80 CUIdava
luo, pela palavra do sr. Nerêu Ramos, que a ImpTestablh- I d�d.: Impe� I�sa das, l.e�ol:uas, de. base como as s�las con· + r, � �,.- �

,i

d; sal�sfa�;='_}nteres�es, a.e grup0s. �u. de r�giõe�, inclu- ,dacie das instituições vig'entes, em grande parte, se d;ve 1 chçoes
de eX,lt?_ � 1I11Ctat1V� Lena de ,s�r ·do G?v,�n:o, t!t� O .RI-so das,ve o" pj U])l ,os, elelt?l a 1& e faml�tar e�, dlgladla�do-se ! "1', profunda crise que atinge todos O·S Retores do pais". ,bendo ao IVhl1lstI � .da JustIça ,e N I;g.oclOs I_ntellol e� ,,'

U:1S C0Yl1 os O_:ltrOS, �:Ultas. ve�<.'s. Dlv:rtla-se o cnefe na- '''Um serÍtimentQ generalizado de inquietação pE:netra HS I
enorme respo�sa.blhdade, de ,a .CO�dl!ZI.r ?om fl,l'meZa, m1:n-

9 C'lada'dei'..
'

....ClOna�, CJ�le nuo era ele briga: mas tmha o gôsto desses I
pessoas e' as organizações-, abaland,.cl os mais solidos' ali- ! �e,n,�l�-a. n.os hmtt:-s n.ecess,ar:os,. reslst:.n?o as f��tasl�s ..

e�pd[l.ClliOS, desde que lhf: nao afetassem a segurança' cerces da comunidade brasileira",
.

.

!JcIlgOSaS e v�n�endo a
.. reSlstencla de VICIOS tradICIonaIS.

pesRoal. Corn o sr, Kubitschek parece que vamos terum' "

.

.

_, NtJS quadros atuais. da nossa polít'i'ca ·ativa, ptlde�se afil'-

gOVêl'llO, que mereça esse nome, com unidade de propó- Não se detem o ministro no afi�'�Hll� a nec;3?;id;,;dp e .mar com s,egurança, !')_inguéll1't�ip. P1ais títltlos hem reune

11sitos, de ação e de l'�sponsabilidade, Daí a enorme signi- o propósito de tomaI' o govêrno a imclahva. de 'profundas I melhores condiçÕes de person�Ji,dade, para o mister, do

ficação dfis palavras, poucas e incisivas, do sr. Nerêu re�Ol'�nag instituciona!s. Vai mai long�, f�xa�do, a:guns que 0. sr. Nerêu Ran;o? S(}bra.-l��_ autQridade pessoal,
Ramos_ OlnetlvoS flllldamentals, como a melhor dlstllblllçao de conqUIstada no exerClCIO dos maIs altos l:al'gos e não há

Pr:c!"nde ó govêrno, declarar-nos o novo ministro, res- poderes, pelos órgãos do Estado, :';':sando· à �fici�nci� �os quem lhe não reconheça a prudêncitt nas resoiuções que

h ];é!lré'ül' a tradição brasileira de se cometer à Pasta da freios e contrapesos, que lhe garantem a_ açao harmoTIlca toma fi capacidade ·de ouvir ponderações, e conselhos

Ju:.,lii.;C't P I'<Jegócios Interiores as altas funções de cooi<de- e os mecanismos de responsabilidade. A.r'l'�la,. também:, a bem eomo a seveTidade e firmeza na execução das deli

ll.':(;i1o )Julítica, visando não só a boa harmonia entre os necessidade de alterações bá�icas na
A dl�CIp1ll1a �as !�l- berações �ssentàdas. Nos quadl'os da maioria governa-

6i'JJLOS leg'isÍld:ivos e executivos federais como a resolu- lerven(:ões do, Estado na Ol'bIta economlGa e SOCIal. A m.'l1lal, mnguém melhor do qUe o sr. Nerêu Ramos seria

(ClO clas q�lestõefl de interêssep divergentes, entre a União lei eleitoral e a lei Ol'gânica dos partidos. políticos são c:cq.. 'PZ,. também, de inspirar confiança e obter a colabo

e os EstadrJS, que surgem nahtralmente a cada passo, TiO diplomas l�gislativos, afirma o sr. Netêu R�'mos,. ql�e �'e- l'<,,;c;ii.o d2<s oposições para. uma obra -qúe a todos interessa;
dcsqnvolvimento da açiW admini,strativa, tanto na elabo- clamam detido'exame, pois, sem representaçao ver�adelr.a que todO's julgam necessá_riã e em �uja realização devem

l,'çiío d'iS leis e j)l'inciJlâ lmenie do Orçamento como na e sem partidos solidamente estruturados, toda a orgal1l- I
Sel' postas. de lado as paixões partidárias..

�'li\ execução. Caberá, assim, ao Ministro. do Interior, se- zação democrática será deficiente". . '"
I Nãa .encontraria o presidente melhor líder para con

!.Tundo ,-1 tradil;ão da r.ossa velha república, as's�ssorar o Em primeiro lugar, porém, nas reforn;as ,de .b�se a duzir a reforma constitucional. Não poderia igua.lmente
presidente na' sua mais dificil tarefa, que é a de cOOl'de- empreender, coloca o grave pl'obl:ema da dli;ltnbUlçao de O' sr. Nerêu Ramos reCl1sar êss'e servico' ao Govêrno e ao

•
l1n1' e hal'münizul' os interêsses político-partidários, com poderes e atribuições entre a União 'e os Estados, "Nossa país,

.

os T'j'ü)1l'h,mente administrativos, g:tl'itntindo rr eficiência arqui.tetura federativa,- diz o ministro, limitada à órbita, (Do "Diário Ca'rioca", de 8-2i56).

Nótulas

/

,

Além do Rio de Janeiro,
esta missão visitará São
Paulo, santos, rvr"ntevidêu,
B\HmOS Aires, Santiag.o do
Chile, Lima, México e Pan,,'
má.
A comitiva pennanec2u

no
- Rio até o dia 9, ljuandO'

--

prossegui a São PauJO e

Santos. A permanência' no
B(asil será encerl'nda dia .:.1
de fevel'eirQ com a partida
para Mpntevidéu, via P.){A.

Especial
deferência

\

Éstoli às suas ordens.
Que uesl':ja, sr. Pesse
(Uno?
Nada, dr. Jorge. Vim
alienas cumprimentá
lo lJal'n dar raiva à
tu.rma d� U. D, N.!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sabado 11, de Fevereiro de 1956
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I'NDICADOR PROFISSIONAL
DR. WALMOR ;��E: I 'CD:' ;'LMAR CORR1l;A

.

J)enf.Saa .

para ..Crianças
GARCIA CLíNICA MÉDICA DR. JUAREZ PHlLlPPl

CONSULTAS das 10 - 13 ho-Diulomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Uníver- raso

sidade .de Brasil Rua Tiradentes 9 - Fone 34J5
Ex-interno por concurso da Ma-

DR. JOSÉ TAVARESternldade-Escola i
(Serviço do Prof. Octávio Ro-.· IRACEMA

drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E l\iEN-
Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS _ CLINICA GERAL
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos
..

do Rio d� Janeiro. Insonia - Ataques - Manias.-Medico do Hospital de Caridade, Problemática afetiva e sexual
e da l\laternida�e Dr. Carlos

I
Do Serviço Nacional de Doen-

Correa ças Mentais. Psiqulácra 'do
DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana.
PARTOS - OPERAÇõES CONSULTóRIO - Rua Tra-

Cons: Rua JoãQ, Flnto n. 16, jHI)O, 41. - Das 16 às 17 horas
das 16,00. as 18,00 horas. I{ESIDl>:NCIA: Rua Bocaiuva,
Pela manhã aten�e dià- 1:�9 Tel. 2901
rramente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n.

101.
'Telefone: 2.692.

Edifício João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

-

DR. CESAR BATALHA DA SlbVEIRA
Cirurgião Dent18ta

Cllnica de Adultos e Criança.
Ralo X
AteDde com Hora Marcada
Felipe Schm1dt 39 A Salas 3 e 4

D�s Servicos de Clínica Infantil
da Assistência, Municipal e Hos-

,

� ,••••••O fI�•••••a�•••••••••••••!
pital de Caridade A D V O Úr A DOS : .

'

.

..
CLíNICA MÉDICA DE-' CRIAN- •

R
'

N'· I
consu��:iO;I�l!fLT::nes Ma-

DR. JO��E��DEIROS t. estau'"r'8:nte .;
. ap'·oll O.: Iehade, 7 -- Consultas das 15às.

�18 horas, - ADVO'GADO • IResidência: Rua Marechal Glli- Caixa Postal 150 - Itajaí •

Iherme, 5 - Fune ; 3783 Santa Catarina.

'I· RUA W&:e.":l:ulJ Deód.on: M.· " • •

DOENÇAS DO APARELHO nt-
---

DR. CLARNO G. -,
-

I .êi.""L. Lll.eclII. t10 sul do BruH, O mlllJl)Ot'i II �

GESTIVO - ULCERAS DO ES- GALLETTI I. '''''1l''''''''W t)..c,C\.! O:,l,.-n na, ';!I!'"hs-r"", '1'.�I.fl.!ltiM. ; dae ��::���M�Tg�ggiiNOE ALCEL�: _ ADVOGADO _

'<1
, 4Il j••lla•••�61i1••0l4i QlIl."

1NICA GERAL Rua Vitor Meireles, 60.
2

Ú I PAÚPITZ FONE:': 2.468 ' .

DR. J L O'
.

"

Florianópolis - " I Terão preferência na matrícula OS não repetentes.
FILHO

DR. ANTONIO GOME-SDE-; -ag'l.m tom' .segurança
I 08 sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

• .._- - .. ' _ ..... - _. Ex-interno da 20& ----enfermaria ,

DR: HENRIQUE PRISCO 'e�Serviço de gastrQ-enterolo�ia 'ALMEIDA tif'icado de alistamento.

PARAISO'
.

da Santa Casa do .Rio .de Jeneiro

d/ Nu ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR
(Prof. W Berard lnel lí ).

, e rapí oZ a caderneta. Total: Ginásio: crs 65,00.MÉDICO , Curso
.

de neurologia (Prof. ADVOGADO - V
Operações - Doenças de; Se- Austregesilo). Escritório e Residência: Oolégío: Cr$ 210,00.

nhoras - Clínica de Adultos. Ex-interno do Hospital mater- Av. Hercilio Luz, 15 ·SO NOS CONFORTAVEIS .M.ICRO·ONIBUS DO Florianópolis, :1.0 de janeiro de 1956.
Curso de Especialtzação '. no hid�de V. Amaral. 'Telefone: 3346.

Hospital dos Servidores dI)' Es- DOENÇAS INTERNAS B40100 {(SUL DR ISILIJIBO JoS'é Warken Filho
tado.

.

. Coração, Estômago, intestino, D EN' TIS TAS C -,

- 11 :'1} » MINISTÉRIO DA MARIN�A
(Serviço do Prof. Mar.iane de i"ígado e vias biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONSECA FI'o'nenópotís _ Itala! _ Joinville _ Curítíbé Capitania dos Portos do Estado de Santa CatarinaAndrade). .: ,rios e útero

'

AO DENTISTA
""

Consultas � Pela manha no Consultório: Vitor Meireles 22. CIRURGI - , •

Hospital de Caridade.
. Das 16 às 18 horas.

Clínica - Cirurgia ,

À tarde: das 15,30 hs. em dian- Residência: Rua Bocaiuva 20. PROTESE: - Pontes Moveis e

Age
A

ncía __te. no consultório á Rua Nu.nes Fone: 3458.
Dentaduras em

Machado 47 Esquina de Tira- _-------���::_:_:_::- Nylon.
dentes. Tel. 2766. DP. MÁRIO DE LARMO DIATERMI1.. : - Tratamento de "

co��j��!n�:;
- Rua Preaidente '�CANTIÇÃO

Raios X e Ini:a��:r�:f:�a�I-II.....Ex-p-re-ss-o�FI-or"'!-l·a-n'"'!'-oip-O�I
..

I-s�L-td-a----cr:IiIICA CLfNIC� ÉD� IfR�ANÇAS Consultçrto e. Residência: H.' , '. ' .�
de , ADULTOS Fernando Machado nO.' 5 -' ,

OLHOS - OUVIDOS NJ\ÍRIZ Doenças Internas Fone 2225
E GARGAN'fA CORAÇÃO - FIGADO - RINS ..

no '- INTES'l'INOS
DR. GUERREIRO DA 'fratamentõ moderno da

A· SIFILlSFONSEC Consultório _ Rua Vitor Mei-
Chefe 'do Serviço de OT(l)RI-

.

eles, 22.
'

NO do Hospital de Florianópolis.

I HORÁRIO:
Possue a CLINICA os Al'ARE- Das 13 às 16 horas. DR. LAURO CALDEIRA
LHOS MAIS "-MODERNOS P;�R� I Telefone: ·Consultório. - 3.415 DE ANDRADA
TRATAMEN'rO das DOENÇAS Residência: Rua Jose do Vale. .

.

da ESPECIALIDADE. Pereira l,58 � Praia da Saudade i _

Consultas - pela manhã no
_ Coquelros /

\
CIRURGIAO-DENTISTA

HOSPITAL __'_� _' .'
. 'CONSULTóRIO - Edifici6

.

À TARDE r: das 2 as 5 -

DR. \fIDAL DUTRA FII�HO Partenon - 2° and�r -:-- sala
no CONSULToRIO - Rua dos

I\HWICO DE CRIANÇAS 203. - Rua. :r�nente Stlvei ra, �5.
ILHEOS nO. 2

'I
., F Ii e Schmidt Atende diérlamente das 8 as

RESIDf:NCIA - Felipe Sch- Ç:JO'nSl� tor!o: e ip ,

.l1 horas
. °

.

I 365 'f8 (das"i4 as 17 horas).
. . d: . 4 '18 hmídt n.. 113 Te. ,2 .

R
.

lê '. Tente Silveira 3as e 5as as 1 as
,

orus.

_ /._
.

e�H ,eTJCl�. r.:

en ,
.'-0: 19 as 22 hOTas.

.

'. - l

DR. ANTóNIO MONIZ ,dú \Fone_;.:'���. _. Confecciona Dentaduras e Nn
ç

" DE' ARÁGÃO _ ,1m. CONSTANTINO f>g lvfóveis de Nylon.

'.�R'úRGiKo'J!��raAT(')��OÇI� I' ' �. " DIl\lAtÔS ,', 1 DR. JOÃO ASSIS\F'ILHO
: Consultól'Ío: João Pin�o, 18,

-

MÉDICO CIRURGIÃO CIRURGL\O DEN'J'ISTA
.

Das 15 h 17 diàriame.nte.·· Doen.;as de Senhor�s - ,Pl!r�8 Clínica de Adultos - Cirurgia
Menos aos', Sábaljos. - Operações - Vias Urinarias

Protese Haios X

'. Res:,�.noc'aiuva 135.· . Cu,'so de- aperfeiçoam�n�'J de Hua Felipe Schmidt, 39 A,-
. Fone:"'S; '1!.714. ' lon,ga prática nos .Hospltals e

Balas 5 e. 6

DRA WLADYSI AVA Kuénos Aires.
. Atende com hora marcada

• � _. {'.O·.N"u--LTÓRIO: ,Rua Fellp,e
USSI

.
� .�, .

NE Dar 9 às 12 e das ,14 às IiiW. M �'("n' nll'dt, nr. 18 (s.ob'rado). FO.>J

'\:'-.w...........,_w........�.-.t',j....
.. • •

. 3312.
O· d 15 ás 18 ho-

DR: ANTONIO mm HORARI : as O ESTADO
, OIS I

l\tUSSI: "

Residência: Avmida Rio Bran-

MÉDICOS i co, n. 42.

CIRURGIA CLiNICA I,
.

Atende chamadol
GERAL-PARTOS -

Serviço completo e especiali- DR. I.AURO DAURA
zado das DOENÇAS DE 'SENHO, CLíNICA GERAL /

RÁS, com modernos método� de Especialista em
. m_ol.éstias de

diagnósticos f' tratamento'.
• Senhoras e vias urmana_s. _

SULPOSCOPIA - HISTERO --

Cura' radical das lllfecçoes
SALPINGOGRAFIA - METAnO- 'g,udas e cronicas, do a_perelho.

LISMO 'nASAL 'enito-urinário em ambos os

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

Eleh<ocoagulação - Raios Ulltra Doenças do aparlllho Dlgestlvo
Violeta e Infra Vermelho. e do sistema 'nt;."voso. 1

•

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10% as 12 e 2 Y2 as 5.

10 andar - Edificio do Monte;pió. Consultório: R. Tiradentes, 12
Horário: Das 9 às 12 horas -

_ l0 Andar - Fone: 3246.
Dr. MUSSI.

.

Residência: R. Lacerda Cou-
Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, 13 .( Chácara do .Esp,I-Inha)

MUSSI l"one:. 3248.
Residência: . Avenida -Trom-, _--

powsky, 84. DR. ALVARO DE

DR JÚLIO DoiN� CARVALHO
•

MÉnICO DE CRIANÇAS .

VIEIRA

11'UERICULTURA
- PEDIATItlt\

,

MÉDiCO _ ALERGIA INFANTIL ....
EtiPECIALIS'l'A EM OLHOS Consultório: -- l'ua Tirade.. -

OUVIDOS, NARIZ E GA�GANT� res n. 9. . .

'l'NATAMENTO Iil O'pERAÇOES Residência: - Av. Herclho
Infra-VermellúÍ - Nebulizaçao - Luz n. 155 - Tel. 2.5�0. INFOUl\IAÇõES UTmS

. Ultra-Som Horário: -- Das 14 as 18 ho-. .

(Tratiunento de si�usite sem
ras diáriamente I O lflltOl' enco_ntl'ara, nesta .co-

operação)
. t . �__ .. '�_.- I�!la: informaçoes .que .nec�sslta,

Anglo-retinoscopia -' ·Recelta de '

• DR. NE\VTON lhaTlamente e de Imedlat?
Oculos � Moderno eq_uipa�ento i D'ÁVILA ,.TORNAIS 1elefone

de Oto-Rinolaringo)ogla (uuico I O Estado 3.022
no Estado) éIRURGIA GERAL A Gazeta '... 2.656'

Horário das 9 às 12 horas e Doen.;a!! de Senhoras - I.'r�cto- Diál'io da 'farde 3.579

da!! 16 às 18 horas.
'

.' .
logia -. �letricidade. l\1edl�1a.� Imprensa Oficial 2.688

Gonsultório: - Rua Vitor Mel- Consult.orlO: R:ua Vl�or33f)7ei HOSPITAIS·
I 29 - Fone 2675. reles n. 28 - Telefone... Caridade:re�:s. �_ Rua São Jorge 20 COllsultas: Das 15 horas eJJl

(Pl'cvedor) 2':H4.

Fo.ne 24 21, diante.,.
"2 '(POl'tal1ia) ..

/ 2.036
Itcsidi\ncia: Fone, 3.4� Nerêu Ramos......... 3.831
Rüa: Blumenau n;, 71. I'MHitar 3)57

São Sehastião (Casa de
DR. ANTONIO BA1:ISTA Saúde) 3.1153'

JUNIOR l\I,;ternidade . Doutor Cal·'

CLíNICA ESPECIAJ.IZA})A DE los .Corrêa ,. 3.121

'ClUAl'1ÇAS
/ CIlAl\1ADOS UR-

, Consultas das 9 ás 11 hllras. Gi,NTES

p , e Cmls Padre MigueJin'lO, Corpo de Bmnbeiros .... .3.,313

.��"� .

Ser:,iço' Luz (Raclama-
li!;

•._ .. ,__
.

Çf:I;S) '
, , ·2.41h

-;-n--r' NEY -pi.�HnoNE .
Polída.(Sala Comis;'ário .. 2.038

., .. ."
'.'

'1
Poliéia (Gab. Delegado) .. 2.M)4

DR. ,I. LOBATO
\.'

MUND, COMPANlllAS'DE .

. FILHO ., Ilormado pel;""F'acúld�ge N.aci,Q�· 'fRANSf'OR1'ES
.

/'

II
. t"o llUl U·.· 't'edidna UUiversrüall, e T ..�C..... i.700'

D.::enças d�"!ll)!lfe- 10 respl ra or,1 �"
.

00
'

.

'HlBERCULOSE
'

do 13msi! ,GnlZ�Il'o dp Sul .. t ... '.' 2,5
,

RADIOGRAFIA F" RAD10SCOPL\ RIO DE JANEl}',) �', llan�i.r I •••••••••

'

t. •••• 3.553

DOS PULMõES
.

Apel'feiçoan;ento na '�(,\aila', de Varig , , 2:325.,
, Cirurgia do Torax ,,'

,.

"

Saude São' Mig_uel'�, Lóide' Aéreo .. :......... 2.402

Formado pela Jo'aculdade Nado- Prof. Fernando l'aulino' Rea.l ..•.·0· ••• , •• .' • ••• ••• J.377.
nal de Medicina, Tisiologist.a e Interno por R ano'! dó Scrvi\,o Sf·an��n.à·l'as 2·ll0q
l.'isiocirurgião do Hospital Ne- - de Ciru-rgii�.· ".

• 1I0T.;J�
rêu Ramos Prof. Péi!J'o de Mo.ura Lux .. '; . .- ,

'

�:g�r
Curso de especialtzação pela OPERAÇõES I, Mages'tic

'

.- '.'

S. N. T. Ex-interno' e Ex-assis- CLINICA DE ADULTOS Metl'opol : �. .. 8.147

tente de Cirurgia do Prof." UIlO DOENÇAS DE SEN�ORAS ,La l'ol't(l
, �' . .. i:!!�

./ Guimarães (Rio). CONSUL'l'AS: .No Hospit�:f de 'Crucjque ,...

2:S!J4
Cons.: F'elípe Schmidt, 38 - Carida(je, diáriamente' pela ma- Ce1ntral '.

, ilhã Esb'ela .- 3.371

-Fo���i�(��1 em "'b'�l"a màrcada�' RESID"E:NCIA: -' Rua Dual·te Ideal .-, "" . ",' : 3:659

Res.: - RIl� Esteves ,Tunior, 'Schute.l, 129 �-- Telef. 3,288 -'" F"TIlEITO

�p _ Fone: 2S!ilií j FiorianopoJis. Disque ,.

eOQUEIltOS O BÁIRRO QUE RESSURGE

Durante o calor fortíssinlO que estamos atravessando,
nada como uma noite aprazí vel, gozando ainda as deli

�ias dos banhos de mar.
As praias, de Ccqueíros se encontram repletas de ba

nhístas uns residentes lá, ou Lros apenas veranistas.

Se você ainda não possue um terreno. em Coqueiros
aonde construir sua, residência ou sua casa de praia, não

i
perca a oportunidade, compre já um dos últimos do Ioto«

"

ruen to 2, da Praia ela Saudade.
'

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

I'ransportes de Carga's em Ge��al entre: FLORIANóPO-
.

Fone 2.521. --:: Proprietário
dr. Nerêu Ramos.

LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

.,'.
' (:. Df\Z·E·---- D" s: AGOSTODE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

: (LUBL Vi
.

L�
Matclz ; F�ORIANÓPOUS Filial: CURITIBA I PROGRAMA \Im CARNAVAL
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconda.do Rio Branco: J'IWGRAMA: Sábado _ Dia 11 -- Baile de abertura
Telefones: 25-34 (Depósito) " 932/36 i' 110 Clube Doze

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 ! Dia 12 _ Domingo. Baile
C· P t I 435 E d T I "SANTIDRA"

.

'1 I f tilaixa os a , snu. e ego I Segunda - Dia 13 - Bai e n an 1 no

End. tTe-leg,� !',SA��D,RA:pE".,. I Clube Doze
�- •

1M', �, I Se"'Llnda - Dia -13 - Baile no Coqueiros1, ' ,;, . \ 'b

:Filia]: SÃO PAULO. Agência: PüRTO ALEGRE: Pra.ia Clube
"Riomar" I 'terça - Dja 14 -- Baile no Clube Doze

Ave.nida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, I
Os baile,: cllmeçarão às 22 horas e' o INFAN,!'IL se-

64' i d, da ,'J 15 às 20 hOl·i\S.
Telefone: 2-37-33 ! cnE(:OS [JA Y.E:'HU. 111': ;v1ES;',S:
Atende "RIOMAR" ! lvJ.ES.r'U: NO PIU'.. ! A -- Cr-i'p 100,00 por uma noite

End. Tefeg. "SANDRADE" E1J,d. Teleg: "RIOMARLI" ;
.

NO DOZE _ Cr$ 200,00 por uma noite
\

I. NO DOZE - Cr$ 350,00 por três noites ...
Agência: BELO HOHI- 1..--,pC! .A mesa por uma noite só será vendida a partir

ZON'l'E ,.
,-, _}�..

do dia 11, às 14 horas. Cada sócio só poderá
'''Riomar'' adquirir uma mes!'1.

Rua Dr. Carmo Netto, 99 Avenida A.ndradas, 871-B ;�ONVITES: Casal (com '2 dependentes) _ Cr$ .•..
Fones: 32-17-33 €:i 32-17-37 Telefone: 2-90-27 I

.

600,00 para todas as noites'
Atend-e "RIOMAR" At d "R,IC)l\,T ,AR" , \ jen e - LCl Casal, (idem) ,- Cr$ 250,00 para uma

End. Teleg. "RIOMARLI" v

'! só n·oite.
.

,
,

Individuar - Cr$ 500�OO .para todas as
NOTA: - Os nossos serviços nas. praças de Pôrto I noites.

Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos I I11dividual TJara uma só noite
agentes i Cr$ 200,00.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOlVIAR"
. 'IOBS. OS estudantes' terão 50% de-abatimento, com-

. provando-o.COllsultém nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANórOLI� A posse da rriesa não dará di,reito à entrad�,
-Fones: 25-34 e 25-35 sendo absolutamente l1ecessádo a apresentação

�

_�__'''_

da carteira social na po!'taria.
RESERVA:

10 - As senhas sel"ão distribuidas às 7 horas -do
d,ia IOde fevereiro e ã venda das mesas será
iniciada às 8 horas.

20 - O pagamento será feito no ato da aquisição,
não sendo peúuitido 'Pedidos por escrito, te
lefone ou crianças, mas sim por pessoas au

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

tárias e só seda fornecidos lJ,té 17 horas do
dia da festa.

"-DR. AJÜ\UNDO VAL�
RIO DE ASSIS

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\:ÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis é. na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultõrio : Ruà"Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horãrtos . Segundas, Quartas

Sexta' reiras:
Das' 16 às 18 horas.
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002 .

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

cada.
.

Sábado - das 9 às 12.

ADl\HNISTRAÇAO
Redacão e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO_
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda"

. Ru'a Senador Dantas, 40 - 5°
·'lndar.
Tel.: 22�5924 - Ric. de Janeirr
,Rna 15 de Noveml,l"o 228 5"
andar sa'la 512 -.,- Süo Paulo.

ARSINATURAS.
'Na Capital

Anc .. .- Cr$ 170,00
Semestre � ., .. Cr$ 90,00

'No Interior
Ano . . ... . . . . . . . . . .. Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00

.

Anúneio mediante contráto.
Os originais, n1esm,o não P'1-

h !icados, não serão devo!vidos.
A d'il'ecão não se responsatilizo

pel(Js c0l1ce"itos emitidos nos ar,

tigos assi'nados.

DR. MARtO WEN·
�

DHAUSEN
J

CLINICA MÉDICA DE. ADUI,TOS
E UUANÇAS

Consultó)'io - R,ua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769. ;'
Consultas: Das 4 às 6 horas.

ltésidência: I. Rua Esteves Jú
nior, 4fi. Tel. 2.�12.,

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

06

nua Deonoro esquina da
Rua, Tenente Silveira,

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLOHIANÓP.DLIS LTDÁ.

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
,.

"Riomar"

Coleuio Coração de Jesus
AVI�OS PARA O ANO LETIVO DE 1956

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

....

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de 2a. época

'

Dias 17 ,e 18 de fevereiro, às 7,30 heras'.
hJscrição /

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.
l\fATRíCULA MtS 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 - 1'1 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. série ginasial e as novatas das de-
mais séri�s queiram trazer 3.

'

Dia 22 �'dás ,8-11 horas _ las. séries ginasiais.
'Dia 22 _:_ das 15-18 horas _ 2as séries ginasiais .

Dia 23 - 'das S-U hor:1s _ 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 hql'as _ 4as sél'ies gilUlsÜtis.
Dia .24,- dag 8:·11 'horas _:, Cl!rSOS Cie'íltlficp; Clássi-
co e Normal. ,.

-"-0-'-

1

�')' neabertura das aulas
.

Dia·';jo d'e Í11a,rco de 1956.-

Cheg'ada' ao 'internato _ Dia 29 ii.:; fevereir� de 195(:;'
'Dh 1-3 -' Turno da manhã às 7,45 noras.,

Turno da tarde às 12,50 horas.
1 No primeiro dia de aula, as alúIÍas apresentem-se de

uniforme de gala ,compI�to�, blusa de mang.a comprida,
boina, luvas, ,sapato colegial.

.
.. ,

O ESTADO

.! Atenção'EdUal para o ano de 1951
INSTITUTO vE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL

, DIAS VELHO
Exame de U chamada e ele II época - Colégio - Oiná
e Normal. I

Inscrição: Dias 1 fi 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 ,I a 4.

Exnme: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão do Idade, de vacina, de saúdt

(do Depn rtamento de Saúde) e de conclusão de curso.

AR'rIGO 91'
Inscrição: Dias 6 a 11.
Exumes: Dias 16 a 29.

MATRíCUI.AS
Normal e 4as séries: 'Dias 16 e 17

.3as séríes: Dias 16 e 17

2as séries: Dià,; 18 e 20
l as séries: Dias 21 e 22

cotegto: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
Observaçõés: Não se fará'matrícula sem a apresentaçãe
caderneta.
As las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

Diretor ..

Os convites
Secretaria.

só poderão ser

-

fornecidos pela

O convite não dará direito a mesa que será
paga a parte ..

DETEHlVIlNAÇÕES:
1° É rigorosamente vedada a entrada de meno

res nos bailes noturnos.
No Laile infantil não será Rermitido o uso de

_Lança�perfume.
A carteira social ou o convite sel'ão rigorosa
mente exigidos à entrada.

4° � O baile, do Departamento Balneário (Coquei-,
ros Praia Clube) se regerá pelas meshlas ins
truções.
Para o baile no PItAJA CLUBE, haverá
ônibus e, horas e a preços a anunciar opor
tunamente .

�.mRÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-

ôNIBUS

'rI\.
,i'

" .

A DIRETOlUA
"COQUEIROS }")RAIA C-LUBE DEPAHTAMENTO

R�LNEÁRIO DO CLUBE"
Os S1'S. associados e tôuas exmas. familias procurem

passaI' horas de recreamento no 110SS0 BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
·rJara todo serviços, bem .::omo SORVETERIA; UMA
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local'aprazivel
para passar um Dom'jngo inteiro .• '.

Dmlhós de tl1al'. R.efeiçõ�lar 'cal't-e� ,:".. ....,......",,-""""--

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
ESPERAR

Vtrginía Vitol'ino

Ti'ês auos l Meu amor, quem nos diria
q u e podem tanto corações humanos!
Três anos infinitos, sim, três anos
em que eu pensei que nunca mais te víal ,

F:li formando, hora a hora, dia a dia,
mil certezas, mil duvidas, mil planos, ..
Tive esperança, tive! E desenganos ...
Muita coiagem l Muita covardia ...

Faltam três dias. Vais chegar. E agora,
eu vivo da lentidão de cada hora
numa impaciência que nem sei dizer-te!

Três anos. Sim, odeio-os, é verdade!
Mas odeio ainda mais a eternidade
d ês tes três dias que faltam para ver-te!

x x

• ANIVERSÁRIOS

I
FAZEM ANOS HOJE:
- menino Marco Antonio,

FI:lERAM ANOS, ÔNTEM: 'filhinho estremoso do sr.

I Antonio Nunes Pires, Ofi

,_

-- jovem Odail: Silva� fi- cial da Policia Militar, e

1'10 do sr. 'I'amaríno Silva, de sua exma. esposa d.
funcionário elo D. S. P. .,Wanda K. Nunes Pires,

- dr. Alfredo Cin iello, completa hoje o seu 50 an i-.
abal isado clinico residente I versário natalício;
em Rio: do Sul

" ,I - sr. Orlando Teixeira,
- fita. 'I'helrna Elita Car- ; habil e dedicado Mestre de

doso ele �ou.za, filha do Te-
I Linctipia da Imprensa. Ofi

nente Joao Cardoso de Sou-
.

cial do Estado, e pessôn
Z:1, ela J!NWl'VÜ Remunerada'muito relacionada nos meios
da Policia Militar; I' esportivos;

.

,

'

- sr. João Medeiros Ju-
-t-r- S1'. Cândido Cardoso n ior, industrial em Rio do

dos Santos, Sargento da Ma- Sul'
rinha d.e G�erra, servindo I _:_ sta. Marlene Abrahão :

na Capitania dos Portos - 'I'enente Eugenio Láza-
dêsle Estado; 1'0 Cidade, da Reserva Re-

I munerada da nossa Policia
- sr. Aldo de Freitas N0- Militar'

ronh3,' fllJ1cionário do De- I - m'enina Syd Cabral
partamento dos Correios e Soares, filha do dr. Rui
Telégrafos; Ramos Soares, engenheiro

- sr. Leopoldo Teixeira, civil, e de sau exma. espo
funcionário da Penitêncíá-

.
sa (1. De'y Cabral Soares;

rin do Esi.ado i - sta. Modesta Morais
; Savas, filha do sr. Nicolau

- <;1'. Vnlrlo. Ros�, c'om- 'Estefano Savas, comercia�

pe1:cnLc. revisor do "Diário te nesta praça, c de sau
Oficin I. do Est.a.do" ,I exma. esposa d·. Bl':lnCll Mq-
- dr. Otto Entres ., rais C<-vas'

. o

0.;:1. " ".
�1M�.�·��..-�a..�IiIl�fljfil.�..r��""."............" ...,,_-....�_,...-';-...J6..."_.�w'*-J"'-..

.

Participação'
HENRIQUE ZACA1'LIAS ORTIGA e JACIRA

MACHADO ORTIGA, tem o prazer de comunicar
aos parentes e pessõas de suas l'elações, o nase iman
to de RU�, j)l'imogenib, otOI'l'ido dia 8' na Matel'ni
d:H1c "Dr. Carlos Corrêa:' e que na pia batismal rece
ber:í. o nome de nOSANGELA MARIA.

JAIME CARPES D.E OLIVEIRA
:e:

VERôNICA MEDEIROS DE OLIVEIRA
têm, a grata satisfação. de participar às pessõas de

suas rel:lçõe3, que no dia 29 de janeiro, ocorreu na Mater

nidade "Dr. Carlos Corrêa", o nascimento de, seu primo
gênito

JAIME MEDEIROS DE OLIVEIRA
�-.,.....- - .. - .. ."....-.-......... - - ..--.-...-.-.-•..-.---.-�......."..

t Missa de 7- dia
CONSUELO CAPELLA

A família Capella convida os parentes e pessôas de

suas relações para a missa que, em intenção de sua bo

níssima -alma, mandará celebrar no dia 11 do corrente,
às 07_00 horas, na Catedral Metropolitana.

Antecipadamente agradece aos que comparecerem a

êsie ato de fé cristã.

Vende-sel
Vende�se a casa da Aveni· I

da Hercilio Luz 183, infor- .-

mações no mesmo local. i
Diail,' I
""-�"""""""'-""'_"_""'-�---_"_". \

Vende-sei
Vende-se uma loja á rua!

I

Tenente Silveira 25

Informações no local oU á

Avenida Hercilio Luz, 132

Apt. 3 Florianopolis.

CI � 15 'd O t O
.AI VEM ELES ...

U 'e e 'u· U roo
RIO, 8 (V� A.) - O gen.

,

,,'

'

Mendes de Morais, qtlª,n:lo
prefeito desta capital,

..

pre-
senteou o Jardim Zoológi-
co de Munster, na Alemanha,
com numerosos espccírnens
da ,nossa fauna, dê que dis

punhamos em duplicata no

"zoo". no Rio. O oferecimen
to fôra feito atendando a

que, durante a última guerra,
o zoológico de Munster f'ôra
arrasado, não havendo sobre
vivido um animal sequer.
Agorn, decorridos alguns a

nos, a prefeitura claquela ci
�

dade alomá retribui o gesto
enviando setenta e quatro a

nimais entre corujas, raposas,
lobos e aves canoras e' ( e lin
das plumagens.
Os bichos já estão viajando

a bordo do cargueiro germâ
nico "Santa Catarina", que

aportará na Guanabara à 24

do c-orrente.

RUA AF.,vAUO DE CARVALHO, 12.
Programa 'para o mês de fevereiro:
Dias 11; 12, e 14 Soirécs Carnavalescas-Inicio ás 22 hs.
Dia 12 (Domingo) das 15 ás 18 horas, vespel'al ínr.mtü,
Reserva de mesas na A FlorÍCultunl., Rua l<'eliue Solo-

mídt.
-

'

. NOTA - S��',...il'[. ,jc !!1'Sl'eSSc aos srs, associados o talão
do mêc corrente. Sl'l·t. Vednda a }!;ntrada ao Assoclado qUE'
nác .Apre�cntar a cnrteíza social e bem assim ás dístmtas
senhcrítns.

A mRK.rOl�IA
_.__ .. ,,-_ .._------------

.

'Transporles ftéreus
catarinense S. I.

COMUNICAÇÃO

Uma ora'ude e moderníssho8 casa
de ,moveis em Florianópolis
o prog'i:€Sso. continuo da arte mobi liaría no IlOS,,!)

['., i�) (; um Iato, -o ]J:t::'lsil, possivelmente, ocupa o :LO lu ..

;;':11' quanto Ú hclezu da arte decorativa e mobiliaria.
Ao bom gosto e .compotencia 'dos seus desenhistas,

[;"(,ol'�(dol'e;:; c t écn icos em m.crcenaría junta-se 11 beleza
I' qua lidndo das 'SU;LS mn dohas,

Tivemos a g'J.'�lta satisfacão de apreciar vários e belís
simos modelos' 4�- salas 'de jantar', em embuia, cerejeiea,
pau marfim e pau cetim. Confessamos ri dificuldade e:,'

manifestar ::J. nessa prefeiencia ... Cada qual mais linda.
cada qual mais originaL

Ao lado elas salas de jantar, apreciamos, igualmente
tl vnriadisaima coleção' de grupos estofados, poltronae
cama Drago, os afarnád isairnos sofás-cama e poltronas
da grande in d usti-ia Probol, fabrican tes tambem dos in
superaveis colchões DIVINO, os consagrados Planes
Brasil, que mantém o cétro de 67 anos de tradição em

qua Iida de e perfeição e os rcfi-ígerndores Brastcmp, cu
ja fama dispensam qualquer comentar-io.

Realmente, Florianópolis possue agora uma bela
uma completa casa de moveis, à altura; de' qualquer con�
gênere no Pa-ís. Como complemento indispensável ao sor

timento de mobiliarias (vimos na "A Modelar" da Tra
jano, 33), um magnifico sortimento, possfvelments o

.

TRANSPORTES Af;REOS CATARiNENSE S. A. tem

R
. ----.--"';�;

mais completo do Estado, em tapetes, pâssadeiras e j-,�- �
.•
��'aü� sati�faGão de _comunicí1.l' a_se1:s clientes e favo- eSldenCI8.'!cidos para decorações.

.

l.c'--l.dotes a mauguraçao de sua agenCia de Santos, veri-' j
Vale realmente a pena visitar, o g'i'ari'de' estabe!e- fIL.:l.Cla, Ü 2 do corrente, à rua Leopoldo número 29, esquiná

.

_
i_.!

cimento, cuja variedade e .bom gosto nos fazem repetir o da praça dos Andradas,

j
.

IC
·

[titulo deste ligeiro comentaria: Florianópolis possue n- A soleni�l�cle, à qual cornpn receram representantes em oquelrosgora uma grande.e moderníssima casa de móveis! I (�? mundo. o'�]clal, classes conservadoras, imprensa e rá- �

,U1O, �onstJtull: um marco significativo para à aviação co- I
mercial ca tar inense, que assim cumpre seu programa de' I Aluga-se ótima, bem am

dotal' suas agências e sua organização de aparclhamenro pia: nova.
adequado, que elevem cada vez mais o nome O'lorioso de Ver e tratar à Rua Juca

Uma casa e dois apartamentos, sitos a Rua D. Jayme! Santa Catarina.
'"

do Loide, n? 47, ou à' Rua
Camara n? 18 e 20 e uma casa na Praia de Itaguassú com

-, -- -_ ....
-------- ------__________ Cons. Mafra 24.

instalação sanítaría completa e terreno para Lotear. Tra- PERON, P.ROMETE
tal' na Avda Mauro Ramos 2GG

I)

"\'!.lIJ�J' ,..,"' lu.
APLÀII

6-1-9-

- SEDATINA-PALO ALTO, California, 3
CU. p.) - O ex-presidente da
Argentina, Juan Poron, numa
carta que enviou ao "Hispa-o
nio American Report", ex

pressou a opínlão de que re

tornará á Argentina num fu
turo próximo "Parece que te
rei de interromper minhas

I férias no Panamá e voltar à

I Argentina antes cio que pen- I

Uma cas'l. de madeira nO. 87, con1 terreno vasio ao ,sava" - disse o ditador exi-

'.D.cl(,l. I Iado, numa carta que a men-

Na Rua Siío Vi'cente chI Paula. cionhda publicação de "8tan-
.

Tl'ütar com seu propl'jeLaÍ'io, na 'mesma casa. I
farei University" lhe atribuiu

'--.----�

VEN'DE' ..SE-----·--·
Peron sustenta que o mO·/i ..

; mento peronista ainda está

I "ativo ao extremo" na Re-

'Um FogJo elétrico "Monitor" e uma Eletróla marca. pública Argentina e aumen-
Precisa-se de um:1 pe::-,ô:1 para . Agente�cóbrador

"Plioto" em móvel de fino acabamento. Informações � tau, depõis ele sl;a saída do
lesta Pnêc:a da Companhin Previdência Nacional Ltda.

nésta Redação .. (Preço Razo.wel).
J
país. Seu regime' foi delTuba- Rôa corniRsão.

.' ,

_____,,_ el'o em 16 de setembro de ..

TrabJ' com P.el'l1ardino Neto Junior, à,..x"ua Bernal'di-

'VEN,O"'E"::...·SE' .. 119:',,5. Em._s·u-à ;..GM·t!:1. 'ln' 1;"es,' .n.� Vaz, 3D, no ,Esb�eito .. "
-

I pa'glnas esc'rit;s á ':n;dUi�;,
� ',-� ",,� , , � .. '''._

"". .-

.
. Uma tusa l'/2 quartos saln, cosinh::t, banheiro, W. C.

!
Pe:r-Oll,não of.ereceu cletalhes

----------�--...:._

i
ieneno com qnasi 500m2.' ::)it�l à Sel:vidao li'L'1tnzoni 13. 'lobre SeU e�Perado retorno
'Tratar Rui Barbosa, 24. :\0 poder na Argentina. Pa-
V.-.W......·_·....·..-....·.,..M....�·�·.....·W-_"V'.-.-_-W-_·.-J"..�......-..J"J';_·_-............"V'''' l'eceu elar :1 entender que o

povo vai ch!1má-Io.

VENDEM-SE

FLUXO

Vende-se .

i Alivia is' celicas uterinas
Pehl, ação dê seus comnonentes Annlge
alna - Beladona - Plscldia e lliUll •

meUs. a FLUXO·SlIDATINA 1I11VJn nron-

tamente as eoueas utertnas. Combate as

ln'tiula.tld�d�s das I\1.nÇÕl!s períodlca�
dM senhoras.

Ir c:il.li'ílllflloe e 111gulldor tttllsU funçõel.

AgeDte�Cobri}dor

Preceito do Dia

I
,- .,"", .."_.J"'o-�- G••• , -_-"- " -,., P.- � •.- N ",,---_",-_- � ,. P, VENDE-S'B 2 lotes 24 x 3G metros .. Situação excelen-

·i1fU'IJ(Jfjfj
••••<t.aO••••

CIi·······················I·,
te. Ao lado do lJardim AtlfLntico.

O F I C I N A M' � C A� N I C'A 'fem 1HZ. Agua e11céUlitcla está sendo instalada. Ven-
., '.

....
'

..

.

de-Se tambem outro lote proximo no' de acima, com 12
metros de frente por 27 de fundos.

le
CONSERTOS DE FOGÕES FORNOS SERRE- Tratar pelo fone· 2818 ou à rua Almirante Lame-, .,

golú7.

•

LI;IERIA, i\tIAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E -

• TODOS OS SERVIÇOS PEItTENCENTES A ARTE. PALACETE CENTRAL
j RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

I
�iB.e30ª.0&h�4jj••(i).O•••&Cl•••••••••fj••••••••••••

���Pãrtíê1PãCão

Um Piano, bom conservado, pr-eco .de ocasião, negó
cio de u rgencia, à rua Deodoro nO. 13.
�...,..�.;:,;�....·07........:·"......, • ..--.._..---' ... -·, _-.:V->�.. --.. .... _

VENDE.SE·

EF.EITO DOS MAUS
TRATOS

Os' castigos corporais a

j1Jiciidos pelos pais exces

s ivamente severos tornam
os filhos infelizes e cheios
de decepções na vida. '1'em
se observado que as cl'iàn
'ças tratadas dessa forma
raramente Se revelam nor

mais na ielade adulta, bem
como que, muitas vêzes, em

resposta ao ambiente car

'['c:gado em que viveram, se

tornam mentirusos, furtam e

praticam áté crimes mais
gl':1Ves ..

'

l'Hlo trate mal s�u fi1llO
e proéui·c educá-lo com

pad�ncia e doç'ura, para
'que êle não venha a

tornar-se desonesto,
viOlento Oll infeliz. -

.

SNES.

Farmácia Esperanca Rua C. Mafra

Farmácia Esp�rança Rua C. Mafra
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmácia Moderna Rua João'Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Antônio Rua Ii'. Schmidt, 43
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

Departamento ele Sáude púbIi.ca, Janeiro ele 1956.

Luiz Osvaldo d'AcamYJora - InsPetor de Farmácias.

Terrenos ... Barreir'os
Pleyer

,,,.\dor. d.. RifJI.. Il.C.A.

·Yltor. Ya)V1IJ••• DIK...

Piano
VENDE-SE

Tratar:
C. Mafra 71 A.

FARMACIA DE PlANTLO
ALUGA-SE PARA

DEPARTAlVIENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

PLANTÕES DE FARMACIAS

DEPARTAMENTO DE SAúDE P(JBLICA

Contrato máximo de 2 anOs

Informações na

"A MODELAR" MtS DE FEVEREIRO

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

Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Casinha e insta
!açi:'w sanitária completas. Agua quente e fria. Quarto
de empregada independente, com WC e chuveiro.

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

4 sábado (tarde)
5 Domingo

11 sábado (tarde)
12 domingo
18 sábado (tarde)
19 domingo
25 sábado (tarde)
26 domingo

o serviço noturno será efetuado pelas,.Fun'nácias Santo

Antônio e Notul'l1a, situadas ás ruas Felipe Schmídt, 43 e

Trajano.

PONTlftC 50 A presente tabela não pOderá ser alterada sem prévia
J
autorização dêste Departamento.

Vende-se Pontiac 50 em bom estado, carro de luxo,
,;('d:1I1etc, quairo portas, direção hidramática.

Te�ef. 2,!:H ou S. Jorge 23.

AVENTURAS DO ZE-MU'TRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



As 3 ,- 8hs.
Horário Alterado devido os

Festejos de Carnaval
Gig YOUNG Jean

HAGEM - Barbara LA-
\VRENCE em:

O CIRCO DA MORTE

C·" 'I
'. - , ..

I . d de·ros E·o I T A L. No Prcgr-amn

· om nm gD no IOICIO e ou ro nos erra I
JUIZO DE DIREITO DA PRI- n.8) 4. E","conoubinato foi, I �;:�o��P�;,t;�. Na�,50

miautos O Fig.uelrense suplantou o 90caiuva :d�:�:d:t§.��!:�:���::� :�����:���o�:����:��;E I i!iai:;j,

20 de trinta (30) dias sentou os competentes man- _ __

BOM O DESENROLAR DO EMBATEr APESAR DO DESCONTROLE' DO CONJUNTO ca�s,DJOL�;o:lew�::e��i��u�s��= �;��s e���:I�e�!/��:laee���s� As 4,30 - 8hs._
tuto da la. Circunscrição, em d d M

.

G ldi "A pedido"

DA MARINHA - EERICO E ODILON, OS MARCADORES - EXPULSO WALDIR �i;��i�i°cÍad01Z�1��r�e �:iZC�� C�l�ee���af��e�e���apro�:s f��� 'BL����me�l�URDON _ Ann

Com o' pé direito. retaguarda que vigiou muito bem os movimentos dos
marca de Florianópolis, Es- stem oShsedgl�ros rdatetados ebn- O PRINCIPE ESTUDANTE. ,.

li h d f t ' 'te re 03 er erros es a e a e- 'IFoi assim que o conjunto do Figueirense, více-carn- dianteiros contrários. A ln a e ren e que som. i
tado de Santa Catarina, na fícíárl Itav ass! No Programa:.

t· 1
. -

T' h E'rico fez ne iciaria. 5. Ressa a, aSSIm, iPeão dos dois turnos, começou sua ca-npanha no terceiro apresentou dOIS ItU ares, os rrmaos OlD o e
'�forma, da lei, etc. d da Ioa 'h' d" ld

A Fabulosa Orquestm da.

1 A itó 'd F" vem reve es e ogo que a UVI a so-
M

.

turno, 4a. feira, quando conseguiu levar de vencida o c que foi possrvei. VI orra o 'lguel1'ense ,-

Faz saber a quem o pre- . 0-'
. etro, Short.

'

, -

té d N I Garcia bre quem deva, legitímamgn ,

descontrolado "onze" do Bocaíuva, pelo escore de dois 'ar o acerto ela orientação .ecn ica e e son L" d.
sente edital de citação, com b

'

t I Preços' 1800 1000'C':arlito . Betinho, Norton, Hélcio e Pacheco fazem falta te, reced ert o pagamlen o cdor-, Censur� at'e' 5 al1' os'a zéro.
, .. , dú 1 '1'

o prazo de trinta (30) dias
respon en e aos va ores os

L
•

O prélio disputado num campo bastante alagado, 'la quadro mormente o prrmerro que e sem uvic a a gu- viram, ou dêle conhecimento dí
L,

,�, Odil C seguros, uma Vez que as IS-
com a chuva caindo antes, durante e depois da luta, ma a mola mestra do • team . Os novatos 1 on e e-

tiverem, que por parte de "A . - .

t
.

tl'

- " it d melhor am- POSlçoes 111ser as nos ar Igo�convenceu mais pelo entusiasmo dos litigantes do que ca nao decepclOna.lam, mas necessi am
,

e
" EQUITATIVA DOS ESTADOS 1.177 e 1.474 do Código Civil

pelo trabalho técnico por eles apresentado. Não foi um Liente com o conjunto. Laudares voltou ao conjunto UNIDOS DOi BRASIL", lhe
vem ensejando divergênciaembate dos chamados de boa qualidade, mas como espe- -prrncipal como zagueiro e póde-se dizer que o seu retôr-I foi dirigida a petição ssguin- :loutrinária e jurisprudencial.táculo atendeu por inteiro aos anseios do regular pú- no foi auspicioso, constituindo-se a grande figura da

te: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- '3. Bazta que Se atenda para ablico presente. Muitas fases emocionantes e momentos cancha no primeiro tempo. O ex-goleiro Mafra, no cen-
reito da la. Vara desta Co- recente decisão proferida pe-de suspenso, sempre que a pelota punha em pânico a rc- t ro da intermediária cavou bastante e Ju linho, improvi- marca. A EQUITATIVA DOS

t :0 Juiz Osny Duarts Pereira,
taguarda dos dois conjuntos. Hélio e Wilson se empe- sado no ataque, esforçou-se como poude, embora os 01'·

ESTADOS UNIDOS DO BRA- do Distrito Federal, para quenharam como poucas vezes para evitar a queda das suas cederes prefiram vê-lo como "pivot", Trilha sempre SIL, sociedade mútua de se- se demonstre, à evidência a
cidadelas. O arqueiro alvi-negro foi melhor sucedido, eficientíssimo, aliviou muitas vezes a sua área da �r�s- guros sôbre a vida, com séde existência das dívergências Irevelando f irmesa nas intervenções, embora não ti ves- são boquense. Anibal e Walmor muito lutadores. E rrco

no Distrito Feder::tl, por SeU "legadas "Tudo depende do
se operado maior número que o guarda-valas boquensc ',Toinho com altos e baixos. procurador infra-assinado, conceito de concubina no di-
cue foi tambem um esteio dentro do seu quadro.

-

O VENCIDO inscrito na o. A. B. - Secção reíto atual. Se pretendermos.

Desde o início da porfia o Figueirense comandou as Andou mal o Bocaiuva na sua estréia no turno fi de Santa Catarina sob n. 424, aterrar-nos a determinadas
ações, animado com o feito sensacional de seu meia es- nul. Nenhum entendimento entre seus elemen tos, Faltou

vem, com fundamento no idéias ultrapassadas, seja Pequerela E'rtco que logo no terceiro minuto, numa joga- harmonia, combatividade e jogo ele equipe. Algumas item IV, do artigo 973 do Có- las modernas 'concepções da
da de grande estilo, conseguiu abrir a contagem. Re,j· .:og-adRs individuais de Bonga, Hélio, Sombra, Rodrigues digo Civil, combinado com o vida, e' pelo próprio direito,
giram os aurt-celestes, mas a retaguarda, alvi-negra em e Zacky evitaram um fracasso total. O "colored" Sombra art. 314 e seguintes do Código .iotadamerite o trabalhista, adia inspirado rechaçou todas as investidas, tendo em revelou qualidades técnicas, embora em_ algumas. oca, de Processo Cí-víl, propôr autora tem razão. Se, entreWilson, Laudares e Trilha os seus grandes esteios, O "iões prendesse demasiado a pelota. Falho o trabalho AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO tanto, formos realistas e pre-
íoso prosseguiu com o F'Igueirense apresentando melhor conjuntivo do time dos marujos. EM PAGAMENTO pelos mo- �endei-mas ficar com os pésentrosamento e com uma dose maior de entusiasmo. ',ivos que passa a expor: L

ao solo, aceitando a evoluçãoVeio a fase final e o Bocaiuva esboçou uma nova rea- OS QUADROS Pela apólice 11. 653, de Segu- dos costumes e do direito es-
ção que de novo não surtiu efeito. A defesa do campeão de FIGUEIRENSE _ Wilson; Trilha e Laudares : An i- 1'0 em Grupo, a peticionária crlto como fato consumado e
54 não lhe dava tréguas. Aos 27 minutos verificou-se : tal, Mafra e Walmor; Toinho, Julinho, Odilon, E'rico e tornou-se seguradora dos independente de nossa von-
para desespero dos rapazes da Marinha, a expulsão de Ceça. membros da Associação dos tade e de convicções, ínti-
Waldir por jogo brusco. Daí por frente o Bocaiuva f iccu BOCAIUVA _ Hélio; Bonga e Walmor; Nene ,1, Servidores Públicos de Santa

mas, teremos de 'decidir di,
quasí que inteiramente à mercê do F'igueirense, .ten dc Waldir e Norlval : 'I'ião, Sombra, Rodrigues, Jair e Catarina, entre êles, pelos f'erentemente".' E conclue:
Odilon aos 40 minutos finalizado o marcador com a con- Zacky. certírícndos 265 e 320 (doc. "No caso dos autos as pró-
quista do segundo gol. ARBITRAGEM ns. 1 e 2) o senhor José Co1'- orlas testemunhas declaram

O .VENCEDOR O sr. Lauro Santos esteve seguro em suas decisões deiro, falecido em 4 de abril
we o extinto estava separa-

Sem apresentar uma das suas melhores atuações,\) na primeira fase. No tempo complementar acusou falhas de 1955 (doc. n. 3), seguros do da. autora, há 20 anos e
Fil]'ueirense exibiu um jogo prático, com as suas peças c.e monta, sem, entretanto, inrluir de 'nodo algum 110 �sses nos valores de .. .'.,... elas mesmas, testemunhas,
principais em perfeito funcionamento, notadamellte da 0score. Cr$ 30.000,00 e Cr$ 20;000,00, 3empre pensaram, que êle

respectivamente. 2. Em am- fÔ.2se casado com Carolina,
lJos os certificados o segura- Não havia pois qU:1lquer laço
cio" instituiu sua beneficiáfia iifetivo, qualquer sentimento
o. Oneida de Figueredo, de-

que justificasse o ato'de cor
clarando-a sua espôsa (doc.

reI' agora atrás elo seguro,
ns. 4 e 5), a qual, se' habilitou Se a ré era companheira c
ao seu recebimento, firmando não concubina do instituidor
a neces2ária "Deciáração, de do seguro, o pagamento foi
,�Benefi"iário" (doc. n. 6). 3.

I 't' 7 T:r 1 COli10l" egl Imo. ,L.ilVenc.o,

,: Estava. a suplicante pro�ta a
há, dúvida sôbl'e quem legi

efetuaI o pagamento qU,tndo �imal11ente deva receber o ob
recebeu carta, ela legi�il�a es-

I jeto do pagamento, autoriza
p�sa do segUI aelo, s02lCltando I

o Código Civil (art. 793, n,
fosse sustado o pa"amento, IV) a consignacào em paga'por ser o beneficiária con- me�to. Em tal 'caso, pode ojornal cubinado segurado (doc

..
n. I clevêtlor requerer o depósito

,7), apresentanelo como pro- -la dívida citando os conten- '

va de suas alegações, a certi- dores, pa�'a que o levante a
dão de seu casamento, (doc, quele que obtiver sentença..",..,.._.._._.............J-..._._..a_.......__- ..._........

4
\

Flortanépolts, aba .lo ,11 de Fevereiro de 1956
-------------------------�----------------�--�----------------

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

Esportivo"
............................................................, •••••tI•••••••, _ 19.18.19.

�o Estado

HUGO WEBER', NOVO CORRESPONDENTE DE "O ESIAno:,' EM JOINVILLE,�
Graças ao oferecimento do jOl'11alista Hug� Weber É êle ITug:o',webel'. I

"O EST;\DO" vai reiniciar a publicação de i'NOTfCIAS' Que todos ós joinvilenses guardem bem o nome
..

DE JOINVILLé'. Como um dos cronistas esportivos d� maio.r ?Ol1celtli
,

Como os nossos leitores estão' ao par, "NOTíCIAS no Estado, pOSSuidor de uma bagagem ,lornahstlca seCl

'DE .JOINVILLE", sob a orientação do dr. Hélio Milton f::I.VOl' das mai3 ,amplas e elogiáveis, Hugo Weber .milit'1
Pereit'a, alcançou o 3ucesso que todos esperavam e H I�U impl'ens:1 desde 194G, como colaborador efetIvo de

"Manchester" catul'inense passou a contar através ele

sua leitura com um dos seus maiores veiculos de pt'O!Ja- "A NOTíCIA", cuja página esportiva, sempre apreciádn
ganda das su:ts �tividades esportivas.

'

pelos esp(wLÍstas catal'inenses, também dirigiu pelo eg·

Há meses tivemos que suspender a sua publicação, i1:lÇO ele cillco anos. É membro e ex-presidente da Au

mu'ito contra a nossa vontade e do seu autor, o qual, .;ociação dos Cronistas Esportivos de Joinville e figlll'a
sendo alto fllncionário da Delegacia do Impôsto de Re:l- de notável prestigio na sociedade joinvilense.
da., fóra transferido para a ,r;idade de BIumenau, fato que O ofel'ecimento de Hugo Weber ao nosso

levou ao nosso conhecimento. 'isongea-l1os sobremaneira.
Ficamos sem "NOTíCIAS DE JOINVILLE", m�s, PMe o distinto confrade estar certo de que colabo-

por pouco tempo. l'i1Cão sua jamais será recusada por este jornal que sem-

Ê que naquela adiantada cidade do norte há lL�1 j)r� esteve e ()stará com. as boas causas.

jornalista de talento que mais do que ninguém ama a Portrtnto, já na edição de amanhã os leitores terão

sua terra e deseja-a sempre forte e respeitada no

con'l
"No_ticia::; de Joinville".

ceito do esporte catal'inense. ,
Ao Hugo Weber, o nosso muito obrigado.

�m seu favor. O julgada, no
contestarem o pedido cons-

�aso, constituirá para o de-
tante da petição inicial de

vedor título de quitação, 8,
J'ls. 2; pessoalmente' o 01'-

Para que, afinal, se julgue,
gZLo ,do Mini3tério J;>ublico; por sentença, efetuado êsse

- E � I' T A,. L. por mandado 0.'\ c"nfinantes pagamento, solúcionada a 0-LJ do imóvel uS"l"npiendo e o,,, brigação e cancelado o 'segu-. ,

1
'

t d t l'lma e a taxa de educaç'ão e '

t d t r r'eJUIZO DE DIREITO DA eom o Rio CaplVan e com a com o c epOlmen o as es-, .
. [1', 'erossa os ceI' ,os; po p -

1'0, por quitado, a suplicanteCOMARCA DE PALHOÇA barra do Rio do Ponche e l:emunhas abaixo arroladas sa�lde, n� valor de um cru- c�iloria _ na Comarca da
vem fazer nesse Juízo, o de-

E D I T A L ao sul, com, teq'as de Ewal- tIue comparecerão indepen- zell'O e cll1coenta centavos. Capital do Estado, o repre- pósUo judicial da importân-
O Dr. José Martins Gue- elo' Defreye, extremando a, àeJltemente de intimação. 'l'�st:munh�s: ,10),Gl�stavo I $e.ntan�e do Serv.i�o do Pa- I cia de Cr$ 49.797,00 (quaren

des Pinto, Juiz de Direito da leste, com terras, de Frido- p=:'equ�r, ��.tl'os�im, q.ue fei- Kutz, lavlad�l, I eSldente trmlonJO da U11lao; e, por tae nove mil setecentos e no
Comarca de Palhoça, do Es- ,ino Kratz e ao Oeste, com o ta a Justl'fIca�ao e Julgada' em Santa Mana. 2°) AUgU�-1 cditnl, com o prazo de trin- venta e sete cruzeiros) já que
tado de Sa'1ta Catarina, 'na Rio Capivarí. 2°) Que, o re- por sentença que se digne t,o Wanl'oo, lavrado,�" re,s1-, ta (30) dias, os .interessados sôbre o valor dos seguros in
formg da lei, etc... Guerente, desde tenra idade, V. Excia., mandar citar por aen�e em ,S�nta �alla. �m , Jl1cel'tos; O Eelltal no qual cide o pagamento do sêlo
FAZ SABER aos. que o ;em trabalhando com o seu lllandado os confrontantes a dlta petJçao fOI pro;,errdo I d.e-:el'á �e�' .transcrita,� pe: proporcional no �mporte de

presente E:(lital virem ou de- :1VÔ, no terreno acima men- l'esidentes llas viz'in hal1ças o segllll1te despacho R. tJçao IJ1lcwl, deveI a seI Cr$ 121,50 e 81,50, respectiva
le conhecinwnto tiverem donado, auxiliando-o no I do imóvel, bem como o Dr. Hoje., à conclusão.

palho-I :Lpl icado no edificio da Pre- mente, _ decreto n. 32,292,
que, por parte de OVINUS �ultivo do mesmo e tornan- : Promotor Publico e na pes- ç�. 13-9-54. As. J. M. GlIe,- feitura Municipal e Forum de 9-3-53 _ sêlo ê.sSt� que se

DEFREYE, por seu procura- do-o produtivo com o seu I �oa �e s<:L1 repl'e�enta�1te e eles Pinto. Indo os autos a ,désta Comarca e publicado rá recolhido, por \/8I''oa, pela
dor o Dr. José Boabaid, lhe trabalho, consistento em :servlço ao Patrnnol1lo da conclusão foi exarado o se-I tres (3) vezes no jornal "O suplicánte (do�. n, 13), <:0111
foi dirigida a petição, do plantações de milho; feijão, i União, em Florinnopolis, guinte des?acho: _ COln.o Esbdo" da comarca' mais a citação pessoal dos suplica
teôr seguinte: - PETIÇÃO batata e outl'as lavouras. i por precalória, e por edital f(:quer. Deslgn: ,o Sr. �SCl:I-1 pl'óxima que possui jornal dos ONEIDA I'lE FU"a;EUE
_ Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- ;30) Que, estando presente- I de 30 dias, os interessados \'HO, em e�eI'CICJO, dla, as

1-- fi Capital e uma vez no no, resident,! c dGnl�('iliaja à
reito da Comarca de Palho- !'nente Otto Witthenrich: avô' incél'tos e os ausentes pa:'a ) hll.I'HS

e lu�ar .

do ��stume, "Diúrio �ficial do �sta�lo", rua Irmão Joaquim n. 3(),
ça. Ovinus Defl'eye, brasi- do requerente, com maIs de contestarem à presente açao JfIm de selem ll1qUllldas as tudo na forma da leI. Clen- nesta cidade, _ Alcionê AI
leiro, solteiro, lavrador, do- 75 anos de idade e impos- de usocapião no prnzo da testemunhas arroladas na te cle:;te desp::lcho o dr. pro- "es Duarte Silva, residenrt' e
miciliado e residente em �ibilita,do pela velhice de lei, ficaudo citados para inicial. Ciente o jURtifican- cU]'<ll.]lw do jLlFltificante. Pa- domiciliada a l'ua Curjtib�,
Santa Maria, distrito de São continuar o trabalho da 1'0- todos os demais termos da t� por seu pl'OCUi'tldor e o' lhoç::\" '5.1.56, Ai'l. José Mar- nos n. 79, nesta GnpitaI e por
Bonifácio, désta Comarca de (;a, compete, ao requerente; adio, aié final, sob pena de l'epr�selltm�te do Ministério I tins Guedes Pinto. E,. para pl�ecatória dil'ig:c1i1 ao Distl'i

Palhoça, por seu procura- pl'o�seguil' na posse do di- J'�velia, por meio da qual de- Publtco. I alhoça, 1G-9-54.' que chegue ao conheClmen� to Federal a Terezinha Cor
dor infra, assinado, vem to terreno,' para com o seu verá ser conhecido e clecln- As. J. M. Guedes Pinto.

I'
to de quem interessar o deiro ciOs Santos, casada com

com fundamento no artO trabalho conÜ'ibuil'A na ma� ,rf!do o dom!ni? do requel:en- Procedida a justificação,' presente edital, com o pra- Luiz Gonzaga dos Santos, re-
550 do C. 'Civil e 454 e se- .1utenção de seu avo e de SI

I
te sobre o 1l110vel requel'ldo. foi ésta ju}gada por senten- lO de trinta dias, que será 'sidente e domiciliada à rua

guintes do C. P. Civil,- pro- propl'io. E, com o requel'en- ,Protesta-se por todos os ça do teôr Reguinte: - Vis- ! p\!hlic::ldo na forma da lei. Benedito Otoni, n. 77, apar
por a pre'sente ação de ,Uso- te por si e pOI' seu avô, pos-I meios de prova em direito tos, etc ... Julgo por sen- i Dado e passado nesta cida- tamento 433 no Distrito Fe
CRPJaO, no correr da' qual' :me, o aludido terreno, tal

I
pél'mitic1os, inclusive, pelo tença a justificaçã? �le �l�.

I
de e Cotn!1rca de �alh�.;a, deral, e de qualquer outro

provará 10 _JQue. ha mais como se acha descrito, ha depoimento dos réus, se' SUl'- :. de fls.,. em qUe e JUStJ�l- aos 7 dias do .mes ele JaneIro, interessado, por editais, pelo
ele 35 anos Otto Witthen- mais de 35 anos, mansa e pa- g'irem. Dá-se a êste o valor cante OVl11US Defreye, afIm do ano de r(1ll novecentos e prazô da lei, para q;_,e ve

rich, avô do requerente, vem cificamente, sem opoRição de Cr$ 1.000,00 para efeíto

l
de que produza os seus de- ciu coenta e seis (J 95G). Eu, nham receber, nêsse Juizo, a

possuindo, mansa e pacifi- ou embargue de espécie al- da taxa judi�iá�'ia. E. e A. �idos e. legais efeitos. Cus- I,Helio .de Oliv:il'fl, ERcrivã�, mencionada importância de
camente, sem interrupção, g'uma, quer legitimar sua ésta, P. de1enmento; Pa- tas, aÍlnal. P. R. I. PalllO- o datIlografeI e subscrevI. Cr$ 49.797,00, ou parte dela,
nem oposição de espécie al- posse, nos têrmos do artO lhoça, ,13 de setem�l'o d.e c:_::t, 1/11/55. �s. José .Mar- As. JORé Mal'tins Guedes me'diante quita{!iio, uepois de
guma um terreno situado no 552 do C. Civil. Nestas con- 1955. As . .José Boabald. Dl-

I tll:S .Guedes PInto, �UlZ de Pinto, Juiz de Direito. Está provarem êles os seU3 direi

distrito de São Bonifácio, dições, requer a V. Excia., ta petição estava selada e Dlrelto. Pass�da em Julg�da conforme o edital original, t03 e de pagarem as despe
no lugar denominado Santa que na forma da lei, se pro- devidamente inutilizada com � �entellç[l aCIma transcl'lta, que afixei no local de cos- sas, ou de serem estas des-
M ,'a de'sta Comarca de ceda em dia, lugar e hora 1 tres eRtampilhas estaduais, fOI exarado nos auttos o des- tume, �'o qual me reporto e contadas, tudo na forma eali, ,
'. h

.

t. "DESI!alboç�, com a área de', d�signados, com ciência do I no valor de tl'es cruzeIros e pn.c, o ,�egul11 e. - • dQu f�. Data supra. �ob as penas da lei, e segun-
}91.301ms2, com aR seguin- �1',g'flO _do Nr. Público, a jU�-1 cin"eoen!:1 c(,I1��'_:o�:, sé:ndn PA(H� _ Clt"rn-�,(' pa::l ",:1\'1111 de Oliveira, E:;;(;l'i- do o rito esbiJ(,12,;idJ no ar

tes confrontações: ao Norte, t IÍI':::1Ç:'d Cd fonn:l d:l leI, du .. s ,ie 11m Ci LI ,,;?ll c (ada no jJLIZO de dez (lO) dl.ls, \ co, tlgu 218 00 Códj�'o de :?l'O

CINE SAO JOSE

As ,- 8,30hs.
Cig YOUNG

["lAGEM _ Barbara
Jean
LA-

WP.LNCE em:

O CIRCO DA MORTE
1\0 Programa:

'

Cine Reporter. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

As Ll _ 8hs.
]0) Repórter Na Tela.
2°) ESCUNA DO DIABO

.- Com: Freed Mac Murray
_ technicolor
3°) CAVALEIROS DA

NOITE _ Com: Wip Wil-
son

4°) A ARANHA lVIORTAL
=: 7/8 Eps.
Preços: 8,00 _ 4,00.
Censura até 14 anos.

As 5 _' 8hs.
A [do FABP.lZI _. lVla rina

VLADYem:
A IDADE DO AMOR
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: ] 0,00 _ 5,00.
Censura até 14 anos.

As _ 8hs.
lHac Donald CAREY

Tereza WINTERS em:

� MEDO QUE CONDENA
I Cine Noticiario. Nac.
I Preços: 8,00 _ 4,00.

Censura até 18 anOR.

cesso Civil. 9. - A importân
cia cuJa consi'gnação Se re

quer, no importe de """"
Cr$ 49.797,00 serâ exibida no

dia, local e hora pré-fixados
para o recebimenw, a fim d:
ser depositada, na forma pre
vista na parte final, do arti
go 318 do Código de Processo
C1vil. Assim D, e A, esta, com
os inclusos documentos e

dando à causa, o valor de "

Cr$' 50.000,00, Pede deferi
mento. (Sôbre estampilhas
estaduais r.o valor de Cr$ , , .

3,50, inclusive taxa de S,P.E.) :

Florianópolis, 14 de janeiro
de 1956. (Assinado) PP. Lau
ro Luiz ,Linhares. Em a. dita
petição foi proferido o se

guinte despacho: - A Como

requer, designando o Sr, Es
crivão dia e hora - Fpolis"
17 de janeiro de 1956. (Assi
nado) WRldemiro Cascaes,
DESIGNAÇÃO: - Designo o.
dia 12 de março próximo v.in
douro, às 14 hora/oi, na sab
elas audiências, no Palácio ela
Justiça. Fpolis" 18 de janeiro
de 1956. (Assinado) Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão. E

para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou ex

pedir o preôente edital, CJue
será afixaclo no lugar de cos

tumes e pubIlc t lo na forma
da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florif,nópolis, aos
18 dias do mês de janeiro do
ano de mil noveccnt03 e cin
coenta e seis. Eu, (Ass.) Hy
gino Luiz Gonzaga, Escrivão,
o subscreví. (Ass.) Waldemi-
1'0 Cascae3, Juiz de Direito da
la. Vara, em exercício.
Confere com original.

I �I�f;'in
.. ,o J��ljz Gon'zag'�, Es

CrIVa0 do ClVel da la, Vara.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JARDIIU DE INFANCIA MURILO JIl:iAGA Edllal«NO teodCUlo)) .

-Cem a Blblía na
EDITA·L.

M.... JUiZ.U· DE DIREITO DA o imóvel perfeitamente de

ao êOMAI{CA DE TIJUCAS marcado e respeitadas as
.' extremas. Nestas condições,

requerem a V. Excía. com

fundamento nos arts. 550 e
}O - As aulas terão inicio no dia 5 de março éle 1956, ás 1 d8 1,1Oms,

'.

. Edita e praça com o pra-
segu in tes do Cod. Civil e na zo de trinta, dias
forma dos arts. 454 e seguin-

.

2° - As matrículas, dos alunos, filhos de eomerclártns,
c, que frequentaram o Jardim em .1955· serão rc«lizadns nustes do C. P. . seja designa- O Doutor - Raynaldo Ro-

O Doutor Reyualdo Ro- dõ dia .e hora pr*n a justi-,
dias 14'115 e 16 de fevereiro de 1956 (das 8 ás 12 horas), U1e-

drigues Alves, Juiz Substi-
f diante a apresentação do atestado-ao IAPC, Inovando que édrigues Alves, Juiz Substi- f icação da posse em re e- tuto no exercício do cargo. empregado de firma contribuinte do SESC.

tuto no exercício do cargo rência e que após feita, se de Juiz de Direito da. Co-
de Juiz de Direito da Co- digne V. Excia, mandar ci-

3<> - Não serão atendtdos Os pedidos feitos pelo tnlef'o-
marca de _ 'I'ijucas, do Esta-

. -, ue. É nacessárío l:j, .pressnça-dos pais.
marc-a de 'I'ijucas, do Estado tal' os confinantes do imóvel do .de .Santa Catarina, na4° -03 pais que não reservarem a matrícula nos diasde Santa Catarina; na forma usucapiendo, o Domínio da ,

1'" J d
-

dí lt forma da lei, etc ,-..
_acima c iscrrmmac os, per erao o irei o da mesma, apósda lei, etc... União, os interessados cer-

o. início da inscrição de novos alunos.
/ FAZ SABER aos. que o

FAZ SABER a todos tos ou incertos, para contes- presente e'�ital vi, rem ou dê-5° 'A matrícula de novos alunos, filhos ele eomereíáv l ! � .

quantos interessar possa o tarem o pedido .no prazo le- ie conhecimento tiverem, e-x-rios, ssrá-dncíada .no (lia 17 de fevereiro de 1956, e' estará
Presente edital -de eitação, ga l, sob pena de ser julgada' , pedido nos autos de inven-aberta até o dia 20 .do mesmo mils (das 8 ás 12 horas).
.om o prazo de triuta dias nrocedente a ação.

/

Reque- ta.rio ('OS beJ1S que ficaram:' , p 6° - No ato da matrícula dos alunos novos será exigi- .1

de interessados ausentes, rem ainda a intervenção dei -, - " )01' morte de Augela Bus-'
incertos e desconhecidos, órgão do Ministério ·públi- dda Ia.appresentaçado da ce�·tJdao ode ndascdlmef�to e do ta�best,ado ;1arlo Belletti ,e de José Bel-

t d t Id
o A C, provan o que e emprega o e irma con rr umte

virem ou dele conhecimento co, em o os os ermos o'
do SESC. letti que se processa perante

j�e·rem, que por parte de processo. Protestando pro- 'NO A t' I d I filh 1
- -, .. este JU1,zo e Cartório dos

I d t t
'

,- ma rreu a...: e a unos 1 os {e nan comarctarms,Osvaldo Souza e s /rnulher var o a ega o com es emu- " ,', Feitos da Fazenda, que' c

h
.

t
.

.

sera feita, se houver vagas, nos dias 23 e 24 de feve.relro de � •

.he foi dirigida a petição n as, VIS .orras, perícias e
1956 h d f"

.,

t· I d 19"''''' rtendeudo ao que lhe foi
'L'lo tsor segu inte : _. "Exmo. d ',' provas

.

em direito ,aven o pre ererrcra para os ja ma rreu a os em
.
oa,

'.'ealle.I'j·do e' ten do em vistaç armit.i 1 d-' t
8° - Fera dos dias acima especificados não ssrâo aten- l'

Sr. Dr. Juiz de Direito de perrm Ife �tS, d aOI a Pjresen e
didos os pedidos de matrículas de novos alunos, io mais que dos autos cons-

I'ijucas _ Osvaldo Souza e para e .ei o e .a çac a o va- ta, por despacho proferido
ma mulher Nelcí Cruz Sou- . lar de Cr$ 2.100,00 e pedem ,lOS 28 de janeiro .de 1%6,.Flori'anópolis, 5 ele fevereiro de 1955
za, brasileiros, êle tropeiro DEFERIMENTO. Tijucas,

LUIZ SANCHE(:3 BEZERRA DA TRINDADE autortzou a venda em hasta
J ela de prendas domésticas, 13 de janeiro de 1956. (a) Diretor iública, dos imóveis abaixo

.

I
residentes em P. Belo, desta Marinho, Laus _ Assisten-

.J•.!'j.S••.•e
••

r.,y
••

i
..

ç....O
••

s••.
-

..>.lGj
..

u•z
....

,....e-.-:."
.••

F-e'-Ô
••

[_,.3Iç88a'
•• (" transcrito, com sua respec-

Comarca, 'vem, por seu as- te Judiciário." Em dita pe- . tiva avaliação, pertencente
.

.

- slstente judiciário, abaixo tição foi exarado o seguinte ao "de cujus" supra men-Nosso PaI, deste teu único Filho para morrer por inadov i t t despacho -: _ "A., designe-a, clonado, que será levado anós, Ajuda-nos a amar a todos aquêles por .quem Êle SSll1� o'd 111 en ar .� presten-.

A' d te açao e usocapiao ex ra- dia e hora, no local do cos- público pregão de venda emorreu e a espalhar seu evangelho de amor. JU a-nos a
di
-, , l' d tume, par'a a J'us, tl'fl'caça-o, t

_ .

.' - Êl' .

"P
. 01' mar·lO, na qua pe em - , arrema açao, a quem maIs

l'ePt�tJr a o�açao ,?llAe
" e nos' e)1smou:

. aI nosso que permissão para expor e afi- feitas as· intimações neces-' COMUNICAÇÃO AO PúBLICO
der e maior lanço ofereceres as nos ceus,.. mem.

I V E'
, ..

T" 1311956 / .

d t' l'na· requerer a . XCla, o sanas. IJucas, ,- -
. aCIma a respec jva ava Ja-

;;eguillte: _ 1) Que s'ão le- (a) Reynaldo Rodrigues Al- O Serviço de Luz e Fôrça está providenciando a
ção, pelo porteiro dos audi-

cobrr.nçn'a domicílio' dns contas de consumo de en.er--títimos possuidores de um ves _ Juiz Substituto, em tórios, ou quem suas vezes

'.eneno sito na cidadé de exercício. " Feita a justifi- gia.' f'� fizel', no dia 8 ,de março p.Esta cobrança é feita inicialmente só em Flo�" .

P. Belo, medindo 209 ms. de caç'ão foi exarado oseguinte" vindouro; às ·dez (lO) horas,
frente a Norte, s.endo 154ms. despacho: _ "Intime-se o rianópolis, por cobrado�es devidamente credenciados

no 10cal onde se realizam
,

pelo Serviço, os quais 'apres.entarão as credencülrÍseom a rua Tiradentes, cin- requerente, afim de que o as vendas em hasta públicaqua,ndo solicitados.
.

.

quenta e cinco metros com mesmo esclareça qual o

I determinadas por êste Jui-
teneno de herdeiros de .To- Gallotti extremante, referi- � T b Ih ,d

.

I d t I zo, à porta do edificio da
sé Ricardo de Souza Medei- ,a-o na inicial, para que se I ik OS ' ra a a.,ores Das D us r as, Prefeitura Municipal Des-
!'Os, e] 98ms. de fundos a proceda á citação pessoal. d'e �aD",t!l C!l ta',rJ·.08· crição e avaliação dos imó-
mI com terras de José ;ro- Nesse interim expéça-se edi- al Q U veis que serão' levados à
!icarpo Ferreira; extrema tál de citação dos interes- Para os devidos fins damos ciência aOs Srs, contribuin· praça: _ "Um imóvel ru-

i1 oes.te com um caminho do sa,dos incertos, bem c'Omo Les do I.Á.P.!. elo telegmma cujo texto reproduzimos: ral sito em Itinga, nêste
::;ítio, hoje de Olavino Ma- precatória ao Domínio da "FTI SANTA GATA;RINA-FPOLIS I

/ .

municipio e-c-omarca, medin-
tias e peloJado de leste com União, por intermédio. do N 00-10/299-300156 (TENHO SATISFAÇãO LEVAR CON- do 99 metros e 30 Gentime-

em 1748, foi iniciada a colonização açoriana em terreno dos herdeiros de Ci- Juizo da la. Vara da Capi- HEClME;NTO ESSA FEIDERAÇãO HAVER DETERMINADO tros de frentes que faz na
S<1l1ta Catarina; riaco Cristova.l, até um cer- tal. Tifucas, 2jII/56. (a) IMEDIATA REABERTUBA SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉ- estrada,' com os fundos queY. .- em 1821, cheg'ando a Bania' a notícia do ri1Ovi- to ponto e daí alarga-se pa- Reynaldo Rodrigues' Alves DrCA AOS INPUSTRIÁRIOS DESSA CAPITAL NAS BASES se acharem em terras de
mento' C011stituciorialista verific:ido em Portugal, os Te· l'a mais cento e noventa e - Juiz Substituto, em exer- VIGENTES ANTERIOH�ENTE PT SDS ITAGIBA CAMPm Nilo Oliveira, extremando
!lentes-coronéis- Freitfts G-uimarães, José Pereira e Paula oito metros de frente, ten·do cício," E pm;a que chegue PRESIDENTE IAP!. :0 norte c�m ditas d'e Nilo
ele Oliveira desencandearam um pronunciamento em fa- nesta parte do terreno, du- ao conhecimento de todas e "_.... ,, -- Oliveira e aó si.Il' conl ditas

��r l\�:r�'���:� �oe��:�t��,it�ãOéa�����;:s����e� ����l�� ataque ����t:sdce f�l:s���taq�e qel���,l:� �!�!��,m ;:���l:�:����:; �. ·M··,-' '0":,e-.

'I'S'f ,'. �·R·o",,;"'·S·,,�s,e-��R1-"'-"�""ai<r"�-r''''"k ;-',' '��:t:::���g;���:�) 'd�l�9��i_ em 1839, o Regente Pedro,de Araú,jo �Li-ma, mais Tilan'l com'. Gilnotti, ·her�o· presente edital Cflle 'sera afI- or:. metros quadrados, a,valIa-
tarde Marquês' de Oli1111a� iez a- ap'reflentação de um can-' tambem da extrema restan- xa'do na sede dêste Juizo,no· L':' ',. dos por_Cr$.20,000,00 (vinJe
di·dato ,ao al"ceLis,paelo elo P.io de Janeiro, o prelado D. 'te do lado leste. O referido lugar do costúine, e, por có-

.

.

'. .

.

.

mil! cruzeiros)." _ "Um
lvL:moel do Monte <Rodrigpec; de Araújo, Conde de Irajá; terr'eno perfaz uma área to- pia, públicado UlVIA VEZ no

.

imóvel rural sito cm Itinga,
em 1852, n:lsceu em Ponte Nova, Minas Gerais, tal de 93.654 metros quadra- Diádo da Justiça e TR:f.lS

,

-,

nêste município, medindo 77
Luiz Garra, veterano ela guerra Ido Paraguai e que ltttou dos Ccorquís junto); 2)

I
VEZES no j_orn,al, ':0 Est:1-: AGUARDE PARA COMPRAR O �ELHOR mctros de frentes ao norte

ao lado do Marechal )1'lo1'iano Peixoto, havendo tomado Qüe a posse do terreno re-. do" de Flonanopohs. Dado com a estrada com 380 di-
parte ,da campanha de Canudos e nas revo!uçõas de 1924 'nonta ha. mais de tl'inta e passado nesta cidade de Uma boa notícia:

tos de fundos a'o sul e, daí
e 193Ó; Nestas pertencia a Fôrça Pú-blica de seu Estado, anos, tendo . os suplicantes Tijucas, aos três dias do com 44 me�ros de frentes,uiH!e foi reformado no posto de Major. Ainda vive, se- adquirido em 19'54 de João mês ,de fevereiro do ano de Os afamados móveis ROSSMARK

ao leste ç,6m João Custodio
.g'undo o Diál'io de Notícias de 29 de júneito último, no- ,\fanoel Serpa e sua mulher mil novecentos e cinquenta de Blumenau, já consagrados na: dos Santos e 330 ditos de
·ticianclo ser êle um dos ftNjUentes passageü'os da "Pa- (Doc. J.), estes paI' sua vez e cinco. Eu, (a) Gercy dos: grandes praças do país pela ex: fundos com Ernesto Alexan-
nair do Brasil"; tinham adquirido de Vicen- Anjos, Escrivão, o datilo- I

celência e pelo esmêro de Sua
dl'e Pereü';, ao norte com.'

1"1':3 f I O P t M 'I" Do t' 'a S I fabricação, dentro em poucos 1
-- em 150" a ,ereu em uro re o, aI a 1'0 e te i veira e sua mulher em gvafei, conferí e subscrevi." José Dalprá e outros, ao su

J
'

d S' 'I b 1\,T '1' d D' dias estarão á venda em Floria-():�quma e l'Hxas, a ce e re mar! la e .Jrceu; 19'18, 'que eram legítimos (a) Reynaldo Rodrigues Al- com Braz Carlota e outros e.'

1883 f 1 AI' t F'
.

Cd' nópolis, á rua Deodoro, nO 15.em "a ecel! o ITIlran e < ranclsco 01' eI- possuidores por tempo qua- ves _ Juiz Substituto, em oeste o comprador. Área cre
rO,Torres e Alvim, nascido cm Desterro a 4 de agôsto de si imemorial; todos êstes exercício.' Está conforme o " 48.264m.q. Registrado sob

, .

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:exerceram seus direitos d,e original afixado na sede nO 3.347 no Registro de Imó-
maneira pacífica' e in inter- dêste Juizo,' no lugar do I' veis desta comarca, avaliadoCasa FERNANDO, Ltda.['upta por todo o lapso de costumé, sobre o qual me por Cl� 20.000,00 (vinte mil

Matriz: Rua Saldanha Marinho, 2 .

tempo citado; 3) Que, os reportá e dou fé. cruzeiros)". E para que. Edif, "OSVALDO MACHADO",'equerentes alí construi- Data supra. O Escriv�o: chegue ao conhecimento deTelenQfe: 3878
ram benfeitorias, mantendo Gercy dos Anjos. todos e ninguem possa ale-

gar ignorancia, mandou 'ex-

P·
.' FILIAL: Rua Deodoro, n. 15

. assos FLORIANO'POLIS, pedir o presente edital que

,.1 061 ,....... será afixado na séde deste
Juizo, no lugar de costume,

.

e, por cópia, publicado UMA,
VEZ no jornal "O Estado",
de Florianópolis. Dado e

,

S
passado nesta cidade de Ti-

CASA BRU �QUE juc?s,a,o,strintadiasd�mês
�

L' C
.

I
.

I' d t· R'" de JaneHO do ano de mIl no-Previno aos Irmãos que elo dia 2 do corrente à 15 el(' Moderna ().Ja omercla espeCla Iza a em ar Igos.c.,-
t

'.,

tmarço proximo estarei com o Irínão Tesoureiro na Secre- �AUX reeentemente inaugurada nesta Capital, à rua ve:en;s (eA C)ll1J�IO,el�a
e

taria desta Irmandade e no dia 18 na Sacristia da Catedral J'eronimo Coêlho, 1-B, Edifício João Alfredo sFe.llsh· :!.ElI, . s: os� daYte.rdas 9 às 12 horas para o recebimento de anuidades,
_.

Semanalmente recebemos novidades fabricadas pelas J o,. scrlvao qll� ,o a 1-

gonsistót_io 1 de fevereiro de 1956 Indúst,rias Textis Renaux S. A., de Brusque, que afere-I �graf�� e o�u��.crevL l�s,)Jos,é Tolentino de Souza - Secretario,
-

cemos aos nossos dIstintos fregueses com absoluta eyn� o o. ngues ves

..................�•••••••••••••• 'liJ......o....
,

exclusividade nesta praça. \ --:- .JtllZ S�bstJtut� em exe,l:-
Com antecipados agradecimentos. C�CIO. E�ta confolI�e o �Oll-

0& propl'ietários' da "CASA BRUSQUE" g'll;al afIxa,do nX sede deste

Florianópolis
.

Sta. Catarina J;-llZ0, no lugar de cO'stume,
sobre o qual me reporto e

dou fé. Data supra. O "Es
crivi"lO: José Bayer Filho.

SEXTA-FEInA, 10 DE F'EVEREIHO

o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em CiU

mes, não "se ufana, não se ensoherbece ... ' O amor jámais
acaba. (I Cor. i3:4,8), Ler I Cor. 13:8-13

NESTE mundo atarefado em que vivemos, os cristãos
muitas vezes. negligenciam as boas maneiras. Pensamos
que esta falta é de s menos importância. Mas aomos ne

g ligeutes a ponto de por em perigo nossas relações e tor
nar-nos descortezes e �té insensíveis para ofender os ou
tros, O cultivo da cortesia cristã al icercada no amor re
fina e enobrece o caráter. E' a virtude �ristã número' um.

Há 11m ano mais ou menos, um homem- chamado Da
niel Nourse, de 81 anos de idade, foi morto nÜ�1 acidente,
nas ruas de Chicago, Illinois. Ele era conhecido de mui-
tos como o "O Dan iel das balas".

.

Vestia-se como um gentleman de sessenta anos atrás.
Andava pelas ruas do Norte de Chicago, vendendo balas
e amendoim. Às vezes, distribuía balas com a criançada.
As crianças o estimavam por sua maneira gentil e de re

quintada polidez. Dirigia-se aos guris de dez anos tra

ta�ldo-.ps � "senhor". Confiava nos homens. e sabia fazer
amizades. Tornava o ambiente 'difícil para qualquer sêr
indelicado.

O,anor ao semelhante é o único remédio para curar

RS feridas do ódio .que assolam a humanidade. B' cura

celta, "O amo!' jámais acaba",
.:

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

,'0 amor é a virtude cristã número um.

THOMAS A. STAFFORD (Illinois)

ONTE� NO P-ASSADO
] O DE FEVEREIRO

A data eLe hoj·e l'eeoála-llos que:

em 174:�, nasceu, em Itaboraí, Francisco José

Ii,e.njamim, que mais tarde se tornou Frei Francisco. So
Jano;

1822;
_ em 1912, no !tio de Janeiro, onde nascera em 20

de abril ·de 18·15, faleceu José Maria da Silva Paranhos,
Ba6Lo do Rio Bl'anco, uma das glórias brasileiras; ..

em 1950, faleceu no Rio de Janeiro, o General
.José Maria Moreira Guimarães;

em 1954, no Rio de Janeiro, falecejI o. 'dr.. Fer
nando de l\�elo Viaill1,' Senador da República, ex-Presi
dente do Estado de -Minas Gerais e ex-Vice-Presidente da
República.

André Nilo Tadasco

. Clube Recreativo fi de Janeiro
� ES'fREITO -

'Pelo presente ficam convidados o� senhores aSSOciados'
para participarem das festividades "carnavalescas" de 1956,

que obedecerá a seguinte programação:
Sábado -- Di.fl. 11 - Baile de abertura, cóm início b.s 22

horas;
Domingo - Dia 12 - Vesperal infantil, com início fiS
16 horas;
Segunda�Feira - Dia 13 Baile, com início ás 22 horas.
As MESAS poderão ser reservadas com o sr. Lídio Silva,
no Estreito. \
OS CONVIT,ES- INGRESSOS poderão ser adquiridos na

Secretaria do Clube, até 2 horas antes da realizr,ção de ca

da festa e ni'eeUante npreseptaç9-o de um sócio.
. Observações: "'- 1° - Para os sócios dará ingressp o tá

Ião do mês;
2° - para as senhoritas será rigo.l;_osa

mente exigida a apl'esentacão da
Carteira-social;

,

3° - para os fühos de sócios, máiores
de 18 anos, será cobrado ingres
so;

40 _ A festa infantil será exclL'L:;ivél.

mente para os filhos de sóci0s,
. A Diretoria.

FOTOCÓPIAS' .

SER'yIQO
-

RÁPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

.

ORGANIZAÇIiO COMERCIAL CATARINENSE
_'-";��""""',",,",.'

EDI'l'AL,.DE MATRíCULA
, \

Senhores Pais: JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

Edital de citação,' com o

prazo de trinta dias; de in
teressados ausentes, incer-

tos e desconhecidos

Convidamos.Va. Sa. a fazeI' uma visitai ainda esta
semana à

.

Irmandade Sr. Jesus dos
e

Hospital de _Carldade
RECl$BIMENTO DE ANUIDADES·

Auxiliar de E�crjfório
Necessita-se de um auxiliar de eS'�ritó1'Ío com co

nhecimentos de contabilidade e com redação própria. É
indispe.nsável dirigir-se à. caixa deste jornal, por meh
de carta de próprio punho, informando pretençõps.

'. 'I'MPOSTO DE BEBIDAS E FUMO
- .

A Coletoria Estadual informou à Associação Comer-
\�ia! de Florianópolis que os lançame,ntos relativos a be
bidas e fumo são os mesmos de 1955. O prazo para o pa
gamento -do impôsto termina na próxima segunda-feira,
dia 30.__

das- Esquadrias·
DE ALBERTO aiCHTER

Ca:mpanha' N�c,o�al
Educandários

de
Rua 24 de Maio, 612-� 'Es.treito - F'lorlanópolis
Portas, janelas, 'caixas, meia-caixas, vistas, etc., CaiU

estóque para entréga imediata,
Execução aprirnorada em Canela da mé."lhor qualidaele

e sem defeitos.. \

Pdecos baixos � Examine e compre o que e.stá pron-
to para _'�l1tréga imediata' ,

,

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos pal:a importa
ção do' Rio de Janeiro da Cia, An�ericanâ de Intercambio
(Brasil) CADIB.

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

LIVROSGinásio Antonieta de Barros
I

Exames _ele admissão à primeip série g'inasial, de se-

6.mela época € de 2a chamada:
Dias: 16, 17, 18,20 e 21.

Insérições: Todos os dias úttis, até o dia 8 ia torrente,c
das 17 às 19 horas, na &ecretaria do Ginásio, à rua Vitor

'IVIüil'eles, Instituto Dias Velho.

Por motivo de viagem ven

dem-se Uvros de direito, fi
losofia e literatura,
Tratar à Rua Tenente Sil

veira n� 16, elas 10 às 16 ho-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Programa pararo Carnavàl de 1956
' ,

Domingo '_ Desfile pelas RUaJs da Cidade dos Nestor Luiz; Miguel Müller; Antonio Luiz; Francisco Di-
��...aJ-�.-..:-_�m��"'_w.-wfl'.,.....�..�fIIIl1wF���..Jij,.v..r:�.JiI'�Q�"'�.�"'''••M= v>'..... I.,/""fl-.J"'-J

carros das SoGÍedades Tenentes do giacomo; Mario Luiz Chaplin; Lenia Fortkamp; Edi Mi-

Diabo e Granadeiros da Ilha, ?A'pre- guel Silva; Waldir Raulíno ; Cesa, Augusto Mayer Peresso
sentacão de todas as Escolas de Sam- nini; Luiz Gonzaga Coelho; Osvaldo Gonçalves: Otamar

bas, -Blocos e Cordões e a presença in- Hermann; Raul Gevaerd; Agapito Veloso; João Hipólito
dlspensáve! do Poderoso Rei Momo I Costa; Jurandír Medeiros; Rubens Antônio Rpsa; Adernar

e untco. '� ,Melo; Nicolina veíoso: Dulcéa Veloso;' Nilcéa Veloso; DuI-

Dia 13 _ 2a,-feira _ Grande Desfile de Motives Flocoricos 'cinéa ,veloso; Edite Romão; Maria Linhares Machado; He- '

_ Boi de Mamão _ Pau de Fita _ 'lena Digiácomo; Marcia Gevaerd; Noemia Oevaerd; Dul-
v � I

Cacumbí e ás 20 ly>ras julgamento cemar Costa; Clotilde Marangoní. '

d�s Escolas de Sambas e Blocos que FlorianópQlis, 6 de fevereiro de 1956.

desfilarão psrante a comissão jul-ga- Orla.ndo Chaplin - Prímeíro secretárto
do'ra na Prefeitura. VISTO Eurico Hosternp - Presidente' em exercido I

-. "
'

Para essa grande demonstração Oar-

nàvalesca deverão apresentar-se as

seguintes Escolas e Blocos.
Foliões de Florianópolis.

- Unidos de Fl-orlanópolis.

. ; '

• .l_;�

SOCIEDADE :"CARNAVALESCA
GRANADEIROS DA ILHA

Dinheiro achado
A diSPosição de Seu Iegítt-

.._-------�._----_ .. _- .......--�.

FloriallópolL, Sabado, 11 de Fevereiro de 1956

mo dono encantra-se lia. t-;f.! ..

rêncía dêste Jornal uma

certa quantia em d inheiro,
que foi encontrada pelo IlOS

so Diretor.

Dia 12

•

n IDI�
� Eleitos os demais componentes da mesa.

COMPOSIÇÃO DO PRÉSTITO PARA QS, DIAS CODlírmavão de propósito;"Demonstr-acões e regosijos,
-

1'2 'E 14 DO CORRENTE Na .noíte de 7 do corrente nal, mister se torna que te- nhos, o firme objetivo de
1 - Banda de Clarins. a Câmara Municipal desta nhamos em evidencia o rír- prestigiar o valor moral de

Escola dos (i;ranadeiros da Ilha. Capital esteve reunida para me proposíte de trabalhar Edilidade, num trabalho ner-

Rendeiras da Ilha - Alegoria "folclór-ica - Dedi- eleger o seu Presidente e de- num sentido comum, com moníoso e seguro de conven

cada a Imprensa escrita e falada da nossa Capital. mnís.rnembros da Mesa, pa- identidade de atitudes, har- cer as consciências de que

Idealizada pelo sr. Eduardo Rosa, executado pelo ra o exercícío do, corrente monizando Legi-slativo com somos dignos da confiança
sr, Oscar Schmidt - Cooperação dos senhores E. ano. Executivo, para melhores dia! popular, Ao concluir trans-

Lima, João Amaro, Modesto Malaquias Moreira, Procedida a eleição, em da nacíonalídade, Havendo porto minha confiança aos

Auri Alves e Manoel Santana. caráter secreto, verificou-se o entendimento entee os doi: funcíonários da 8ecrebria,
Carro da Diretoria. seguinte resultado: Presí- poderes constituídos, estarât., pela continuidade rio provei-
Carro de S. M. "Maria Luiza de Oliveira" - Rainha dente, Vereador Antonio Pas- erguidas as colunas mestras toso mister a que estáo in

dos Granadeiros de lH5(j. Dedicado ao exm,P. s:'. dr. coal Apostolo (PSD); Viie, de um futuro provaltcsc cumbídos,' facílítcndo' de

Jorge Lacerda, DD. Governador do Estado e a sua Vereador Genésio Leocádío para o Município, para o Es- maneira eficiente o nosso

exma. senhora. Idealizado pelo sr, Oscar Schmidt, da Cunha (PSP); 1° Secre- tado e para o País, Aos qui trabalho. A todos, pois, o meu

executado pelo senhor Mário Xavier e eooperação tário, Vereador Haroldo Ville- não me foi dada a honra de agradecimento e respeito, e o

dos senhores Adoacir Schmidt, Luiz Xavier, Cas- la (UDN); 20 Secretário, Ve- receber os seus votos, valho-, reiterado intuito de cumprir
siano Correia, Romeu Viéira, João Amaro Vieira, reador Walter Cruz (PSP), me do ens,ejo para e\rr_çlen, com dignidade o mandato que

Programa do presj.ito carnavalesco da S ..C. "Tenen- Milton Moreira, Dinarte FIlho, senhora Odália de Tendo o Vereador Haroldo cíar o meu respeito e aca- me 'foi conferido".
tes do Diabo" para os dias 12 e 14 de Fevereiro de 1956. Souza Vieira e Romeu Vieira. Villela- recebido 'votos do PSD tamento, as s e v e'r a 'n d o Vibrantes e entusíasticos

Prestito Carnavalesco em homenagem ao Exmo, Sr. Dr. 6 Cornocópio - Alegoria dedicada muito especial- não aceitou o cargo, renuncí- que nenhum outro proposltc aplausos coroaram as ulti-

Jorge Lacerda, M. D, Governador do Estado e Exma, esposa, menti às exmas, senhoras dr. Mário de Oliveira ando-O irrevügavelm e n t e, me trouxe-a esta cadeira, a mas palavras do ilustre Ve-

ia. PARTE 'Ferreira e Esperidião Amim. Idealizado pelo sr. tendo o Presidente mareado, não ser o de respeitar o nos- reador Apostolo, que foi muí-

1 _ Cartaz Abre Alas. Oscar Schmidt, e executado pelo sr, João Xavier" nova eleição para a próxima so regimento interno, tradu- to eumprtmentadn -e contí-

2 _ Cavalar-ia da Guarda de- Honra, eooperacâo dos senhores Valter Bruno, Júlio Fei-' ;eunião, sendo eleito, <'êntàJ, zindo a certeza e a convie- nua recebendo felicitações
3 _ Cabeças (Originalidade) dedicado a petizada de já, Carlos Xavier, Pedro Gevacrd, Roberto Souza, o Vereador BaldLssero Frlo- ção, de que todos os nobres pela alta Investidura.

Florianópolis. João Amaro .Víeh-a, Arlindo Jardim, E. Lima e se- meno (PSD). representantes 00 povo, con

4 - Escola de Samba "Embaixada da. Copa Lord" co- nhora Gení Caldeira, ' ,'I O Vereador- Antonio Apos- assento nesta Casa, e per-

mandada por "Avsz-Vous". 7 - Alegoria Egípcia -'- Carro dedicado ao exmo.' sr. 'tolo novo Presidente da Câ- tencentas as mais diversa PI .

,

dr O 'C h 'DD P f it d ;FI .

'I" 1 t t l't' h
. * "Oitenta milhões de divi-

5 _ Carro da Diretoria e do Gremío. r. smar unr a,
_

. re ei .o ie
'

orianopo IS e mara, é bem o e emen o' a correu es po 1 lcaS, aver,a.

6 _- Banda de Clarins.
,r exma. senhora, Carro ,patrocinado pela Transpor: altura do cargo, pois que de mostrar com claTividen

,� * das. Ao fim do pri.\1:ieiro
t A, C t' 1,1 I' d I O

-

Ih � lt
'

t i el- ano a divida estava llaga até
7 _ Banda de Música. es ereos a annense. ",eu Iza o pe o sr. scar qualidades nao e ra am cla, em oe �s o� seus ,l1pe

S" h 'dt t d I h L' X" 'd t o último centavo,. O crédito
8 _ Carro da Rainha. O Palácio dos Amores. Autoria

' c mi e execu a o pe o sen OI' UlZ aVier, co- para o alto man a o que a -----------'-'-.-.

de .José Hamilton Duà.rte Silva, Em homenagem uperação dos senhores' Âdoacir Schmidt, )acõb confiança de seus Pares nele recuperado. As finança" sa-

'ao Exmo, Sr. Dr. Aderbal Ramos da silvà é Ex- Souza Filho, DOl'valino Schmaeder, João Amaro depositaram,', ,para melhor IV,'AAN" L.I,�JHI' '.ARJ[\ neadas".

ma. esposa, Dedicado ao Sr. José Elias e exma.I, Vie"il'a, Cassiano Correia, Manoel José 'Ll1iz, Al'- interpretar as aspirações do h;.) Eis, segundo ilustre evan-

esposa." " I canjo Machado e da senhora Odália de Souza Viel- Povo. ! Proe:edente de Santa Ma- gelista do sr, Irineu Bornhau-

9 _ Boneca (originalidade). Oarro ale-gorico e muta- 1
ra. Antonio ApostolO, que ha riD, no l�io Gl'ünde do S111, s�n, um dos seus mais em-

ção: Autoria de David Gevaerd, Em homenagem! 8 O Lampião - Mutação - Hom(\nagem da S. C. mais de 5 anos vem lutn:ndo onde villha servindo no 7° basbacantes milagres,
'G' d' I Ilh d b f 't t t '" \ Ã dívH;ia real, deixada pelo

a Sociedade Carnavalesca "Granadeiros da Ilha". I rana ,eIrOS (a a aos seus gran es en el ores, desassombrad a 111 e n e, na R. I., encontra�se nes '[l lia, c

Dedicado ao }:)elo sexo. I' senhores Charles, Edgal'd Müritz e João Moritz. conquista de quanto 'jJTome- pital, em visita à exma. fa- governo Aderbal R. da Silva,
'Id l' d lOS h 'd' t t d

'

I d d'd t
A

'I' d não atingia 40 milhões, Para
10 _ Festa no Olimpo, Garro alegoriéo. Autoria de Da- I ea lza o pe o sr. scar c mI e execu a o pe o tem quàn o can 1 a o, se ve mi la, o nosso preza -o con-

vicsl- Gevaerd. Homenagem ao Exmo. Sr. Irineu I � sr. Luiz Xavier, cooperação dos senhores Jair Leo- alçado às elevadas funções, terrâneo Major Ivan Den ti- atingirem o dobro disso, os

1 I 'p 1 M" X
.'

J
-

A V'
,

t 1 't' '1 matemáti'cos palacianos -

B-ornhflusen e-exma. esposa. Dedicado a Asséln- ! ne_ ce uU.a, ano � aVier, oao muro leu'a, como coroamen o pe o mm o' ce Lll11ares.

'I
''''''1' 11/1" • 'J -

X
.

F'lh Ih d d
-

I "t t d conforme J'á provamos - nuó
, bléia Legislativa de Santa 'Catarina, ,lUI ton lUorelra � oao aVier I o. que tem traba a o, emons- l O ilvstre VIS I an e emo-

11 _ Vitória Régia. Carro alegorico e mutação, Auto-
9 Boia Luminosa -:- Mutação - Idealizado pelo sr. trando sempre suas tão apre-

I rar-se-l� nesta Capibl até o
só somaramlduas vezes, :\1-

t }"
-

V'
.,

t d I C
-

l'd d d n '1.... t f' gumas parce as, como aHiL! ..
ria de Heitor _Melo de parearia com G'uI'lherlne- / .omeu lell'a e execuva o pe o mesmo. ooperaçao ciaveis qua I a es e pug a- pl'óximo dia o, qual' a eira"

'" d h J
-

F V lt B t d P
, contaram como dívida sim-

Chaplin e Francisco Digiácomo, confeccão artistica' pelos'
os sen ores oao, raga, a e1' runo e ou ros. dor pelos interesses o ovo quando seguirá para a Capi-

-
. M t d C

.

t' J
-

X
.

"t d
" , pIes elementos de confronto

alitores. Homenagem a,s Forcas Arma_das. Dedl'-I'
es TC e arpll1 arJa - oao aVier.

I
e seu alto espll'l o� 'e CIVIS- tal Federal afim de ser ma- c

- EI 'd d -F"" .

S
. e c,oteJ'o entre dotacões orçH-�

cada a Companhia Florestal.
' " ,etricI a e -" l'anClSCo 'ouza e Jardim. 1110 que tanto o caracterisa,. i triculado na Escola de Co- -

12 _ Fonte de Castalia. Carro'de M,utaçaC:o, Autorl'a ,de
Decorador - Aurí Alves.,

, O Legislativo Municipal es- .mando e Estado Maior do mentárias, Claro <i.�e nin�,
- G I R f" d h J

' Pt' guem foi ao TesOl.ll'o' receber
Abel Solon da Silveira. Orientação de DavI'd Ge-

Tllal'C H- .qupa e 19urll10S a cargo o sen 01' • ose tá de parabens e o ovo em, EK0rcito.
- S'l- I '1' ... C t· d C 'd' Ih I essés cotejos confrontos.

Ivaerd., Confeccionado pela coml'ssa-o de' traba.-
I va, (O eaLl'O a arll1ense e ame la. a certeza de que me ores O ESTADO visitando o

lt'
,. , t' Pois bem! Para cobrir a

lhos, Homenagem io Poder Judiciário. Dedicado l
'

_

merarlO dias surgir(io sob a 01'1en a- j}l'i,zado conterrâneo deseja
ao Comércio e Indústria de Florianópolis. Pa-

Avenida Mauto Ramos, Rua Anita Garibaldi, Rua ção esclarecida do dinâmico: feliz estada em nossa capi-
dívida de menos de 40 mi-

dos Ilhéu e Praça 15 de Novembro, retôrno ao gal ã \ d A t
'

Apostolo I Ih
'lhões _ e que seria multo

trocinado pela Caixa Economica Fed�ral de San- I
s.,':. p o Verea Aor n amo t' tal e formul,a os me or_e8

menor se o sr. Irineu Bor-
ta Catarina. pe o mesmo Itlnerano. , A Camara, atendendo ,ao I

votos no Curso que vai fa�
, Pontos d d 'G nl1aus.en, com o seu pOder

13 _ Recordai-" é Viver, (Originalidade). Carro ale-go-
'

,." . _

e pa�'a a
. . .

,'apelo elo ver:ador el;cmo I zero
econômico, não adquiri'sse os

rico e mutação. Autoria de Acary Margarida. E t ,�a(h�- D�'17° :a lVIa�h�M- rl:feltur� �u�lcIPal Silva, no sentld�_de que esco- J -,------ ,-- ,--------.,-,

deputadOS tavares, údebre-
Confeccionado pelo autor, Augusto R. Jacques e;"', atua CC·o t de: 1 �e;'ntan °l't ac la o - a aclO do Go- ,lhesse um preslde�tet' �,apalz \

chet e urban _ não fechasse
Alberto Silv,a. HOlú'enagem ao Exmo. Sr, Dr. Q,s_

-velno -

a_e la m.e rop()_l ana. I "de,resg,uard-ar o,pres
IglO �o Jorll. Jairo Ca.llado a Assembléia, impossibilitan-

mas Cunha, M. D, Prefeito Municipal e Exma es�'1
A DIRETORIA ,-LegislatIVo da ,Cidade, e e

_ do ao governo qualquer aber-
posa. Dedicado a Imprensa Escrita e Falada.

I e�laltecer sempre maiS � va- Depois de ter, sido submc- tura de crédito _ para Co-

Organizador do prestito - Augusto R. ,lacques, ,Escola,de Sa'mb'a IQr dos, trabalhos da Cama- tido a uma melindr,osa in- bri:{' essa dívida, diziamos, fi
Direção do desfile _ Agapito Veloso, ra Municipal, que deve ser tel'vencão cirúrgica, passan- oposição, em maioria no Le-
Comando da Cavalaria _ Tte. "EMBAIXADA- ,DA COPA LORD"

orgão controlador e

fiscaliza-, do berri, encontra-se interna- gislativo, 'deu ao santo mi-
Eletricistas: (Chefe): Nestor Luiz, Auxiliare,:;: Otomar -

•
dor dos átos do Executivo", do em Quarto Reservado de lagreiro nada menos de 37

Hermann e Cesar Augusto Mayer Peressoni. A Escola de Samba "Embaixada da Copa Lord" apre-
andou acertadamAnte na sua, Hospital de Caridade, {} nos- 'mjlhões, sendo 12 elo emprés-

ITINERÁRIO: Rua Felipe Schmidt, Praça 15 de Novem- sentará êEte ano o seguinte enrêdo: "Um grande vulto da
escolha, l80 prezado coléga-de-im- timo da ,Sulàcap e 25 da

bl'o (subida), frente a.Catedral, descida ao lado da Prefeit"ll- ,história, Marcílio 'Dias!" Com. êsse enrêdo prestarnos nossa t30õ aplausos ela assistên� � prensa Jornalista Jairo Calla - emissão de bonüs,
_

, ra. e entrada, rua Félipe SChmidt, ru�o ao galpão., I homenagem à briosa Marinha de Guerra do Brasil. cia entusiasmada, o' Verea- : do, Diretor-prollfietário de Com esse dinheiro, foi P:1-
LOCAL ABERTURA: Em frente ao Palácio do Governo, ! ALAS E HOMENAGEADOS dor Antonio Apostolo, assU- I

"A Gazeta". ,ga a divida, in illo tempore,
Catedral, T�lefônica, Prefeitura, frente estátua Fernando 1 _ COMISSÃO DE FRENTE - Dirigente geral: A<vez- mindo a Presidencia, pronun- I O ES'l'ADO visitanclo-o: como 'sabe o evangelista ele
Machado e Confetaria Chiquinho. ' . 'c

Vous, Mestre ,sala e Porta Bandeira, Cidadão de Samba, ciou o seguinte discurso � ; formul� vote; de pronta l'es� I' A Gazeta. Milagre elos mila-
DIRETOÍUA: Presidente de' honra: Felix Schaeffer, Arê

'

2 - ALA DE FRENTE � (Homenagem ao DD. Gover- Ao assumir a presidencia tabelemmento, , gres, pois não!
-

Maneback e C,arlos Gevaerd ,nadar' do Estado de Sant'a Catarína, dr. Jorge Lacerda) - desta: Ca,sa Legislativa, devo' --------------------------
-Presidente: Dr. Thiers de Lemos Fleming l° Viçe-Presi- 10 figuras. Porta Estandarte.

'

deixar inseridos com clareza, I
dente: Eurico Hostemo; 2° Vice-p'residente: Dr. Heitor Fer- 3 _ ALA DA PRIMAVERA _ (Homemigem aô exmo, os mells a'gl'adecimentos aos; _

r. M. F.

rari; 3° Vice-Presid_ente: Dr. João D, Cavallazzi. sr. dr. Osmar Cunha., D_D. Prefeito de Florianópolis) _ 10 valorosos colegas pessedbtas,� DEPARTAMENTO DE TURISMO

Secretário Geral; Agapito Veloso; l° Secretário Orlando figuras. Dirigente _ Sr. Orlando José de Souza. Rainha da Pela confiança que acabam:, CONVOCAÇÃO
Chaplin. 2<> Secretário Dr. Menoti Digiocomo. 1° Tesoureiro: primavera, _ Srta.' Jeanette Júlia de Souza, (Homenagem de' manifest�r, sufragando

i

d "?l I?ep�rt:',mento de Turi:3mo da Prefeitura IvIunicipal
Demétrio Marongoni. 2° Tesoureiro: Heitor Melo. Orador: à exma:'sra. dr, Osmar,Cunha)., ! meu, nome a tão fecunda e

- e L' onanopoils_ conVOCa as D�retorias elas Saciedaeles Car-

Dr. Elpídio Barbosa. piretor pe Publicidade: 'João Macha- 4 _ ALA DAS CAPRICHOSAS _ (Homena:gem à� dd, ! importante' função legislati-
navalescas Tenen�es_ do, Diabo e Grana�e�ros/ da Ilha e os

elo e Domingos ,de Aquino,
, .. , "

senhoras donas Alba 'Barão, Jane, J,3arão, Herminia Silvá e Va. Idênticas palavras envio I�embros, da ,�omllss,ao ,J�lg"ador,a do pro,xm�o,�arnav�l. pa-
Conselho Fiscal: FranCiSCO DIgIacamo, AntoniO LUIZ Olga da Silva Souza) _ 10 figmas. aos ilustres companheiros

la uma reunli:to, .10Je" a_, b hOlas na PrefeitUla Mumblpal.
Alpre�te

s�eCk,'
Hal11il�'on P:azeres e Aldo. Barbato, , .,

5 _ ALA DOS COMPOSITORES - (Homenagem à Im-, Vereadores do

partid,
o

SOCial,F li' i',
Dlretona de Galpao: Diretor Géral Vlc�nte ,DlglaCO- prensa Falada e Escrita, Comércio e povo em geral) _ 10 ProgreSsista e no momento '

_'

mo. 1° Diretqr:, 'Guilherme Chaplin: 2° Diretor: Dalirio figuras_ 'renovo meu pensamento de neG · an ' r..
Bastos. Diretor Artistico: Nilo Dias. Almoxarife: Luiz tUdO fazer a fim de preservar'.- ,. �
,Gonzaga Coelho, 6 _ CARRO DA RAINHA _ Srta. ,Zilma Silva (Rainha, o prestigio adquirido ,por i '"

e

DIRETOHIA DO GREMIO: Presidente ele Honra ela Copa Lord). _ (Homenagem aos exmos. srs. nlembms ,esta éasa, face ao desempe-INicolina Veloso. Presidente: Maria Unhares Machado .. la da Diretoria da S. C. Tenentes do Diabo), !nho daquelas que por aqui O sr, Paulo Bauel', ex-prefeito de Itajaí, falando
Vice-Presidente: Clara Speck, ,2a Vice-i")residente: Edite 7 -:- ALA MARTA' ROCHA (baianas) 10 figuras -- Diri'" tem passado, Ocupando a: I

numa so'lenidade, frisou o progresso por que o seu

R;om5,o. J gente - Francisco de Olive�ra__ (Homenagem à exma. chefia da Câmara Municipal município passou, nestes último� Ci1l�O anos; quando
Secretária Geral: Noemia Gevaetd. la Secretária: Ma- sra, dr, Ingo Arlindo Renaux). . de Florianópolis, ulÍriha res-- ! cresceu mais do que talvez nos 30 a110S anteriores.

ria de Lourdes Ch'aplin. ia'Secretária: Maria de Lourdes ,8 _ ALA DOS VITORIOSnS (lO figurãs) _ (Homena- 'ponsabilidade cresceu, espe- I A imprensa oficiosa viu nessas palavras um

Costa. la Tesoureira: Clotilde' MarangonL 2IL Tesoureira: g'em ao sr, j)rlando José de Souza). ! rando desempenhar-me do grande elogio ao sr. Irineu Bornhausen!
Helena Digiácomo. ,9 _ ALA DOS MILIONÁRIOS _ (lO figuras) _ (Ho- I cargo a que acabo de as,3U- Na verdade, o ex-governador não gostou do con-

COMISSÃO DE !._RABALHÓS -;." menagem ao dd, Presidente de Honra da Copa Lord, sr, : mil', com critério e honesti- ceito, que ou.viu de corpo presente,
'Vicente Digiácomo; David GElvaerd� Eui-ico Hosterno; Secundino Lemos), ,I dade, num' "clima de melhor E não gostou porque nos trinta anos anteriores

Demetrio Marimg'oni; Menotti b. Di'giacomo; 'Asbel Solon 10 _ BATERIA (40 figuras) - (Homenagem ao exmo,

I compatibilidade
e11tre o ple- fôr:a também Prefeito de Itajaí e conseguira lá o que',

'âa �Silveira; Orlan'do ChapÜn;_AugustQ R.·/Jacques; Heitor PÍ'es�dente da Copa Loxd,' sr, Jorge 13arão e d�1ais _mem- ,nário e a mesa, para lllaior'l
o sr, Paulo Fontes obteve, aqui: o reconhecimento

Melo; Acary Margarida; Guilherme ChapÚn; 'J��� HamÍl- bras da Diretoria), '
-

. fortalecimel1to'do nosso regi- unânime de haver sido o pior do sul do mundo!

ton D�a.rte SilVa; Ha.milton dos Prazeres; Alhel'to Silva; Diretores de bateria - Osní, Zéquinha, Raul, Cainda I
me deniocráticó NesLe gl'ilV2 GU," 'I''''H"E,'"RM,�,' ",T""A.-"J,,-e AUl'íno, Diretot de llrrnno"nia - Lô, momento para a vida nabo- 'I f LI CI 71" D

- Bororós.
_ Filhos de Netuno.
_ Alvim Barbosa.

•
J

_ Protegidos da Prmcesa.
_ Copa Lord.

� ,i

Dia 14 _ 3a,-feira - A's 20 horas grandioso desfile das

Sociedades Carnavalescas Tenentes
do Diabo e Granadeiros da Ilha.
Deverão a� sociedades abrirem seus

carros de mutação nos �guintes 10-

2
3

S . .C. "TENENTEES DO: DIABO"

4

cais:

Granadeiros da Ilhá. '_ A's 20 horas, em frente da Cia.

Telefônica, em seguida na Prefeitura _ frente a Estatua

Fernando' Machado - Palácio do Governo. e Catedral.

Ten�ntes do Diabo ;_ A's 20 horas em frente do Palácío

do Governo, em seguida. Catedral _ Cia Telefonica _ Pre

feitura - Estatua F'erRando Machado e no Lux Hotel.

5
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