
."

bem ensaiadas.
'

Príncesa"
Neste desfile, a comlssâo 30 lugar\-' "Filhos dé Nep-

j ulgadora composta dos Sl'S, tuna" e "Clube Doze de A

Júlio Cesaríno da Rosa, Re- gôsto"
,present�nte da AssoCi�ção I Terça-feira, a grande apo
Comernial ; dr, Onaldo Pinto teósa- do nosso Carnaval, ul
de Oliveira, Representante da I trapassou a toda a espectatí
Prefeitura .Munjcipal: Mo- va. Calculou-se para mais de
zart Régis, Representante do 50 mil pessoas na Praça 1-5 e

Rádio; sr. Martinho de Ha- ruas adjacentes a espera do

1'0, pintor laureado; e, Jorn. desfile dos carros das Gran
Martínho Callado, Represen- des Sociedades Tenantes do
'tante da Imprensa Escrita, Diabo e .Oranadeíros da

apresentou, o seguinte resul- Ilha. A's 20 horas precisa:
tado:- mente deram entrada na

10 lugar Embaixada Praça 15 as duas rivais so-
...- ...,.,.._,._.....�...,.��

. ..-.-.,.
�

"Copa Lord" \ ciedadss e o povo vibrava e

20 lugar - "Protegidos da aplaudia a esses mestres -do
Carnaval que com justo or

gulho, podemos dizer' que

hoje já temos ó melhor Car

naval do Brasil.
A Comissão Julgadora' das

- ':', n:ARR +-. O sr. Jorge Lacerda, depois de ouvir o, Videira, como tantos outros municípios - que ora o 610 a A cültura de um povo, 'é 'Museu, não se têm limitado duas grandes sociedades eS-

drama de um casal de funcionários, que o sr. Bornhausen, [ser
visitado pelo Almirante Carneiro para fins da Enciclo- representada atravez das neste setor, Têm sido prorno- tava integrada dos srs, Ade-

110 Seu prímarísmn vingativo, Separou durante cinco anos, pedia - recebeu magnificamente a idéia, acorrendo pú- Obras de Arte, do" Teatros, vidas varias exposições, sen- mar Gonzaga, representante

determinou & lavratura �1e atos mandando que marido c

I �lfco r:_mn.eros'o à. sala "J�S'� de Alencar'� d? Grupo Escolar I das Biblioteca�,. dos Museus, do que uma das mais recen- da Associação Comercial; dr.

esposa l� :"S:lssem a servir ria mesma' cidade. Professo; a Adelma Regis ' onde se e tctivou a pulastra dos Conservatórios, d03 Jor- tes foi a exposição de_'dese- OU,illdo Pinto de Oliveira, re-

A família, diz rl Consttrulção, tl!l'lÍ direito à proteção I'
anunciada. nais, das Revistas, das Emis- dependência da Casa de San- presentante da Prefaitura

c Ilecial do Estado. (Ai·t. 163). ,Concorreu bastante Para o .sucesso da reunião o fato saras, etc, .. Florianópolis é ta Catarina, o Museu de Ar- Municipal; Mozart Régis, re-

O Governador Lacerda, unindo outl'a'vez o casal, agiu, de estar empenhado no as.unto 'Ü ilustre Juiz de Pireito,. uma cidade pequena, cuja po- nhos de autores 'catartnsn- presentante do Rádio; sr.

certo e deu cumprimento à Carta, Domo 'não aplaudí-Io? ,Dr. Silva, irmão do jornalista Zedar Perfeito da Silva, atual pulação ainda não atingiu os ses, a qual foi .coroada de Martinho de Haro, pintor

xxx " IDiretor do Instituto Café em Santa Catarina e entusiasta 100.000 habitantes. Entretan- pleno êxito e que deu. opor- laureado; e, sr, Adão Miran-

Shangay - Correm nos círculos políticos que o can- do empreendimento.
'

to, o seu meio
-

cultural é tunidade de conhecermos da, representante da Impren-

dIdatn do Governador à Presidência da Assembléia é o sr. Terminadas a exposição e 'os debates, passou-se a 01'- acentuado. Façamos uma vi- novos, valores da terra na! sa escrita, ,apresentou o se-

W. o. de Olívelm. Estaríamos jllbilo�os com ê�se doloroso ganizar a Comissão Regional de Videira, e, quando já pa- ! sita ao nosso "Museu de Ar- difícil arte do desenho. Atu-
'

guinte resultado:

erro lJ;Olítico do �r. Governador se ele não viesse ferir até 'reci� encerrado o caso, foi proposto e .lo�o. aceito p�r acla-I t� Modern.a", ag�ra Mauri- almente expõe as suas telas, ALEGORIA - "Granadaí-

os interessas adminístraüívos do, Estado. Ess'a candidatura I maçao, que to�o� os membros �o ma�.Istel�lO local fizessem i ClO dos ReIS, e v�Jamo,s c_omo o ilustre pintor 'trances Ber- "ros da Ilha" .,--

é atentatória da moral e dos postulados democráticos. Ao j parte da Comíssâo tendo em vista o mteresse que demons- de um recanto nao proprio, Q nard Bouts, cujos, trabalhos MUTAÇAO - "Tenentes do

candidato faltam apenas todas as qualidades para' o cargn. I travam, Resultou dai a mais numerosa de tôdas as comis- ! ilustre, diretor (por amor á têm sido alvo dos mais diver- Diabo"

A'poiando�a, o sr. Governador compromete a seriedade da "sões municipais, e que assim ficou: I arte) vem transformando-lhe S03 comentarias. O estilo a- ANIMAÇÃO -- "'Tenentes
.

ma pol.ítica perante õ povo: , Prefeito Antonio -Gaio, Juiz, de Direito Dr. Rid Silva, lo aspecto em algo que dá

I
presentado pelo sr. Bouts é do Dtabo"

O' situacionismo, pust romannw.ski, possuiu maioria no 1 Promotor Público Dr. Rui Olímpia, advogado Dr. Dante aos 'f reciadores elas belas diferente do que temos obser- DECORAÇAo - "Tenentes

Legislativo. Poderá escolher dentro dos seus quadros um Martorano e Dr. Francisco Wosgraus, Dr. Abel Viana, <,
Dr. ! artes o prazer de ver um vado atra,leZ do conhecimen· do Diabo",

,

elemento sereno, capaz e digno para a relevância do car- Edilberto Parigot de Souza, Dr. Eurico Rauen, Dr. José Ba- ,variado número ele telas I to e apreciação de diversas ORIGINALIDADE - "Gra-

/,:0. E se souber escolher podará até contar com o nosso nedito Ribeir:o, Gerente do INCO- Gil de Moura Branco,' dos mais renomados pinto-
i
obras artísticas nacionais (! riadeiros da Ilha"

aplauso, para um pichil'u�i a prol de Santa, Catarina, tão Diretor elp. Rádio Luis Galgaro, Presidente do Rotary Club res, dentre os nacionais e internacionais. Ele trouxe- CARRO DA RAINHA

necessitada disso,
(

,

IRené Frey, vigário Padre José Wild, Agente ela Estatística estrarvgeiros. I nos obras cuja interpretação "Granadeiros da Ilha"

, X:i:X
' Clemente Cunha, Dr. Arlindo da Conceição Matos" Profes- ,Procurando enriquecer a exprime um sentido espll'l- Notámos' também este ano,

_ -e
_Fil;rra�r Iíretora do Departàmento de Edu- sares 'Armando Beduschí, Padre Bruno, Padre Dionísio, Pa-_ pinacoteca do museu com tual elevado, imprimindo grande número de boi de

-cação, observando uma·c.4dfln' carnavaleSco n�.l�.;yiu duas: dre .João e professoras, Dire�Ol'a do Grupo E�c?lal' "Adalína' 'mais alguns ,v.aliosos -qua- traços que revelam o senti- mamão - Páu de Fita e Ca-

faixas com os di ,�\<" ._jl,

t I tt R'·"' "f]Regls" Ingeburg Dekker, DIretora do "COleglO Imaculada' dros, o sr ..Martmho de Haro, menta tambem pes30al do cumbí, motivos floclóricos
zeres:, mpalOj

- s a. ve e asa, lIlJ11 . _"
_'

"

.

. -j. .

�

Cunha" e "Salve o dr, Atiei')\"i!S e :10 sr. Orlando Rosa [""',eao .Irma Mana !er.ezmha, L'?nne y.rosgraus, Ruth ven: canse_guindo anganar' Ilustre pmtor, procurando que muitó enriqueceram o

ofereceu Cr$ 5 ()OO . '" I t
.

,-

:-' V· }.ia Gomes, RIbelr,o, LUCI, Schwartz, J,
ulleta N. llovas doaçoes, o Que alem tornar a sua obra tJCla sua nosso Carna,val.

no de�file () dir�OOtpa;a ql.��S l� re�ros nao ai.
>'
Olg�, TI B d

- �2,;?" c' _:"j) ô."o t4:au.. l\!T.l1ri.ªzi� r<" ':l.';!.v_:•.J.""".IoW. "utlen�_�=
*, "31 'indo ás regras limitrofes, Grande foi a afluência de

_:. : '

. .el� ê. o co'-' a� e �u � resposLa�>eX'a.t-a': e 15K'I: B_,,�,vn;�,;i;n,'it.lcM 'Í'1'oo4.,4icJ\.. g�f\r>ltv�A,",1J,.')in,... "\.'1eoLl �:.l�r�.- ��..Els.>�í;l�m]n.a a- --,:H'I01·nn" nunca visitantes em nossa Capital
A �la. deve ",phcar essa unportancla no Ensmo! va S. Viana. Leomc'e Trevisam, Terezinha Cercal, Laurita p;:1.trirnonio do museu de A,'- ':'",

-,

N� P��:a. �--EalÍr __

x x Rohregger, Arlete Saparolli Gema Rausis' LiI1'a Nira"i te M d .

. u"ando a1�0 - ova, caracteflstlcas:

x M
.

N' I'
, ., ,'� r o elna, serve, na OpOl'- antes empregados por outros

'

, orar:, alo( c Broel'ing, Gladys Schwal'tz Luna, Marly San-' ,tunidade para em '.

-

_ "

. uo� .15"', Giiuv�U'í.; i.)"',Au�lquer lO·"

P. G. 3 - Cprre que és-e carto está correndo com tos, Nadir Titton, Antonia X Oliveira -DolOl'r,s Danlo I�l'O 1'1 n

'

, ;;estsao SO, 1 Seu" quadros valem apenas Parana, e RlO Grande do Sul

'1 t

' , " ", -
-

.e c, reunu' os amf\n es na e'
.

t
-,

t·
,

e lapa ,jr:-:.�:ca.. fessor Nascimento Fidele Lova te!. :. ....

.,

.

s � VIS o, nao so: por cons 1- notando-se tambem turista
AI te plctollca da Socleda.de tUlrem alg'o diferente pan, argentinos e Ul'U

"

t
x X I

florianopolitana. '

,
'

guaw::;, en-

O pequeno e gentil municípiO ele Piratuba a enCenar I S"à Irin u B rnh' "'Il

nos com� �ambem pelo alto do Chegado tambem uma

com, c'fiave doe 4U�Çl2 e�c:_gntª'(tor, vª,le d�: Rio �1d P�xe, ,pon-
f
q},.<; �dl}f,\l'ese, J.ac�u.f!S à��l;l:. ,v,a�or, a:rt��;ICo que}.�cerr��1, gra�de equipe de jornallstas

too, �lI�al ele, U111:a excLl:fs[o de �.inà, ln�ciada orn Uni�o- da �eidsOI? e,' Acarv súvOl foram" 3'lad,etiM�•.''e�po,,}ç(S}e_s_a''l..dl.r� e-,'cl!Ie'g:it.�lst::g.
ilJtora e eng' I '- 'd • . - l,

- \
• ""> reçao o MUSeu se tem Uól 1- '. �-,--'-----

".- � ana�la pJ!' Slm Cl fl(ie ltT�la 6:aGal'ít;:�11Be Por- oS i)rimeiro::; doadoreS' na 'zado â '1- , . � PROIBIDA A ENto Umao, em segUIda Caçador, Viclelta, 1'àngará I��1'Val '1t.11'11 geoti� do pl'of- M',al;t' C 10 sa ao de entlada da, ' _'
-

i'Oeste, Joaç,aba e Capi!lZal, vai formar e�n'l. entusiasmo eri- �lhb cie�al'Q. variás' silo
-

��' va:n, c; sa:nt� C�'tatina uma I TRj\DA.' DE TROPAS
,tre QS g�·ancle.; _ colaboradores ela Klclclopédia, a julgar pe- I

promes"as ue novas do<\cões, i:st�;:� a par e onde se ac�a ,

NA NICOSIA "

por Márcio Alvim Martins las r;namfestaçoes gerais por ocasião da palestra cio Almi- segundo informou ao árÚcu- ,

o o Museu, mal c�n ., .

Terç,a-feira! Eu que ago- g<'l'a, a festa está nós clu- rant� Carneiro. e a tl'oca de idéias que a ela se seguiu. Foi lista, o diretor. Denti'e las' po:
ta as .suas obras, deVIdo, NICOSIA, Chl�re, 1�, CU.

ra pouco ví, quasi uma ci- hts. no Grupo Escolar "Carlos Chag'a"" a roe'ln:a-o aIJo" cal'l' d d t
e seI, efetIvamente, um lugal P.),- As autondades mgle,

1
' , •

c �
,

L. I, �
-

'po elnos es acar Dr. Oton i . " d -. 'b'
(.bQe llltelra a tl'ansbordar- O povo está cantando e nhosa recepção na Estl'ada ele Ferro pelas áutoridades e 'Gama D'Eca Sr Luiz B tist- ,na!pr_?plla o para suas ms- sast prOl Iram ante-ontem a

se de, alegria, marcando rfulando' como ' ·t
'

't' '1," a ];:1 aCoes. en rada de suas própri s t 'o

n •
•

nunca, para mUI .as pessoas emme� es da CIdade. E"taVa1n presentes" totti. Ocupa um recanto de
•

as ná
.

. � r-

uma }:adência certa,' emba- :�UJnular.em SI mesmos uma pOSSIvelmente, todos Os profesJl'es e :o.umerOS03 estudantes te Mode,rn' As ati"d d
"

x x x P cld�de de N1cosla, em

l"da pelo som da cuica ' .

- "

d f l'
.

b'

I
a. Vl a es (10 consequencla,do mais

.

1
<.

,
,que ,or_çao maIO! e e lCIdade" de �m o� ?S sexo.s, orgamzando-se a Comi?são Diretora da .,••••e•.o•••Cl.eee�,esee( Acreditamos'que o atual t

.

VlO .�n-
as vezes parecia um soluco para ter um saldo credor EnClclopedIa, aSSIm constituicla:

.. ' O emmente catarmense, Governaelor êlo Estado, dr.
o fll11 de semana, ocorndo

da {lrópria música, pelo so� bem grande na, conta cor- Prefeito Adolfo Heinz, Presidente da Câmai'a Adão
" .:' sr, Nerêu Ramos, quando' JOl'ge Lacerda cuja c lt. �esde que se .íbiciar�m os, a-

"estr;dente e compassado do rente da folia. As orques- ',v-illibaldo Stein, II1spetor Escolar-Antônio Homero Ramos Vice-Presidente da ReplLbli- e acendrado �mor á
u

�ra aques terr?l'lstas, ha 10 me

tamborim, da frigideira, I'e- tras tocam com mais ardor 3ecretário municipal-Cri2tiano Foletto, ColetaI' Estadua�' ca, visit'ou' sua tel'l'a durante e ás letras, dará á �aa�te� ses. A partrr
_

das 4 horas de

gj,los todos por um apito or� e a� musIcas parecem mais João Maria Furtado, agente ela Estatística Aurélio Alves da uma das nhis disputadas Catarinênse, honrando a� g� �n�em pOd�:ao en�r.ar na ci

denado pelo mestre do sam- bOllltas, mais quentes, mais, Rocha, escrivão otto Luís Rbgge bancário Mário Rogio'e campanhas políticas. Deb riosas tradicões de Victo
o

j
� e_ ape��" os mIlitares ttm

b'1, e o povo todo .canta,rl'do �ompas ad E' 'lt'
' .

t G 'Ih
'

'.,
o,

lt·· t· t
.

- r mlssao ofICIal Durante o fim

". s .as. < o u Imo I negocIan e UI erme Poletto e MaUl'lClO Adamzky, profes- pa
o

IClpoll a IVamel1 e, como MeIreles, Cruz e Souza para d
"

.

•

uma porção de mUSIcas, dIa. Eu, amda há pouco saí Sal' Jair Waltrik de Córdova, Diretora do G E "Carla chefe de partido, em Santa citar-mos apenas dois!exp ,i d
a sem�na, fQram assassma-'

quer.as vezes parecia um 1a- pf'J.as ruas que antes os blo- 'Chagas" -Iracema Pereira Ramos e professora� 'Leo�ilj; Catarina" Antes, entr�tanto entes prinCipais um edifíc�- �s t�Ois soldados de Aero- r

111ento coletivo, os carros a- :os passaram com seus pas-
I
Ros� Plautz, Amélif. Poletto, Irene Hachm,ann, Natália teve o escrúpulo democráti- proprio em que �ossa funcio� I �ae�tlecaf' o�tro fi�ou grave-

legóricos que estasiavam o i"lS estudados e suas fanta- ! MuUer e Iracema hachmann. co de dirigir consulta ao nar o nosso Mu,seu de acoro I endo e a esposa de

" '\ d t
-

..
'

b '..
'.

I
'

,
- . um sargento "erde

'

d'
1JO 'o, os e mu açao que, ao ;;!as _errantes; para atraIr a '

x x egrégia Tribunal Superior E, do com os requisitos proprios Ireito' uan'

lo<
•

U o pe 1-

,'e aOl'il'ern, arrancavam do aten,çao do povo. Percorri O pxofessor Dr. Hannfrit Putzer iniciou, para a Enci- leitoral no sentido de ser eS- da Arte Moderna e dos se s
I
b b

q do atrravam uma

10\ o un'J aplauso febril. flquelas' mesmas ruas COl'ta- dopédia, os seguintes trabalhos: tabelecido se o Vice-Presi- conceitos artístico'
u

,
om a pe�to do lugar em que

,ompreende a irl1ensidão da rlas p t'
'

I 1) A'
" d t el' R 'bI' d"

�. se encontrava.
" '01' serpen .mas" borda-

,

.

- � l'l�leZaS mmeralS de, Santa Catar,irra. Combus- en ,e a epu Ica po la ou .,._............,.,.....�·...............� ..........-..... M�......��� _ � _. _ A

festa, o apogeu dos foliões das po:- confetJs, perfuma- ti,V�IS� .carvao, asfalto, �isto piro-bet�minoso. MÍ1iéreos me não poelia participar de caril UM MIlHA-O DE DOlAREC' E-M·
-� ....... ��.

e cc começo da saudade. Eu. das por lanças perJume on- tallcos. ferro, manganes, chumbo, ZInCO, cobre, tungstênio panhas' politicas. A última J
parecia ,qL1asi um filosofo. de o povo se aglomerava pa- molibdênio, titâneo. Minéreos não-metáÍicos � fluorita, instância da Justiça Eleito,

PEIX'ES�Ois a tudo �bseivava. par� l'a ver mais de pel;to o car- feldspato,�rochas de consltrução.
'

ral, por conformidade de '".'O-
,

' BRASILEIROS
L·ma conclusao postel'lor. E naval no Seu apogeu. Mas' 2) - A Geologia de Santa Catarin�. Estratigrafia, tec- ,tos, decidiu que não havia RIO, 14

• •

o povo pulava e cantava. Pa que decepção! Que silêncio! tônica, geomorfolo;sia. qualquer impedimento para
(V. A.) - O go- nha republica eleverão em

l'ü uns, este.era o último dia, Que quadrd triste! Aqu'e- 3) _ Os, sambaquis. Estudo pre-histórico l'elacl'onado o Vice, de vez que a3 suaé bve�no uruguaio acaba de a- breve fazer uma visita a

I
1'11' o credito de um milhão

'

�:n",que �jOdlam. usar a mas- las mesmas ruas ,est.wam de- com o problema do alevantamento da costa sul-brasileira. funçÕes não o inC?�patiliz�- de dolares "para serem apli-
nosso país e nesta oportuni-

,.,1 � pm a cobnr seus com- .:3ertas, medonhas pelo sell Trata-se de preciosa colaboração. O docente pr. Putzer vam para os comICIOS partI· d
dade comparecerão à Feele-

-

ca os ein aquisição de peixes
-

l-I�XO�, pal:a outros, o últi-
I silênc.io. Num canto um ca- viveu maL, de 5 anos em Santa Catarina; já publicou 2'1 d�r�os. D� fato" o Vice só es 0m cd"

raçao das Industrias de São

me; dia par a most'rarem co"
. chorrmho ingeitado tenta trabalhos científicos especialmente sôbre a Geologia de ta Impedldo quando assume

�

tOnsel:v� ..

'o Brasil. Ele- Paulo para tratar do assun,

1 1 t
men os" OfICIaIS daquela ,vizi- to.,

1:0 reJ men"e gostariam de penetrar numa lata de lixo. Santa Catarina, em português, ingl'ês e alemão. No prelo a Presidência. Fora disso e- ,••••

v.lver, ,para outros ainda o No outro o empregado da em São Paulo, abha-se o livro: "Riquezas minerais d� oxerCe função mais a niodo' elE ' ··F·A··R··O··l·'C··E·S"Q··U··············ISI•••••••f1m ele um barulho ensui'de-, Prefeitura i�ecolhe do' chão Brasil". parlamentar - preside ao

' ,

E SE APAGAM'
ced�r dqued lhehs roubara, 'um as reminicências do C3,rna- Encantpu-se com a Enciclopédia como se encantou com Senado. O Prefeito de �erval foi

'

" • "

pun ,Hl o e oras de sono, vaI. No outro ainda, passa J E,tado "nosso", pois, na singeleza de sua linguagem diz: Os escrevedeiros de mal1 '- Acaba de voltar!
outra vêz à Capital.

A <i,:!f1 bloco pertenço eu? um folião fantasiado asso- "é nosso, porque ganhei uma filhinha brasileirinha catari- passado, ao atacá-lo na sU' ,Experimentou dar umas "puxadas" ...
Talvez, ao ,dos anonimos viando c'lbisbaI'x'o a 11en e

" vinda ao Estado, a',;'llela e'l)O'- mas
, "

" mar- s ... . -1 nem mesmo assim adiantou ...
que enchem a vista com os chinha mais cantada do cor'_

.. -,,------ ... -, ----�,--,-�,--,- --- ca, esqueceram-se d;:t consul, V lt I
(luad

<.I.

OS PROBlEM
o ou

" izo" ... pior do que quando fOI"
� . ,),OS qu_; se suc�dem, naval e vai levanqo consigo AC Dr.: U'���I=i;tg '\ �n ta prévia ao T, S, E. A'

.

Conl ::IS moças que com ou uma saudade imensa d
',.J ;: J(vl}�!-"L� Uu E' n:1tural ° e�(luacim2nto

'gaita" sobra, há "superavit.;:" admirá,vei

"em.J>, t .' .' os
," '-' - - mas elinheiro não se vê, ..

'

s ...

,,-

J ctn. aSHI, cano tando .ou r[uaLro ellWl que pulou smn OPE'R"ARIA' DO BRAS"llEIRO
como natural a .imp1'Ocedên- I 1

II LO l'a1 {l
'. fi' \ u

,

sso se asseme ha à história do' Grupo E�cola1'
, " ,,< "cem m:llS uma pm- "e cansflr; e ao m�mo ten _

"

\.• "\ '\ .' cia clesEas' agressGe_; rrllVO!:l:L 1 II 1
.

C'p,ta lia aquarela da festa, [;0 vai J�!Ônsalldb que amallhla- ao grande catarinense. O Ci,ue nr eas ';-b,rv.at �'Odesj;e, .construido atravéz de discursos

co n 1 RIO,)4 (V. A.) - 03 pre- mínimo, com o re.i.1justamerf 01 es a Capital etlq t
'

[ aque es que mesmo 'sem é dia do batente, e ele na-
Os moralistas e'e "gol'a

-
.

" ..

L <. •• , uan o ° grupo can-
o sidentes de tres Confedera, t gel'al tI sala'o e' 1

,',� nao trnua no lJardl 11'0'> t
graça acomp,anham dallçan- compreende co'mo se cansa

o " e'" 1'1 & 11l1p aTI' t' . . � que cus a ao Estado cêrca de

flr
' , ções de trabalha'dores _ da tação no país, �le sil-lario pt'O,'

a acum, por conveniência, 80 mIl cruzeIros anuais ...
ü. o carnaval, com Os que com um dia de trabalho e

são as atividades políti�as de
L"oe I industria, transportes, ter- fissiona!. Não sou eu quem ('II'Z '"

,�'. ram'cemais e se entre� ainda tem disposição para
conhecido juiz fedentl'aClui

'., o, ,sa,oasprofessôras ...

J-;" l:1m /las bI,'aços ele Morfeu pula r mais quatro noites.
restres ,e comércio, - respec- re2ielente, Esse sim', e�ti Íl�-

A Escola Normal Rural de Herval d'Oeste (que
na d tivamenteJ sr. Deoeleciano Consideram t"J' l' I' i

nome pomposo e extl ol'd'
, .

< mesa e um bar ou num CarnavaI! Carnaval.' hOll-
'

"S nec lC as pedido ele politicar, como r'ez
'a mal'lo ... ) continua ca-

l 1
Holanda Cav'alvanti, Syndul-

.

l'
'

c· t berta pelo mato b

1:);.,CO (e jardim. ,Sl'ln, etl \'p. o nI'eu l-Jed�do enl nome
me lspensav 1S e 11rgen es, n" 'u' ltl'lna I

•

d'
•

. " em escom ros.

'_

J fo Azevedo Pequeno e Faunto
" . ca.mpan la, !scm'-

],,,ltenço [I este bloco que de todos os foliões. Não de- C
MoSLl'!lI'U111 os ,,�I;lld03 que sando em ('omíc�o, ao la(.10

x x

em observanclo ° uleg' d nl'ole t t f t
ardoso, e�tiv:eram eom o essas":: entidades Iluperiores, cl I' t

- Ah! outra nova: o Centro d·' Puel'l'cllltllro ele

t. n' "

.. , Tia os
. all o es a querida! ministro do Tl:.abal11 a

-
G'S lilOl'a l.S 'as, l'ecem empre- H (

�"

Oll ro" vaj nlal' d V lt I C
o, quem vêm rea,lizando e recebc;"ram ti

er,va d'Oeste acaba ele conSeguir' tlm Me·dl'c'O ...
_

" < can o no co- o e ogo amaval! fizeram el t '.- _ ga os pelo inventário bor-
e o

l':rjcno I1tn2 cadêneia de feIi- Até logo' Samba! Até logo' dos proble��lsh�da texPboslllçao cto sr, Patlsifal Barroso a pro- nhausen, muito embora para
homem vem do �io - (pudera! ... )

\':1, aele, t b.· I A '

I
os ra a 1a- meS3a ele apl'êSSamehto ela I .

Garanto que dessa ning'uém sabia. ,Também
. I

am OI 1m. te ogo Cal'l1a- dores tratando .. ,. I ' .

a posse hes faltasse um clo- f t d
'

E hOJe é o último dill A- vaI! Até 10gQ t' , . _

pllnClpa - matenu, que .!11e1'ece, segun- cumento
01 u o ,f�ito numa "surdina" tremenda... pois

'. . ,n:en e da reYlsao do salario i do disse, todo seu a.poio. I sário.
mais elo qu� neces- elo contrano os telegramas tel'iam "chovido"

,

(Da ":rribuna Livre", de -Jouçaba).
. ..

. ..

-

Edição de hoje 8 Pago Florianópolis, Quinta-feira, 16 de Fevereiro de 19�6
--------------------------------------�,------------------------------
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Cr$ 1,00,

A ENCICLOPÉDIA NOS MUNICIPIOS
DE VIDEIRA E PIRATUBANótulas 'MUSEU DE ARTE MODERNA

Doralécio Soares

,

, ,
.,;

::x: x

, -:--" TAMBÉM çoI'l'e que o Governador Lacerda man
"'dou ipllhr' as, dívidas elo governo, ,pàssado e cle:s-cob1"iu �ue

-

os 3,7 milhões ele saldo, não dâo para pagar uin' terço da'
di'iidas.

'"

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

ATE lOGO CARNAVAL

",�'Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-fei ra, 16· de Fevereiro de 1956

INDICADOR PROFISSIONAL
Dentista para Crianças

DR. JUAREZ PHILlPPI _

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 marcaua.

----------�-------------------------

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

GARCIA CLíNICA MÉDICA

Diolomado pela Faculdade Na- ra�ONSULTAS das 10 - 13 ho-

cional de, Medicina d:, Univer- Rua Tiradentes 9 _ Fone 3415sldade do Brasil f
_._ __o

Ex-interno p.or conc�rso da

Ma-I··
•

DR. JOSÉ ·TAVAREStermdade-Escola .

(Serviço do Prof. Octávio Ro- IRACEMA·
drigues Lima) , I-DOENÇAS NERVOSAS E MEN-,Ex-interno do Serviço de Cirur- TAIS _ CLiNICA GERAL

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexosdo Rio de Janeiro Insonia - Ataques - Manias -.
Médico do Hospital de Caridade !

Problemática afetiva e sexual :
e da Maternidade Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-

.
Corrêa ças Mentais. Psiquiátra do

DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana.
_PARTOS - OPERAÇõES CONSULTóRIO -' �ua Tra- iCons: Rua João Finto n. 16, jano, 41 _:_ Das 16 às 17 horas. idas 16,00 às 18,00 -horas.

RESID.1l:NCIA:
Rua Bocaíuva,

IjPela manhã atende díà- 139 Tel: 2901 iriamente no Hospital de ICaridade. � DR. ARMANDO VALÉ- ,

Residência:
RIO' DE ASSIS

'

Rua: General Bittencourt n, • . f"l10l. Dos Serviços de Cliníea In anti
Telefone: 2.692. da .Assistência Mun�cipal e Hos-

.

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

PIRES ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIl
.had o, 7 - Consultas das 15 às
L8 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

.herrne, li _ Fone : 3783

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Cirurgião _Dentista

Clln1ca de Adultos e Criança.
Ralo X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39 A Salas 3 e 4

:\\:ÉDICO
Com práticà no Hospital São
Francisco de Assis e na 'santa

Casa-' do Rio de Janeiro
CLINICA 'MÉDICA
• CÁRDW-LOGIA

-:' Consultório: Rua Víto» Mei
'rllles, 22 Tel: 2675.
Horários: Segun'das, Quartas e

Sexta feiras:
•

Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

'_midt, 23 _ 2° andar, apto 1 -

Tél. 3.002. 7�- DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

A D V O G A·D O S

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA·

- ,\DVOGADO
Caixa- Postal 150 _ Itajaí

Santa Catarina.'

DR. CLARNO G:
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60 .

FONE:: 2.468
Florianópolis -

DOENÇAS DO APARELHO DI
;ESTIVO - ULCERAS DO ES
fOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

. NICA GERAL \

DR. JúLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20" enfermaria
e Serviço . de gast.ro-enterologin
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof.
\ustregesi 10).
Ex-interno do Hospital matar

iidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
-ígado e vias bi liares. Rins, ova-
t:.ios c útero .

.

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

ADVOGADO -

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI rartesidência: Avenida Rio Bran'::.
MÉDICOS .

('0, n. 42.
.

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

Serviço completo e especiali- DR. LAURO DAURA - Cx. Postal 139.
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL Diretor: RUBENS A. RAMOS

nAS, çom modernos métodos de Especialista em moléstias de Gerente: DOMINGOS F. DE
iaznôsticcs P. tratamento.

• Senhoras- e vias urinárias. AQUINO
ULPOSCOPIA _ HISTERO -

Cura radical das infecções Representantes:
/ SALPINGOG.RAFÍA _ METABO- 19udas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lapa.

LISMO iJASAL enHo.urinário em ambos 08 Ltda
R"\diotera-pia por ondas curtas- exos. -.. Rüa Senador Dantas, 40 .- 6�

Ele.trocoagulação - ·Raios Ultra Doenças do aparelho' DIgestiVO andar.
.

Violetá e Infra Vermelho. c do sistema nervoso.
.

Te!.: 22-5924·- Ric. de -.Janelre-
Consultório: ·Rua Trajano, n. 1, Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5.. Rua 15 de Novembro 228 fio

1° andar _ Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo.
Horário: Das 9 às 12 horas -

._ 10 Andar - Fone: 3246. - ASSINATURAS
Dr. MUSSI. Résidência:. R. Lacerda Cou- ·Na Capital J

Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha) An.; Cr$ 170.{)O
MUSSI

.

-"
_ Fone: 3248. Semestre ,.. Cr$ 90,00

Residência: Avenida Trom- No Interior
!1owsky, 84. DR. ALVARO DE Ano Cr$ 200,00

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

- MÉDICO DE CRIANÇAS OS originais, mesmo n�o pu,VIEIRA

II'UERICULTURA
- PEDIAT,UA, blicados, não serao devo)vj(l�s:MÉDICO - ALERGIA INFANTIL � A direção não se responsatlhza

E::lPECIALISTA EM OLHOS Consultório: _ Rua

Tiradel.-'
pelos conceitos emitidos nos ar,

OUVIDOS, NARIZ E GARGANT,A; Les n. 9.
/ . . tigos assinados.

.

TRATAMENTO Ji: OPERAÇõ.l!;S Residência: - Av. Herclho
lnfra-Vto.rmelho - Nebulização - Luz n. 155 _ 'reI. 2.5�0. INFORMAÇõES UTEISUltra-Som Horário: - Das 14 as 18 ho-,
(Tratamento de sinusite sem

. ,'as diáriam�nte
o.peração) .

__
o

- •

Anglo.-retinoscopia - Receita de DR_ NEWTON
Oculos - Mod�rno eq�ipall!ento

'I' D'AVILAde Oto-Rinolarmgologla (unico -GIA GERALno Estado). CIRUR
Horário das 9 às 12 horas e Doenças de Sen��ras - �r�cto.

dae 16 às- 18 horas. I logia -_ �letr1Cldade. Medica.
.

Consultório: _ Rua Vitor Mei- Consultorlo: Rua Vitor Mei-

reles 22 _ Fone 2675. I reles n . .28 _ Telefone: ·331)7.
Ites. _ Rua São Jorge 20 -. Consultas: Das 15 horas em

Fone 24 21. diante., .

Residencla: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

O leitor encontrará, nesta co

luna informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNÁIS Telefone

O Estado .. -. . . . . . . . . . . .. 3.022
A Gazeta 2.656·

Diário da Tarde 3.579

Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Prcvedor) .

IPortaria) .

Nerêu Ramos .

2.314
2.036
3.831
3.157DR. MARIO WEN

DHAUSEN
CLIN1CA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório ._ Rua João Pin-

to, 10 _ Tel. M. 769.
.

Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

I Milit�� .

São Sebastião (Casa de
Saúde) ,

.

Maternidade Doutor Cal'
los Corrêa .

CHAMADOS UR-
.

GENTES,
Corpo de B0mbeiros ....

Serviç·o Luz (Raclama-
ções) --: .

Polícia (Sala Comissário ..

Polícia (Gab. Delegado) ..

"C'OMPANHIAS DE
TRANSPORTES·

'FAC .

Cruzeiro do Sul _,_.

Panair '

.

Varig .

Lóioo Aéreo .

Real .. , .

S('andinavas .

HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol .

La Port'! ' .

I Cacique
.

r.entral " .

Estrela .

Ide"l . _:_ , -.

FSTREITO

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CUNICA ESPECIALIZADA DE
CRIAJ'TÇAS'

Consultas das 9 ás 11 h<Jras.
Res. e Cons Padre Migueliu'l.O,

li!:····
- ... - .

DR. NEY PERRONE
MUND

eormado pela '-Fa�uldade Nacio
nal o� Medicina Universidade

do Brasii
RIO DE JANElRI)

Aperfeiçoamento na "Casa oe

Saude São Miguel"
. Prof. Fernando Paulino

lilterno por 3 anos do bervi�.ó
rle CiruI'gia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇÕES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma-

nhã. . .

_ Rua· "DlÍÍlrteRSSlDtNClA:
Sth ule'l, 129 - Telof. 3':'J,81! -

Florianópolis.

3.153

3.121

3 .•313

·2.4lh
2.038
2.594·

DR. I. LOBATO
FILHO

Dcenças do,·aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado peÍa Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiolot;ista. e

'fisiocirurgião .do \Hospital Ne-
rêu Ramos

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

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

Fone 3801
.� tende em hora marcada.
Res.: _ Rua Esteves Junior,

80 - Fone: 2396

1.700
2.500
:;,553
2:325
2.402
!.377'
2.300

Viagem
e

.

com segurança
rapidez ,

SO NOS CONFORTAVEIS i\1ICRO-ONIBUS DO

RAPIOO' ,,<SUL-BRASILEIRO)

O ESTADO

Florianópolis - Itaía' - Joinville -- Curitiba
..

.

AgênCia: nua Deoaoro esquina da
Rua Tenente Silveira,

Atenção
Edital para

f o ano ·de 1956
lNS�ITUTO DE EDUCAÇAO E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO
�

Exame de IJ chamada e de II época - Colégio - Giná-
sío e Normal.

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

EXAME DE ADMISSAO: Ginásio e Normal.

1

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão. de idade, de vacina, .de saúde

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

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

Filial: CURITIBA

1�•••éiJ·································.....t

i Restaurante Napoli I
I:

- RUA )lú.re.cbal Deodorc N.

I!f;m l..x.rel.l, no 3Ul <10 13rull, O· melhor r

!"7"' - r -� ""...,�iel t"lo_,,'!..,..,. O� t_nhor-.a Y1s.1A.ntea.
da

.....H
·

It·, .

.

.

Agência: PôRTO ALEGRE
"Ríomar"

Aven ida do. Estado 1666/76-Rua Comendador Azevedo,
64

Filial: SAO PAULO

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMAULI"

·DR. HE�RIQUE PRISCO
PARAlSO
MÉDICO

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

Hospi taf dos Servidores do Esc
tado, -.».

, (Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

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

te no consultõrto á Rua Nunes
Machado 4.7 Esquina ce Tira-

.

dentes. Tel. 2766. DR. MARIO DE LARMO
Residência - !:ua Presidente

CANTIÇAOCoutinho 44.
-....--------- M É D I C O

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OI..HOS -,- (')UVIDOS _ NARIZ Doenças Internas
E GARGANTA CORAÇÃO - FIGADO - RINS

DO
.

_ INTESTINOS Consultas: das 8,uO às 11 ho-
DR. GUERREIRO D.A· Tratamento moderno da ras e das 14,00 às 18 horas.

SIFILIS Exclusivamente 'com hora mar-FONSECA Consultório _ Rua Vitor Mei- cada.
Chefe do Serviço de OTORI- eles, 22. Sábado _ das 9 às 12. Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANõPO-NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO: •

T TQ DO-RTO ALEGI:>E .t=:!iil;I:tI.TIH ii c;;
-

_r;,�lU,'" "'-"Ql.OPossue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas-v . . �\_jJ.,TRP-.C.A!J)EJ,�-��,....... , �__ ):. " . - - � ..........�Y; - -
- '.

LHOS MAIS MODE'RNOS PAR� Tele�()ne:. COI!MtõfIO - 3.415'1 DE ANDRADA DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.TRATAMENTO. das ,;.[r�·1)Tr'.v1 �s1dêii(>;':::'__,�ua José do Vale,�_Jí'KLIDX!)E- -, ,;._--;_;,::...P Pereira 158 � Praia da Saudade

l' !VI tr i FLORIANóPOLISCõn'sillas _ pela' manhã no
_ Coqueiros CIRURGIÃO-DENTISTA . • a rlz: '

HÓSPITAL
. --- • CONSULTóRIO _ Edificio I Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio BrancoÀ TARDE - das 2 as 5 -

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

I Telefones' 25-34 (Depósito) 932/36no CONSULTóRIO _ Rua dos
-, DE CRIANÇAS 203 _ Rua Tenente SIlveira, �5.·. . , .ILHEOS n", 2

.

.l\IEDI��. F I' e. Schmidt, Atende diáriamente (las 8 as

I
25-35 (Escritório) Telefone: 12-30

RESID1l:NCTA _ Felipe Seh· Consultol'!o. e ip LI horas C· P t I 435 . End .. _ Teleg. "SANTIDRA"
J

"8 (das 14 as 17 horas). 3
.

5 d 14 18 h aixa os a,midt n", 113 Tel. 2365. '

Residência: Tenente Silveira, .; �� �s �: h:l�as. as oras.

I End. Teleg. "SANDRADE"--·DR. A'NTÔNIO MONIZ 130 (Fone 3165). Confecciona Dentaduras e Pon-

DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO
tes :Mó"eis de Nylon.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA 'DIMATOS DR.• JOAO ASSIS FILHOOrtopedia RGIÃOConsultório: João Pinto, 18. MÉDICO CIRU CIRURGl.�O DENTISTA
Das 15 às 17 diàriamente. Doencas de Senhoras - Partos

Clinica de Adultos - Ci ru rg ia
Menos· aos Sábados - Operações - Vias Urinárias

Protese Raios X
Res: Bocaiuva 135. Curso de aperfeiçoamenb e

Rua Felipe Schmidt, 39 A _

Fone: - 2.714. longa prática nos Hospitais lie
sa las 5 e 6

DRA WLADYSLAVA Buenos Aires.
. Atende com hora marcada• , '- CONSULTóRIO: Rua Fehpe Dar 9 às 12 e das 14 às.16W. MUSSI Schrn idt, nr. 18 (sobrado), FONE

.-.-..-..-.._..-.__• __....... �._.........
3512. Agência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HORI-HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- -

O ESTADO "Ríomar" ZONTE

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

,Telefone: 3346.
••••••••••••••.•••••í8ea.
DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA ICIRURGIÃO-DENTISTA

IClínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e.-

-

Dentaduras .em I

Nylon. i
DIATERMIJ.: _ Tratamento de , .-

canais pela al- 1.:..------·-----...---,�-...---__---.�

Fe?!����t���i:a��S-i�f��tc�a� i Expresso Florianopolis Ltda.�
Fone 2225

.

End. Teleg. ,"SANDRADE"

Rua Dr. Carmo Nettu, 9!)
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Aridradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto IAlegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes

I"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANõFOLI5
-Fones: 25-34 e 25-35 -

Colegio Coração de Jesus
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal .

Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.'
Inscrição para os mesmos

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

.

Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MA 'J'RíCULA M1l:S DE FEVEREIRO
Mediante pagamento da Ia. prestação.

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

caderneta.
As alunas da Ia. série ginasial e as novatas das de
mais séries queiram tl:azer 3.
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - dás 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 1.-5-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e NG�·mal.

-0-

Reabertura das -aulas
Dia 10- de março de Hl56.

Chegada a� Internato - Dia 29 ri" fevereiro de 1})56.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 Goras.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

··un:forme de gala completo: blusa de manga comprida,
OG. boina, luvas. sapato colegial.

2.02]
2.27G
3.147
3.321
'3.449
2.6!J4
3.371
3.659

Disque '-. __ _ _ ..

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17

2as séries: Dias 18 e 20 _

las séries: Dias 21 e 22

Colegio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação
caderneta.
As las séries trarão 3"fotografias 3x4 e as demais séries

2.

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

tificado de alistamento.
No ato damatrícula- pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR (.'

a caderneta, Total: Glnáslo: Cr$ 65,00.
Colégio: Cr$ 210,00.

Florianópolis, :1.0 de janeiro de 1956.
José .Warken Filho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARINHA

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

COQUEIROS O BAiRRO QUE RESSURGE
Durante o calor fortissímo que estamos atravessando,

nada como uma noite aprazivel, gozando ainda as deli
cias dos banhos de mar .

As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba-
.

nhistas uns residentes lá, o�ros apenas veranistas.
.

Se você ainda não possu-e um terreno em Coqueiros
aonde construir sua residência, ou 1.l!.a�càsa de praia, não
perca a oportunidade, comprr1'á um dos uItl'rtm-�-"\,d,,=J.otea
manto 2, da Praia da Saudado "-

Projeto e vendas: Eng. ui Soares - Deodoro n. 7 -

Fone 2.521. ��.PrQ��á)jQdr. Nerêu Ramos.

-

hansporles
.

aéreas
calarinense S. I.

COMUNlOAÇÂO

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S. A. tem
a grata satisfação de comunicar a seus clientes e favo

- recedores a inauguração de sua agência de Santos, veri
freada a 2 do corrente, à ru« Leopoldo número 29, esquina
da praça dos Andradas.

A solenidade, à qual compareceram representantes
lo mundo oficial, classes conservadoras, imprensa e rá
iio, constituiu um marco significativo para à aviação COO'
nercial catar ínense, que assim cumpre seu programa de!
Iotar suas agências e sua organização de aparelhamento

t adequado, que elevem cada vez mais o nome glorioso de
Santa Catarina.

·�••O••••••••�••••••••04••••••••••••••••e•••

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE 'FOGõES, F.ORNOS, SERRE

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTÕES DE FARMÁCIAS

MÊS DE FEVEREIRO

4 sábado (tarde)
5 Domingo

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

Farmácia Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmácia Nelson Rua F, Schmidt
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Ruá'João-Pinto
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt; 43
Farmã.cia Antônio Rua F. Schmidt, 43

O' serviço notui'no será· efetuado pelas Farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmídt, 43 e

Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
autorização dêste Departamento.

Departamento de Sáude Públiça, Janeiro de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora Inspetor de Farmácias.

..,....,.".._ .... ..,....•• _ .-.-MM.-. _ .....

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

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

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«.Gente de Santa Calariná)l
NovameoJe boje, pela 4o�la
Oaribeldi, o maior prüg'rama

.Conselhos
, de Beleza!I ESPINHAS E CRAVOS'

QUE APAREoCEM NO
DORSO

S··OClalS
II

Já calculou os seus prejuízos
POR FALTA DE UM
EXAUSTOR

•

•

SAUDADE Conforme se verifica todas as 5as feit-as a Radio
Anita Cnribaldí levará ao-ur hoje, às 20 e 3'0 horas, o

t)l'ogr!:una máxime da radio catat-inense : "Gente de San
ra Catarina".

Pelo elevado numero de cartas e telegramas de plau
.1OS e sugestões que a referida emissora vem recebendo
bem se pode avaliar o exito e a repercussão que vem ob
rendo em todos os meios sociais, esta grande iniciativa e

que tem o alto patrocinio dos estabelecimentos da "A
Modelar",

.

'Através do, programa "Gente de Santa Catarina'; tem
o público a grata satisfação de conhecer a vida e a obra
daqueles bons catarinenses que tanto vem contribuindo
pela grandeza de nossa terra.

.

No programa .anterior foi-nos dado ensejo de conhe
cer a biografia e, principalmente, o trabalho altamente
humanitario do Dr. Miguel Cavalcanti. ,

.

Merecem, pois, a Radio Anita Garibaldi e., mui es

p�c1almente seus patrocinadores, os populares e eonhe

CI?OS estabelecimentos "A Modelar" os maiores enco

n110S por essa feliz realização que constitue, in contesta

v�lmente,. um marco br ilhante no progresso da Radiofo
.ua catarinense.

Dr. Pires .

. 4!ASCO DE CASTRO LIMA

'I'an ío os rapazes como as

moças, entre os quinze aos

-virrte anos, que é a época
mais propicia, estão sujei
tos ::, cravos e espinhas nas

i costas, Os homens ainda po_
dcrn disfarçar um pouco
mais esse defeito pois' as,
roupas que usam cobrem
inteiramente ,o dorso mas

nas mulheres o fato já mu

·da muito de figura, sobretu
do se verificarmos que são

'obrigadas a usar nas festas
vestidos de toilete e que
deixam as costas todas de
fora.

Sau dade ! O céu de anil todo estrelado
da minha pobre terra de ninguem.
Lembrança carinhosa do passado,
mal que se sente recordando um bem ...

Saudade! A carta azul que o namorado

espera' sempre, mas que nunca vem!
'Doce tortura, pranto inconsolado
de um amor infeliz que todos têm.

o rio além. Carros de boi cantando.
O pomar da fazenda. O luar boiando.
Minha mãe, de mãos postas, a rezar ...

Saudade ... Quanta vez eu me debruço
sôbre a dor que se exprime num soluço,
fech:ndo os olhos para não chorar! Nas praias, entretanto, a

t questão já interessa a am

bos, tornando-se' bem desa

i(radavel apresentar aos

olhos dos outros uma pele
cheia de espinha� ou criva
da de cicatrizes resultantes
de um tratamento mal fei
to.
Por ser um mal que rara

mente cura por si só ou com

tratamentos caseiros e por
leixar estigmas que ficam
rara toda a vida, não se de
e hesitar. em procurar um

nedico especializado.
Se dizemos especialista é

leio fato' de que. medica
:nen tos para intestinos,
rescrrçao de regimes ali

nentnres, vacinas, penicili
la e remedios para as g lan
lulas não têm o menor efei-

A,dat� de hoje recorda-nos que:
o sobre 'as espinhas, ccn-

�

<-� �l..:1.;..lQ.l, uma resolução rég'ia criava o Tribunal
orrne se pensa moderna

� �".� 'J;(lõ f�rrij �ane.iro, cujo dist�'ito éra
nen te. Somente o radio po

(�e tal vasbdao ( I
. ...>",_..:hca que stT'€sL-endia, pelo

le cura-Ias pois elimina a

Iitoral, desde o E�pirito Santo até a Co'IOlüa Q<?
.eborréia, causa principal

Sacramento, no RlO de Prata, e para oeste che-'
lo aparecimento não só das

gava aos confins de Minas Gerais, Goiás e Mato �spln;�:;'-csffic <:v; cr::;,'e�.

Grosso;. /.
.

\lesmo aplicada isolada;

�m 1.75.9, � C�mara -Mun icipal do Desterro (ho-
ente, sem ser preciso, por-

je F'Icrianópolis) mudou-se pai-a um predio que
nto, a ind icacão de reme-

havia arrematado; io interno ou qualquer ou-

e,n: 1:S:2�., assumiu a admin.istrasão desta então
['0- tratamento externo, a

I r ov.ll1C la de Sallta Cata1'lna, o seu pdmeiro 'adioterapia faz 'desapare-'
PresldeJü�, dr. João Antonio Rodrigues de Car-

er as espinhas do dorso,
valho. FOI -8enti.dOl' do Impél'io pela Pl'ovinclà ..

uma sCl'ie até d,ez sessões,'
do Ceará;

. ,,_quais são feitas inteil'Çt-

�m 1.840, deu-se em Paranguá, no Piauí uma
�en te sem dôr. Tambem os

Insurreição dirigida por Sebastião José � Ma-
ntvos e a seborréia são

noe! Lucas de Agui:u, os quais deitaram mani-
'.iminados com o emprego

festo, atacando .com candentes fra'ses literárias
!o ·radio.

o Gov�rno Estadual de Oeiras, e terminando por
Ainda em re1.ação aos cr.a

dar VIvas a .JT.- Pedl'o II e aos "bravos beJl te-
·os e espinhas, dois pon tos

vís";. evem merecer especial a-

em 1.881, faleceu o .Coronel Francisco da Silva enção. Um deles é o que

Ramos; .iz respeito a espreme-los.
em 1.886, faleceu no Rio de .Janeiro, o Almiran-

.� um gravé erro fazer isso

t� B�rão da Laguna. Nascera em Larangeiras, )ois as mãos estão sempl:e
dlstnto de Laguna, úeste Estado, fez a campa-

heias de germes e o resul_

n�� contra a Argentina, tomou parte nas lutas
;,ldo é que podem causar

CIVIS do Pln'á e dO Maranhão e esteve na Pas-
ma infecC}ão mais g-enerali-

s�gem de Toneleros, Representou esta P'i'ovin- 'lda., or.iginando, ainda, o

Cla na Camara dos Deputados na. Senado- des- .,ue e chamado vulgarmente
. de 1872 até a data qe seu fale�imento;' I 'espinha arruinada". Há

em 1.889, foi mandado deva r a Batalhão com �utr:lS complicàções mais
,

' o. . .

numero 25, a Companhia de Infantaria estacio- ,�el'las, mesmo mortms, co- OI ESTADO' cumprimenta
nada nesta Capital. I

mo no caso dos microbios )S venturosos. gnitores e

André Nilo Tadasco
" el'em lançados na éorrente 'onnula os melhores' votos

partic. ipám aos seus pa- ----.=:---:=-:-:: :..:.._
.

I t'
.

d'. Cll'CU a ona, causan o uma de felicidades pa)'a o galan-
rentes e amigos o contrato' P O N '1 I.'" ·.e '5 'O

septiceínia (envenenamento te DURVAL.
de casamento de seu filho

I 1 ) U tI (O sangue. m ou )'0 'ponto .-�-_-_-..�.�_-_- -_-_-_-_- -_-_.._....-_

-',dotivo Evilasio com a sta. I
'

f' 1
- te o que se re ere a l'1'! açao nar odas as costas. Em

Terezinha.
.

j t t
.

h
-

Vende-se Pontiac 50 em bom estado, Cal'r"O de I I f'XIS,en e en re as e5<pll1 as lOUCOS meses essa região
Evilasio e Teresinha

uxo b d d C'
'

iedanete, quatro portas, direção hidramátfca. .

' ! a pu el' a e. omo e nes- ;;,;La completamente atacada

Telef. 2434 ou S. Jorge 23. I S:l ocasião que elas maü; ,pl'esentando' um aspecto
.---------........,:;......................w.........�...-,.-••••••••••••w••":••••••••y I

C,e m:lnifestam pretende-se J_os :nais desagradnveis pos_

,1ue, passando aquela epoca, Ive1S. -

1
.

d 'Ter'r'enos' 8
- os rapazes e moças atingidos Nota: Os nossos leitores

1; Ik -- arrelros de espinhas ficarão bons. ;oderào solicit�r qualquer
fi Puro' engano pois as espi-

.

,onselho sobre d tratamento
VENDE-SH 2 lotes 24 x 36 metros,' Situação excelen- nhas não desaparecem "com la pele e cabelos ao medi·

e. Ao lado do Jardim Atlântico.'
T I

-. ,.
\ I

a idade". O que se observa �o especialista Dl'. Pires, à
em uz. Agua-encanada esta sendo mstalada. Ven- ,é justamente o 'contrário: Rua Mexico, 31 - Rio de

te-se tambem outro lote proximo ao de acima, com 12 I t Ih T •

I e.J,lquan o. e.spe.ram as me 0- ; anell'O, basta.ndo enviai.' o

netros de frente por 27 de fundos. las, o ml.cloblO causador da pl'esente ai'tlgO deste )01'-
Tratar pelo fone 2818 ou à rua Almirante Lame-! molestia vai se propagando nal e o endereço compieto)'150 Hj7. I.

I, de ponto em ponto até to- i para a resposta.

x

- sra. Luiza Beirão Nu-
x

ParticipaçãoANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. J.oão José Mendon

ça, construtor civil' e pes

sôa muito relacionada nos

meios sociais desta Capi
tal;

-- sr. Leandro Vieira de

Souza, habil Oficial do Sa- - menino Wander, f'ilhi-
Ião "5 Minutos" . nho do sr. Oswaldo Ribas

- sr, Júlio Gonçalves,
dinamico Representante Co-
mercial'

.

- sr. João Candido Delf'i
no

-. sr .. Francisco Max da
Silva •

<- sr. Julio Gasgroffi
- sr. Jean Raul
- sr. Ruy Margarida
- sr. Silvio Ferrar�
,� G1. Ai:fél!âCY

,

8àmpaJO
'Muricy, cultor das letras e

conaag'rado poéta
- sra, Maria de Lourdes

Scheidmantel, esposa do sr.

'Paulo Scheidmantel alto
funcionário da Carlos Hoe

pcke S/A
� sra, Lindina Moura de

'Carvalho

nes Pires, esposa do sr.

'Chrtstovão Nunes Pires, al
to funcionár ío dos Correios
e 'I'elegraf'os

- sta. Olindina Damasce
no de Oliveira
- Prof. Olga Brasil da

Luz

!1::1ena Barbara e Dar ly, têm o imenso prazer de

p�rtlclparem aos amigos ele seus genitores, 'Durval Hen
.rques da Silva e Helena Machado da Silva, o nas.cimen
co de seu irmãozinho DURVAL, ocorrido no dia 13 do
corrente, na Maternidade "01'. Carlos Correia", nesta
Capital,

FOTOCOPIAS- menino Vanir, filho do
sr. Walter Cardoso e de sua

exma. esposa d. Maria Ce
cilia G. Cardoso

SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO
Rua João Pinto, (altos) 18 - F'lorfanópnlls

"

- menina Rosemary, en

eanto do lar do sr. José Me

lo, alto funcionário da Im
Tensa Oficial do Estado, e

-le sua exma. esposa d. Dul
cernar Conceição Melo :
- sr. l'[,PliG G,l,j,uete
_:... sta, Ivette Rosa, filha

Jo sr, Orlando Rosa

H O J E NO PASSADO Examine o teta, ::JS paredes, os armanos.

Precisam ser pintcdos de novo!

E as cortinas! Tão caras e já estão outra
. ..----

vez pretas de gordurd! Evite êsses
16 DE FEVEREIRO

prejuízos, instalando urn-excustor Contacto .

É de custo acessível a todos e consome.

aprnas 3 cn.:zeiros de energia por mêsl

Novas características:

- sr. Júlio Voigt,
- jovem Antonio Uruba-

tan Ribeiro Borges, filho do
sr. Joaquim Ribeiro Bor

�es, Oficial da Reserva Re
munerada da Aeronautica, e

de sua exma. esposa d. AIl
'onieta da Silva Borges

,._ ..;..".�. Cor creme, mais .óbrio. Combino com qualquer ambient••
,

'�, .�ma lâmpada piloto, vermelha, indica quando e.tá ligado.
• Maior capClfÍd<ldo de ospiracão. "'� •

-
.�

v • ó-r I t1\ w

• Mais fácil de 1i.�par�-à6'f.tl!��. �I"\ co ;
.

-

motor, desligo se �fmuilaneame��.• _..... c.'l:::' .........
..

i • POSlul linhas
..
lhtf...,lH1iGftUi • arii}inoíl....,.-J'4 s w••J- -._ ,. �.�......,._. � �i&

Pat:licipação
.

HENRIQUE' ZACARIAS ORTIGA e J,ACIRA

_
MACHADO ORTIGA,. tem o prazer ele comunicar

aos parentes e pessôas de sua,s relações, o nascimen

to de sua primogenita, ocorrido dia 8 na Materni

dade "Dr. Carlos COITêa" e que na pia batismal rece

berá o nome de ROSANGELA MARIA.

�·�Pãrt1CiPàêàO
JAIME CARPES DE OLIVEIRA

:e:

VERôNICA MEDEIROS DE OLIVEIRA

têm a grata satisfação de- participar às pessõas de

suas relaçõe.:;, que no dia 29 de janeiro, ocorreu na Mater

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

CARLOS HOEPECKE. SIA.
Sec. de Maq. e Eletricinade

Rua li'elipe SchmidL .- Tels. 303�/2300
.'1ASCU'lÉNTO

�",'

Olhos que S,eduzemO v'en turoso lar do nosso

prezado amigo sr. DUl'val:
Henriques da Silva" alto
funcionário do Ministério
da Agricultura, exel'cen'do

[unções junto ao Serviço de
Defesa Sanitária Vegetal,
" de.sua exma. esposa d, He
'lena Machado da Silva, foi
enriquecido, no dia 13 do
eorrente, na Maternidade
"'Dr. Carlos Correia", com o

nascimento de um robusto e

galante menino que na pia
batismal receberá o nome

de DURVAL HENRIQUES
DA SILVA FILHO.

JAIME MEDEIROS DE OLIVEIRA

ANTONIO ELPO
:e:

IMACULADA ELl?O

JASON CESAR
Tambem se 'encontra na

metrópole. barri'ga�"'erde o

talentoso astro da Televisão
Rio, Jasom Cesar, cujos p'ri
meil'os passos na ribaJta fo
ram dados no Teatro à.atari
nense de Comédia.
Em palestra com a nossa

reportagem, Jason Cesar in
formou que se demorará cêr
ca de um mês nesta capital,
mas que, duran:te êste perío
do, não Se dedicará às a tivi
dades artísticas.

JOSÉ LUIZ JUNKES I'

BERTOLI�� JUNKES-I
participam aos seus pa

rentes e amigos o contrato
de casamento de sua filha
Teresinha com o Sargento
Evilasio Cabral.

noivos

Flori�n6polis, 7 de fevereiro de 1956.

EMPREGADA
Família de Curitiba precisa de uma empregada.

Tratar no LUX HOTEL - apto. 308.

Paga-se bem. pi·��;PhYe�
VENDE·SE

Tratar:
C. Mafra 71 A.

... _,-- .,� .. -

"'wrr �l'
bu.Wora U.u.. "C�A

Vtt.r, 'VaI I.. • Dtu.ee:

AVENTURAS- DO ZE-MUTRETA

�*', �

60,3AP(A
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4 Florianópolis, Qllinta-fc"ra, 16 de Fevereiro ele 1956

Após o término do Cam- SANDÚ, desesperado com o

peonato da L. L D., voltou a feito do TIRADENTES, fez
exibir-se a equipe do TIRA- inúmeras modificações em

DENTES .ESPORTE CLlJ-' sua .equipe, levando para o

BE, désta feita enfrentando lugar de. ZANON, LOURI- O Departamento de Ci- la. PROVA:
�

Modalidade _ Resistên- Metragem _ 1.500'metros
a

, categerizada equipe do VAL; 'NEZO no lugar de clismo da Federação Atlé-
I

Sra. Juiz de Menores - (:�ia
. .1 em máquina livre

PAYS.t\.NDU, vice campeão BRANCO e HEINZ no lugar .ica Catarmense em cuja. para meninos Metragem -:- 1.500 metros

I Ho.rário _ 10,30 horas
da L. B. D., em seu próprio .e NILO, passando GODO- . .ireção esti o esportista Sr. Made - 7 a 8 anos em maquina livre JUlzes.- Serão designa-dó�inl�. .

.

lERTO pura a ponta di- !einaldo Pinto Rosa, tem Modalidade - Velocidade Horário _ 9,30 horas' i dos oportunamente
.

:A partida que foi das <:>itã e vindo HEINZ para a rograrnado para o ano dê Metragem - 350 metros Juizes _ Serão designa- 6�. PROVA�mais movimentadas, apre- .onta esquerda: Mas com 956, um vasto calendário. em maquina livr« dos oportunamente Idade _ 11 a 12 anos
sentou um índice técnico odas estas, modificações, .orno primeira competição,! Horário - 8,30 horas 4a. PROVA: Modalidade _ Resistên-
elogiável e um clima disci- .ão conseguiu o PAYSAN- er

á realizada no próximo Juizes - Serão designa- Sr3. Rosa Neto _ para cia
plinar ótimo, saindo, assim, )Ú' o desempate,

.

pois já ,lia Hl de fevereiro iima dos oportunamente meninas Metragem _ 3,GOO me-
vencedora, a equipe queme- ',esta altura, quando conse- grande . prova de ciclismo! 2a. PROVA: Idade _ 9 a 10 anos' tros em máquina livre
'lhor conduziu o match, uia passar pela zaga, en- .s ra as catexorlas Infanto-

I
Sra. Durval Gomes - pa- Modalidade _ Resistên- Horário _ 11,00 horasln I

•

O quadro do PAYSANDú entrava PEIXO 10, que es- ra meninas cia Juizes _ Serão designa-
lógo de InICIO mostrou-se ava n uriia tarde inspira- uvenis e sub-dividida em Idade - 7 a 8 a� . Metragem _ 1.000 me- I dos oportunamente.
superior ao quadro visitan- 11.. "is disputas. A Princípio, I MC:lali<\<'1,de - Velocidade tros e:n .mAquina livre I Podemos-' prever, que a
te, com seu jogo de deslo- E neste rítmo, prosseguiu alvo mudança" o, local da Metragem - 300 metros Horár-io - 10,00 horas _ primeira competição do De-
cação, conseguindo com cer- ) jogo, até os quinze minu- rova compreenderá os per- em máquina livre Juizes - Serão

.

designa- partamento de Ciclismo da
ta facilidade penetrar na JS, quando já era notado o ursos compreendidos pelas' Horário - 9,00 horas dos oportunamente .1 FAC será 'das mais atraen-

.

defensiva do TIRADENTES, . 'redomínio do TIB,ADEN· LIas: da Praia junto ao' Juizes - Serão designa- 5a. PROVA:
I tes e reunirá na manhã do

que até aquela altura, não TES, que firme da defen- vlira-Mar, Rua Trajano, dos oportunamente- Sra. Luiz Fiuza Lima _

.
dia 19 de fevereíro, domin-

conseguia se firmar. viva e desenvolto no ata- ::;onselheÍl'o Mafra e praça·' 3a. PROVA: para meninas :

,

I go, UIll. público bastante nú-
Com êsse predomínio o [ue, envolvia com certa 5 de .Novembro onde estão' Sra. Samuel Santos - pa- Idade _ 11 a 12 anos I meroso qué acompanhará

PAYSANDÚ conseguiu ós facilidade a defensiva Alvi- os pontos de onibus : Eis a ra meninos Modalidacle _ Resistên- com iuterêsss a disputa en-
seus dois tentos .que' a to- Verde. E numa' déstas joga- relação das disputtas: Idade - 9 a 10 anos .cia tre meninos e meninas,
dos par.ecia, 'Bel' fatal para ias bem

.

coordenadas, na!
a derrota do TIRADENTES. vltura dos dezoito minutos, I

�-, -�"""""""'�_ --_.-.------,__ _--".,�--
- ........-.i-.. -.w.- .- ..,... �. ....._,..

Mas na realidade isso não PEIXER entrega a ,TAN-I NOTICIAS DE JOINVlllE C 1:::--- '" .
I.

__ uti·�. '\1'" , <-.

aconteceu. Continuavam os QUE, esta a·GILFREDO I amn�nQ�--:" "'.

I datacantes do PAYSANDú qUe incontinente rola para /'
,." ....U<:Hf' entre: FLOI?" r� aCIOna e

m.anob:ando o. jogo até que,

I N'IN.O,
que chuta forte f.' (Do CorresponrJ����. i\�EG�� JZ;X r"'T� p�-

_

,.aos qumze minutos, JULIO enviezado.. decretando a
I --1'nF "")"e" espe-

' Educa0'dáriesaproveitando-se de uma fa- queda pela teuceira vez da •

'" I .r '�.
V""

.' .\J�I I, .

Ih!l do. zagueiro PIAú, fUI-lI mêta d�.y��"'pr-;ia-da s��d;d;T"- rr'Q�/"'�'_::- - "O E t d
- "

...\'
n:I�a�t�napelavelmen::. � 5�;�rCOqU;��I{IViAL. Cóm tló1lJara. s. a � )
cIdad;", TA'k8�J'Pz as 5 -:- c'1J;:lal os defensores do _ TARDIA A DISPUTA I gronais fin dem na mesma

AUGe CONSULTóRIO - Rua tl�-"o '" ,

r"�- ILHEOS n", 2
.

,-.::.r' PAYSANDÚ ficaram deso- )0 ESTADUAL DE FUTE- época.
SA-RliSID_l1;�,ÇJtento conti- iientados e perderam aquele 30L: 2_ A falta de um ca- - FUTEBOL· DE

".v" e-._,uo;,

d' F
..

ua do ,.

d F d ção Ca LA-O: Está tomando ir.teros-•

.

.
-.

do quadro ritmo e JOU'o. 01 q. n "endário a e era .-

nuava apressa0· . . J' '"
..J'

t id d f tebol de
I 'l I o aos dezoito mi- o TIRADENTES aproveitou tar inense de Futebol, com o se nes a ci a e o u
oca e og

, .

idr "h"
.

,

t f ili d s 1- t um otimó lo
nutos, surgia o segundo tiara revi ar 0_ [; ow ua -ua I 01'1en e �uas 1 la a sa ao, que 'em c •

-

I d ta feita 'OTAVIO primeira fase. Este predo- 10 Estado e a SI mesma num cal de disputa na quadra do
goa , ",es d cabeça um es- Ilinio, durou até ao.s, qua- (imite equipal'fldo para o Palado dos Esportes. Varios

escotr�va eb ado por NILO ·'2.nta1minutos, quando num nicio e término dos campeo- jogos já se disputaram, cou-
can elO co r ,

.

BRUS
,- tand'o-se elitre estes a apre-mandar a bl'Jã no can- ;ontl'a-ataque dos - :latos regionaIS que sao o

ptard' "t na nné'u de PEI- OUENSES. o .h.lÍz dá um relúdio do certame esta- sentação de duas equipes
o IreI a .

.'

�'I' t de Curitiba. Para o momen-
XOTO Apul'ontemante, çom foul-pellalty,. que na rea 1- 'ual., faz com que acon eça
A

t s 'dois tentos o PAY- hde só S. S., viu. JULIO 'ustamente aquilo que se vê to presente está sendo or-
ese,·

t b' mUI'ta' d E q Janto em I!'anizado pela Liga Atlétic�l
SANDÚ deu a impressão de �obrou am em

.

com. 3m a agora. n t �

tinha cvrno certa a vi- infelicidade por CIma' do �odas as entidades do inte- Norte Catarinense um Tor·

tq��" pas�",l''''n'l a bailar :ravessão. ContinuaVa o .io- 'ior já h'ajam sido encer- '1eio Aberto; ao qual já se
01'1... e "",, ... ,

t· t inscreveram varias equipes.'.
J"� 'l(:il")S e mos- >?,'o, Encerrou-se o empo '<ldos os campeona os re-

com passes ,,�. ,

.

E d' . __:_ FUTEBOL JUVENIL:
trando - um perfeito entro- í.'egulament�r., J

�I f�a:� . .

I ha muito _ O futebol juvenil ofic{a-
t t lo na l'etaguar- diante reso,veu o UIZ z glOnals, a guns

Raglen o, aH

f 'va E nu- �iescoi1tos do tempo numa ,. tempo e outi'os ainda agora, lizado pela Liga Joinvillel1se
da como na o enE]. '..

.

I't d F t b J se J apare< , •• ncadas o )'rtida em que não houve, o certame florlanopo I ano e u e o, apos l c
-

ma das saus ana ,u
d t d' " t' m turn'o Cl'mento por interrnedio do

I ta ue do' PAY - contusões nem
.

esen en 1- 3e arras a.. po):' u
va oroso· a q ,

'd I ]
•

t
.

10 Certame promovido pela'
AN.D·U', COIY! uma mano,bra lentos entre os .Joga. ores, suplemen ar, com, maISS: 1 defesa fazendo passar seIS mmutos I i'odadas e perfeItamente ACEJ no 3110 de 1954, apre
perfeIta envo. ve a. I' t'f' 1 e sentou' um campeonato bas-.

,

TIRADENTl�� obrigan- 'meio do tempo reg�l amen- JUS I �cave, u:na vez qu .

do
h If

"

t Lo-LA, ':lr Nem mesmo aSSIm, con- Eão VIesse ocaSIOnar o atra- fante interessante, em 1955.
do o a .. voJan e o ••

I, d' I E S mpea-o o onzet lt.. • tava re- �eguiu fazer com que em- I zo do prpXlmo esta ,ua. s- agrou-se ca .

quednes
a a't

11l a cpsenalida ;atasse oPAYSANDÚ. tão os campeões do interior do América, F. C., superan-�
cua o a pra leal'

. -

.'
. b .,., d I d a lvel�ário"

llãj
,. S· do esta co- Estão pOIS de para em, matlvos, a espera a pa a-:_ o �eus (,'� ,�

..

de ;axlmai-aL� r'om gran- os pupilos do técnico TIÃO, vra da FCF, quando a esta podendo, todaVIa, fugIr a um'

bra. af PI?r.d" ' 'n�.tirando a que souberam honrar a ca- compete, como acima se fri- revez na- ultima rodada
de .l-n e ICl r.oe '

b 1 d'
.

I' da' o d' t d' CaxI'as F C ven
1

. do travessão. miseta azyJ e ranca e- e e- ::;ou,.' lSClp mar e or en r lan e o < < ..,
-

bo a por CIma
I b d t I cedor do certame - do an

,. d' t vimos en- ,"lI' ainda mais ::\ to o om ,istema, e sor e que. pe o
Dal em lan e, '

t'
�

d TIJU atos r'e anterior.
t-o fum'TIRADENTES mais .10me despor lV( e - menos os campeon -

l�t�dor, armado e com cer- AS. N.o quadro vencedo_r"
--:::--
__ ..,,- _

ta desenvoltura no seu ata- tod)s tlVerum 111l1a a�ua�ao '='--__--'-__ -_

. Comecava pois a pres- perfeita, sendo de Justlça
q�e. -'t -d ZANON' e s:1lientar-se no ::;taque o
SIOnar a me a e. "'. ,.. CI
PEIXER numa arrancada mela dn'elbJ, NER , em

\ d.'·t entrega a Drimeiro plano. secundado
pe a IreI a, '

QUETANQUE num drible espe-
.

')01' PEIXER e TA� .

I d 'xa para traz o �a defesa, todo; estIveram
tacu ar el . .

, ALCINO entre- debaixo do mi>smo lllvel
zagueIro,

dI" I
' . G'lf d que des- ;'écnico, se11.e ouvave a
gando a 1 re o,

,_ de PEIXOTO no
frutando de uma. Sltuaçao ·üuação

excepciona.l na altura do .'trco.

penalty,.. fulminava o 11.1'- No quadro vencido, deve-

" queiro ZANON. Es�ava as- mOi> destacar o trab�lho dos

sim diminuida a dIferença dois BOL01LFH:3 de TEU}

d'o placard para dois a um. e de JULIO. ql!e foram os

Voltaram a atacar os rapa-' principais ba�uHtes. Para

ADENTES ue esta sensaci')nai partida, Og
zes do TIR , q

após o tento de GILFREDO, quadros esUwa:r, assim

tomaram as rédeas da par- constituidos:

tida. TANQUE, aos trinta �

oito minutos; numa sensa

cional cabeçada, empata a

partida, aparando de c�
beca, um centro de CANA

RIO. Com mais alguns ata

ques para ambas .as partes,
terminava a primeira fase.

Na seg.unda fase o TIRA

DENTES apresenta uma

modificacão em sua linha de

frente, e�trando NINO para

substituir CANARIO na

.....,_"..........."'pontrt esqJlerda, O PAY-

do, 12, Tratar na mesma.

CASA BRUSQUE.
-- - - -

Modem.a Loja Comerc�al especializada em a:tigo� �E;- Empreg�dft .

NAUX" recentemente maugura�a, .nest� CapItal, a lua domes'lcaJéronimo Coêlho, l-B, EdlfIClO Joao Alfredo

Semanalmente recebemos novidades fabricadas pelas
Indústrias, Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere

cemos aos noss'Os distintos fregueses com absoluta
exclusividade nesta praça.

Com antecipados -agradecimentos
Os proprietá�ios da "CASA BRUSQUE"

•

Florianópolis Stl:l-. Catarina

EM BRUSQUE: TIRADENTES,3' X
PAYSANDU' 2

DR. lVO VON WANGENHElM

DE N TIS T A --

Consultório i'ua Bocaiuva. 4.2

Participaçâo
JOÃO ANGELO VIUVO PAULO PEDRO

,

LAUS
.

:e:

SENHORA

participam o contrato de participa o contrato de

casámento de seu filho Vir- casamento de sua filha Hil

gílio João Angglo, com a se- da Laus, com o senhor Vir-

11horita Hilda Laus. gílio João Angelo.
Virgílio e Hilda

Confirmam

Fpolis, 10-2-956.
------------�---------TIRADENTES

Peixoto, Valdir, Piau e

Mirinho. Lôla e Claudio,

I
'

Peixer, Nerci, Tãn,

LGoilufrrievdaol" A uga�SCanário e depois Nino.
_

PAYSANDú.'
Zanon, depois

IAlcino e Pessinha. Branco, A)uga-se urna residência à rua R,io Gran�e do, Su

depois Nezo, Bologmini e com 3 quartos, banheiro, 2 salas, cozmha, qumtal todo

Vallasse. Nilo, depois

:-GOdO-!
murado, rancho e quarto para empregada.

bert0 Telê
.

Otavio, Julio, Aluguel Cr$ 3.000,00." .' ,

R F l' o 1
'" "ti 10 andar - S11-10doberto, depois Heinz. Tratar a ·ua e Ipe 0C 1m!c,o v -

.
. Gilberto Souza la 6, .

.__\'..,-'-�_�����...__,.........

e

Ginásio Antonieta de Barros

Exames de admissão à prímeira s(�rie gmasíal, UE'

5,\nda época e de 2a chamada:

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

Inscriçõas: Todos os dias úteis, até o dia 3 jo torrente,
das l'i às 19 horas, na secretaria do Ginásio, à rua Vítor

Meireles, .Instituto Dias Velho.

S E G'U R O S
Importante Companhia de Seguros, que opel'.í, nos

ramos elementare's e acidentes do trabalho, com Sucursal
em Blumenau, procura sério e ativá AGENTE-REPRE-

3EN'TANTE para a Capital do Estado. ótimas condições,
Ofertas, indicando referências, à 'caixª postal 177 -

BLUM'ÉNAU, Santa Catarina.

•
•

I

Convidamos Va. Sa. a fazer urna visita, ainda esta

semana à

Strviços Luz e Fô'rça
COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO

O Ser'iÍço de Luz e Fôrça está providenciando-a
'

cobrança a domicílio das contas de consumo de ener-

gia.
'.

Esta cobrança é feita inicialmente só em Flo

rianópolis, por cobradores devictamente credencia.d�s
pelo Serviço, os quais apresentarão as credenCIaIs

quando solicitadps.

C1NE SAO JOSE

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

As - 8,30hs.
,Lne RUSSELL - Gilbert

ROLAND em:

tr:1'I ROMANCE EM PARIS
technicolor

No Programa:
Cin e Noticiario. Nac:
Preços: 10,00 _.:_ 5,00.
Censura até 18 anos,

I,I·,'ZQ
As - 8hs.

Péter GRAVES em:

.MUNDOS QUE SE
CHOCAM

As - Shs.
r.OSJ· CARl\'IÍNA - Car-

lOS NAVARRO' em:

PEHDIÇÃO POR AMOR
1\' o Programa :

Atu!':l. Atlantida. Nac.

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

As - 8hs,
"Sessões das Moças"··

_Gig YEUNG em:

O CInco DA MORTE
tech11icolor

No Programa: ,

Noticias da Semana. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 -

1,50. \

Por motivo de
,

viagem,
urgente vende-se 2 casas si·
t8.S à rua Prof. Mada Ju
lia FrJ.Ilco n. 25. Tratar na

mesma diàriamerite.

A l U G AJ_ S E
Duas salas para Escritó

rio à Rua Fernando Macha.:

Casal com duas filhas,
chegaão do Rio, precisa de
b.3a. empregàda, limpa e de
biia aparencia, paga-se bem.
Exige-se referencias. Tra

tar rua Preso Coutinho, 89.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni.

da Hercilio -Luz 183, infor
ll<lções no mesmo local.
Dias

Vende-se
Vende-se uma loja á rua

I
Tenente Silveira 25

I Informações no local oU á

I
Avenida Hercilio Luz, 132

Apt. 3 Florianopoli.s.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "STADO Florianópolis, Quinta-fei ra, 16 de Fevereiro de 1956 5

urna vezinha ou outra, nem

você, nem o garotinho so

frerão consequência. Não se

(SNA) No dia 23 de Icaul"'lnte, por discos "Atlas", 1
esqueça que vocês �ois são

-de7.embro de 1955, foi reali- ! próprios par.l o N�,tal. Foi a humanos, não é?

zado mais um' tradicional I pl'imeir�\ vez que ali rodou- É melhor prevenir do que

",Nntal" dos Estudantes", <;0-1 se música sacra. Agradou; remediar. Portanto, gaste
mensais do restaurante do plenamente. Vários estu- um minutinho a mais de

Calabouco, na Capital Fede- ',dantes procuraram logo sa- tempo e proteja a pele de-

I ral. ÉSs� r!ls��ú.rante é fre- iber como poderiam adquirir \ic�\da do bebê com uma fi

tqüentado dlanamente por iaquelas músicas, no que fo- na camada de um puro óleo
três mil estudantes, sendo ram satisfeitos. No jantar para crianças, selnpre que

40% ginasianos e 60% uni- que apresentou trivtal espe- trocar as 'fralda-s. Essa ca-

versitários. É um dos meios cial e em qu� se contou com muçla de óleo, aplicada com

lsociais do govêrnó brasilei- a presença do Sr. 'Diretor um pedaço de algodão, evi-
1'0 assistir aos estudantes da E-ducação e do represen- j;q que a urina entre em con

pobres no Distrito Federal. tante do Sr. Ministro da táto .com a pele e provoque
Iniciou-se o program:1 de Educação, os discos "A- as tão dolorosas assáduras.

Natal ,de 1955 ao meio-dia, 'TLAS", não silenciaram. A Só ponÍue seu rebt)nto
mais ou menos, hora do al- opinião geral é que êste foi aínda não 'coJlseg�iu rolar

môço, quando -á música pl'O- o melhor e mais completo mesa abaixo, não é 'razão

-;faJ!.a foi subsWmída, no al- \N;lt!1J dos Estudantes elo 1'e8- para que você o deixe sózi-
to-falante interno do 1'e8- I:anra nte. j

nho, enquanto estiver cleita-

Loteria do Estado de S. Catarina
, ,

•

i

Fotegrafia tifada n a Séde da Loteria do Estado, ele 29-12-55; 'Vinre mil cruzeiros ao snr. Vilm�r Silva 1'e-_\1quando do pagamento do prêmio de TREZENTOS MIL ':sidente em Cr ic i uma, bilhete 1775 extração de 29-12-55;
CRUZEIROS ao snr. José Manoel da Silva, residente em

f
cinco décimos do bilhete 3983 extração de 29-12-55 pre

S. José. Bilhete 7088, .'extraç-ão de 1-2-56, vendo-se da : miado com vinte e cinco mil cruzeiros ao' snr, Curt Felix
�squel'da pa��a a direita o SU. Arthur Si�.res FO, Cor:ta- : Schosalnnd: resid.ente em Blumen.au; d6i� décimos �o bi
dor da Loteria, o contemplado, o-Agente Simas d/CapItal: !hete 310,5, premiado com 250, mil cruzeiros extração .de
e o cambista que' vendeu a' Sorte Grande. - A Loteria 110-1-56 ao snr. Cassiano das Neves, agente de Blumenau,
pagou mais os seguintes premias maiores: Duzentos e por conta de' terceiros; Quinze_mil cruzeiros, ao sr. Ar
cincoenta mil cruzeires, vendido pela nossa Agência de gemiro C. dos Santos, de Joinvile, bilhete 4363 extração
'1 ubar ão, ao snr. Paulo Hoher, residente .em Pôrto Ale- c1e 22-12-55; Dez mil cruzeiros ao snr, Pelagio Umpierre,
gre, bilhete- 1838 extração de 29-12-55. Quinze mil cru- residente em Pôrto União, bilhete 1311 de 10-1-56; cinco
zeiros ao snr. Eurico Hosterno, residente em Florianó- decimos do bilhete 3137 ao snr. Carlos de Limá Ferreira,
i�'O'is, bilhete, 1HY45, extração de 29-12-55; Vinte mil cru- residente em Pôrto União com quarenta mil cruzeiros,
zeiros à snra. Alydia Pullmánn, residente em Blumenau, extração 'de 3-1-56; Um décimo bilhete 313.7 premiado,
bilhete 10130 extração de 22�12-55; cinco décimos do bi-

.

com 40 .mil cruzeiros extração de 3-1-56 ao snr, Romão:
lhete 3983 premiado com 25 mil cruzeiros à snra. Jure- Cemen ez Hermandes, residente em Porto União! e DU- I
ma Abiliu Gomes, residente 'em Blumenau, bilhete 3983 ZENTOS MIL CRUZElROS ao snr, Max Paul, residente;
extração de 29-12-55; Dez mil cruzeiros ao snr. João aos 'em Timbó,' bilhete' 3.105 extração de 10 de Janeiro cor-I'Santos, residente em Blumenau, bilhete 11800, extração rente.
__________________________� � � -- 1

IMóveis Rossmart NOVA REGUlAMENTACÃ.O
,

AGUARDE PARA COMPRAR O MELHOR

Uma boa notícia:

A caca em todo o País
,

'

RIO (S.LA.) - A Divisão "emo, os pardais, 'morcegos
de Caça e Pesca baixou 110- hematófagos, gatos do ma-

VL) portaria regulamentan- to, jaquatiricas, 'onças, t
do a caça em todo o territó-

�gambáS'
ratos silvestres e

rió nacional, durante o COl'- cobras 'peçonhentas. !
rente an-O. Consideram-se também:

''os afamados móveis ROSSMARK Segundo estabelece

aquê-I nocivos,
no Estado do ,?io

de Blumenau, já consagrados na� file órgão do Ministério da G'l'3lnde do Sul, os biguás,
grandes praças do país pela ex- Agricultura, o período de I lebres, _

graxaina, gaviõe�
celência e pelo esmêro d-e sua

I permissão da captura ou (exceto -a hárpia, o açuá, o

fabricação, dentro em poucos i abate de animais silvestres carrapateiro e earamujeiro) , '

dias estarâo á venda em Floria- será de lO de maio a 31 de mão pelada, plumas, preás e

nópolís, á rua Deodoro, n? 15. agosto, ressalvados alguns urubus.
,

casos. ! De acôrdo com o Código
A captura de pássaros e : de Caça, poderá ainda ser

aves ornamentais ou de pe-I tido como nocivo qualquer'
querio porte poderá se refe- I animal silvestre que c�use
tuada de IOde maio "ri 15 ! dano 1'e:.11 à lavoura ou à
de agosto. '

.

'I criação.São -cons iderados nocivos, A caga
.

será exercida so-
em todo o território nacio·' mente por quem se achar

rial, sendo permitida a sua \ habilitado com as licenças
caça em qualquer épó'ca do pre,:,istas no aludido código.

./

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

(SNA) :_ A "Scripture
'

tcn do muitas passagens bi
Gift Missiori'; informa que! blicas, em 8 Iínguaa afri
em Hl5{ publicou 98 novas

I
2'1!1D,S e em tarníl, falada

3dições e revlsões em 72 lín- 10 eul da Índia, ,Treze das_
tuas, 9 das quais eram no- edições do ano foram revi
'.'as na lista da S. G. M., sões maiores.
smbora nenhuma delas f'ôs- Os "Gideãos Britânicoa."
;e publicada pela primeira JLi.8 in icia.ram o trabalho de'
vez. Nessas publicações es- lí-trtbu íção das Escrituras
tão incluídas uma edição �;1g]'ac[as em hotéis, prisões,
das Cartas de Pedro, em .iospitais e também de casa

francês, cOIV tipo -graúdo- : em casa, informam que a

;}:11'a leitores católicos roma- ! circu lação até o fim do ano

nos, mais idosos; a antolo- I de 10M foi de 421.994 exem

;ia das Escrituras "Boas pIares das Escritturas Sa
Navas" 'em SUK <

(idioma ',<:l'3das, elos quais 2.767 eram

falado em Kenia) e uma no- Bíblias, 328.962 Novos Tes
va espécie de cartazes con- Cc'me!1tos e 265 Porções.

Casa FERNANDO, Ltda.
Matriz: Rua Saldanha Marinho, 2

Edif. "OSVALDO MACHADO".
Telenofe: 3878

FILIAL: Rua Deodoro, n. 15

FLORIANO'POLIS.

A BíBLIA EM 12 UNGUt\S
-

r-SANGUENOI.;
, I

TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos rônieos :

. ���ªª��
-

Fósforo, Cálcio, Arseniato e Vanadato
"'" ./ de s6dio,

OS PÁLIDOS; DEPAUPERADOS,
E 5 G'O T AD'O S, MÃES QUE
CRL\M, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS: receberêo a toni

ficação geral do �':ganismo� com o

Discos"AtlasV? no seu Nata'l

,
--,_, �--�-.� .. _--.-----

VEND,E-SE
ESTUDANTES CARIOCASA' rua Papànduva, com ágl;a e luz ligados � lotes de

terras de 10x25 e mais 2 casas de madeira novas, pinta
das a oleo, ao lado, da 690.' Preço para cada lote-8 e 10 miL
cruzeiros á vista. CasaH 27 mil. Tr�tar com N,án� á Av.

Mauro Ramos, 4 sob.
---------,---------------------------------------

'VENDE ..'SE
,

Urna casa c/2 quartos sala, casinha, banheiro, W. C.
: terreno com quasi 500m2. Sita à Servidão Franzoni 13.
Tratar Rui Barbosa, 24.

'VENDE-SE
.,uma casa de madeira na. 87, com terreno vasio ao

ludo,
Na Rua São Vicente da Paula.
'Tratar com seu proprietario, na mesma CASa.

�"-'------� ._-
,

.

Um Fogão elétrico "Monitor". e uma ,Eletróla marca

"Piloto" em móvel' de fino' acabamento. Jnformações
nésta Red'lção., (Preço Razoavel).

I

isto é ,verdade, .. Bçsnanal, _no Estade de Goiás,

que tem mais .do metade da superfície da. Bélgica, é, O

maior ilha flúvia'l do mundo.
.. ,
,

r em cada S'

fumant.$ pr.fer.

. Cig.arros
, ,

.
'.
1

. f�

ume 'pt:eferêncià naci'onal -

uM SOUZA CRUZPRODUTOc..U8,34'

Fic� deliciosa esta sobre
nesa, além de ser muito
or-ig inal, Porque' você não
faz uma surpresa à família
.a próxima refeição, em qUe
) dia estiver quente?

<� 'por SINHA CARNEiRO ';�t��'��':"'/
COJ'jSI,l�T.o�A DE HIGIENE INfANTIL �A JOHNSON & JOIlJtSON
"SINS'-' 'e "NÃOS" NOS do sôbre mesa iOU cama sem

CUIDADOS COM O BEBÊ grades. Hoje pode ser, jus-
As infindàveis pequenas tamente, o dia eiP, que o

l·----'nus tão importantes - pequenino atleta descubra
.rúvi das qUe as mães têm que já consegue .rolar de 200 g rms, de, chocolatesôbre os cuidados com o' be- um lado para o outro e. . . 5 ovosbê exigiram volumes intei- bumba! Lá se foi êle para

, 3 colheres de SÔ}J:1 de aÇu-(O;; de respostas' e esclareci- J chão. Saiba, que acidentes cal' moida
mentes. Por isso, vamos de- muito graves aconteceram 100 grrns de r tei,

"
.

e man ergaé::iCaJ' a coluna de- hoje para "m curtos segundos de des '
<;; ,- li Creme Chan ti lly ou dôce'Olueidar algurnas das ques- ruidc."c, ,- ""'- • de leite em creme .

.

Espere até que o bebê ,- "

complete, no mínimo, nove MANEIRA DE FAíÉR:
meses de idade, antes de
cOJ:n eçar a 'educação de 1. Derreta o 'chocolate-"toillete". Antes dessa épo- em banho Maria, adicionan-
ca, seu sistema nervoso ain- '

ao-lhe' em seguida as ge·da: estará pouco desenvolvi-
'mas dos ovos e 'o açucarodo e dificilmente conseguirá T b Ih b

.

t. ra a e em na mls ura.controlar os movImentos da J 't C t
.

bexigla. Portanto, seus es- I' unt.e en ao a

mban ,elga e
.

'

_ ,. :', con mUe a mexer em.
forças. ma,ezmha, senam·

F' I t
.

td d· d
' ma men e, mIS ure as

esper Ica os. t
I d'

,

� b' b' t'
'

c aras qu-e' evem estar ba-
ue o' e e, es Iver- com as Cd

'

fraldas limpinhas, á bar-
I 2asDa. ponto de �ev,e.

. .

h t f d 'd l't
. errame a mIstura as-

-ng'Ulll a es li a a e el e .
,,

h ',Ir!' 'f t' I' sIm preparada numa forma
aconc eg'Y'';I-'o e - con OI' 'ave ,""

'b
.

h 'd' desl11ontavel, e leve-a a gela-no seu erclU o, voce po, e- d
. ,

'

,

d
.

'I h d.- t
ell''U durante tres horas.

l'a elxa-. o c orar
,

uran e
1 Logo dep.ois de ser retirado

uns 10 mll1utos, para ver se ld d ".t "
"'_ "

.

. _
o mo e, a orne a negn a

"e COnfOIl11a com a solldao.
Ch t·]]

En tre"ta,p to, se êle .con tinuaI
com creme

d'
an 1

dY °IU 'tO't 'd'
,cubra com oce e el e

a gn ar, voce. P,o e�a p�ga, e suspiros ao ,redor. (Alo no colo e nma-Io um pqu· PLA).
co. Nem sempre, pbré�, a ,

.......,._� _a. .._,. .

solidão é a única causa' das hábito muito antes dessa
lágrimas., Você deverá prb- idade. Um modo ,de evitar

, " ' ,

eurar ver o que esta se que seu pequenino príncipe
passando. J herdeiro chupe o dedinho
DeiXe o bebê chupar o de- demais; é brincar com êle

dinho, se quiser. E' a satis- um pouco, distl'aí-lo, dedi
f.;!.ção de um instinto natu· car-lhe mais atenção.

-

ral e proporciona confôrto.: Isto fará com que se es

Não se preocupe com o fato' queça do polegar. Ponha-lhe
de poder ,estar" deslocàndo nas mãozinhas',algum briú
os dentinhos da frente. Is- quedo macio e flexível. 'f)ê
to só acontecerá se a cri· lhe algum' alimento adoci
ança persistir em chupar o

1

caclo e inofensivo para chu
dedo até à idade de 5 ou 6 par. Mas, n,unca tente f9rça
anos, e a maioria deixa o lo a desisti!' do hábito.

. INQREDIENTES:

querrUcho.
Horúrios

.

são implirtantes,
sim, mas não façHc deles uma

religião. É claro qlle a vida,
tem que correr dentro de
um certo padrão regular,
mas se êste for quebrado

cõe. que ocorrem com mais

frequência.
Sim, os bebês têm medo

de cair e de ruídos' fortes;
portanto, proteja o seu fi
lhinho contra êsses sustos.
Tente evitar sons súbitos e

estridentes e seja cuidadosa
ao levantar e deitar o pe�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Flurtanôpnlts, Qnint:t-fei ra, 16 de Fevereiro de 1956
. ---'--_._-_._--------

a Swissôfr Compan'ia Suiça de Aviacão, repre ..

s�ntéüa em Sanla Cala�rini pela JAe

No interior do famoso "Supesauiço" da Swissair, vemos o sr. Luiz Fiuza Lima, diretor-superintendente da

Transportes Aéreos Catarinense, representante em nosso Estado daquela companhia aérea suíça, tendo ao lado o

dr. Oswaldo Morand, .cônsul geral da-Suíça em São Paulo. Na poltrona seguinte, O> comandante Auriphebo ·B. Si
mões, chefe' das Relações Públicas da �Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, e Fernando F. Ferraz, gerente para a

.

América do Sul da precitada organização aérea helvética.

A 20 de janeiro passado, '311·) Paulo, o vôo inaugural
nos ceus do Brasil sucedeu no Brasil do possante
um fato que marca indele- DÇ-6B, com capacidade pa

velmente o progresso da ra 37 passageiros, tripula
aviação comercial. A Swis-' dos por 12 elementos experi
sair, Companhia Suíça de mentados, além do coman

Aviação, representada em dante, dispondo de cosinha

Santa Catarina pela 'I'rans- internacional, bar modernís

portes Aéreos Catarinense, simo, poltronas reclináveis,
promoveu naquela data, em cabinas pressurizadas, com

rsuun

LOJA-V'ENDE-S'E,�LOJA
Vende-se' a Loja situada à Rua Tenente Silveira nr.

25 com apreciavel freguesia.
,

Tratar no mesmo endereço.

VENDEM-SE
Uma casa e dois apartamentos, sitos a Rua D. Jayme

Camara n? 18 e 20 e uma casa na Praia de Itaguassú com

instalação sanitaria completa e tarreno para Lotear. 'I'ra

taz:..-na Avda M�uro Ramos 266

Vende-se,
Uni Piano, bem conservado, preço de ocasião, negó'·

cio de urgencia, à rua Deodoro nO. 13.

OPORTUNIDADE PARA MENORES

Importante organização precisa de empregados, 'do
sexo masculino, com aproxima.damente 16 anos de idade,
para trabalhar' em escritório. Cartas indicando idade,
grau de instrução e ordenado desejado, para a redação
.déste jornal.

ESPETACULAR ALTA
Nas ecões da Panair do Brasil S. A.

. , .

Alta espetacular experi- d'e ser evitada sua alta na
nentaram ontem, na Bolsa tural.
le Titulos, as ações da Verifica-se, por tudo is-
?ANAIR DO BRASIL. so, a procura intensa dos
Esses titulas que vinham titulos da PANAIR DO

.en do cotados à razão de RASIL, que .represeuta,
'�r$ 105,QO, passaram a ser efetivamente, uma real ga
-egcciados a Cr$ 160,00. rantla aos seus acionistas,
Essa estupenda valoriza- pela sua segurança, alto

.ão traduz a privilegiada conceito e expansão de suas

,Josição dessa Emprêsa 'atividades.
.liás, uma das principais Estão de parabens os a.d
n-ganizações de navegação ministradores dessa podere
aérea em ·nosso país, pois, sa Emprêsa, c-omo, também,
.:omo se

. vê, a alta foi de os seus acionistas, que vêm

'::1'$ 55,0.0 por ação e repen- a valorização do patrimô
;inamente. nio da PANAIR, atrE)-vés da

Sabe-se, contudo, que es- alta súbita é afetiva de suas

;a cotação não corresponde, ações, ditada, não ha duvi-.
2m verdade, ao seu· valor da, pelo acerto de uma ad

real, pois as ações estãó ministração segura, hones

;endo procuradas entre os Úl.e operosa. Há bem pou- )uís. Com isso, cresce o seu

)articulares, negociadas à' co, como se sabe, a PA- ':restigio e aumenta a valo-, Necessitá-se de um auxiliar de es'�ritório com co

base de Cr$ 250,00 a Cr$ .. , NAIR fez. _

a encomen��a" de I �'ização �e um. patrimônio já

I �lhe.cimen�os de. c.o�tabil�dad� e com re�ação pJ"ópriá, t�
100,00, e,. posteriormente, n.ovos aVlOes, no exte110l, a

I
bem ennqu.ec1do. .,.' llld1spensavel �lr�glr-Se a caJxa deste, JornaL por meirr

'.evadas à Bolsa e registra- fim de renovar a sua frota, (Transcnto do DJarIO Ca-
l
de carta de propno punho, informando.pretençõps.

:las por valôr menor, a fim aliás, uma das melhores do 'rioca de 8/2/1956) "

'.
.�.�_'.- -

motores, desenvolvendo nado com a eficiência, o upa
.rrna velocidade média de- relhamento, o serviço e a'

)00 quilômetros horários. ! organização, além do con-
Especialmente convidado farto qUe os "Super-suiços"

para o vôo em questão, diri-
'

of'ecerem.
giu-se

.

a São Paulo o sr . .! Esteve, inclusive, na ca

Luiz Fiuza Lima, diretor- bine de comando do aludido
superintendente da 'I'rans- !

quadeirnotor, onde foi rece

portes Aére.os Catar.in ense. I b�,?o. pelo experimentado e

A solemdade, estavam, ef iciente comandante Alfred
.·,I:"€sentes, também, no ae- I ::"itutz, que com presteza e

-oporto de Congonhas, o dr. j,cOJ·ctictlida..de foi inf'crman
,Io.l"<lnd, �onsul-.geral da- i 00 o visan te de todos os a

.uiça em S:,o PaUlO, sr. F'er- ! parelhos que compõem o

rarido Ferraz, gerente da painel de comando.
�wissair para a Améric� do A Swissa.ir, desta forma,
3ul, escritórios na capital '�e prop5e a cortar os ceus,

iaulista, secretário geral I elo Brasil em aeronaves mo-I

'Jo. consulado suíço em �ão • d,:l'J1"s, que

di.spõem
do

qujePau)'), (" €-,emento da im- I h á de melhor para melhor
preusa, rádio e televisão. I �i.te!lder, seu vasto númer'
Luiz Fiuza Lima, _

velho .ie favorecedores, que se am

_�onhe?ed_or dos problemas I pl ia cada vez mais: confianJa aviaçao e dos progressos i L"s nos famosos voos com a

dêsse gênero de transporte, I tradicional segurança "Su
ficou vivamente impressio- 11Jersuiça".

QUINTA-PEIRA, 16 DE FEVEREIRO
Vai c faze tu o mesmo, (Lucas 10:37). Ler Lucas

iO:29-37.
TENHO na mente uma caricatura que vi, represen

can do um chefe de família, ao entrar em casa à noite,
-,pós o trabalho e com grande gôzo, gritando para a f'a-

.

mília: "Teremos 10% de aumento no meu salário!" 'o
desenhista mostra a imaginação de cada membro da fa
mília, diante da perspectiva do aumento: o filho sonha
com uma bicicleta; a mãe com- um casaco de pele;' a filha
:om um relógio ,de. pulso; o pai, por sua vez, pensa num

novo aparelhamento para o golfe, Nenhum dos membros
da família pensou nos outros.

Uma. tarde jantava eu em casa de um pastor corea

:10. O filhinho dêle entrou na sala, passos trôpegos, mal
sabendo andar. Tirei do bolso uma moeda e lhe dei. De-

. pois perguntei-lhe: "O que é isto?"
-'Êle respondeu prontamente: "É para a coleta!"

. Aquêle menino jamais vira dinheiro para guloseimas. 'Só

Precel-to d'o DI-a' manuseava dinheiro para colocar na salva da igreja a

sua coleta. Quando viu a moeda não pensou: ."É para
._ comprar bala", mas "esta moeda é para Deus!"

O Corregedor 'Geral da

Justiça Eleitoral, no uso de
suas atribuições é em cum

primento ao .acórdão profe
rido pelo Egrégio Tribunal
Regional, faz saber a quem
interessar possa que se en-

.__ ._. _. __ . __ .... _.

contra diàriamente, no Tri-

A'
.

Cbunal ,Regional EleitOl:al, genje- obrador
das 15 as 17 horas, nos dias Pi ecisa-se de uma pessôa para Agente-cobrador
10 a 20 do corr:nte, par� I nesta Pl':::Ç.i da' Companhia Previdência Nacional Ltda.
receber ;reclamaçoes de

eleI-, Bôa comissão. ,

tores das 12a
".
e 13a

.. Zonas, Tratar com Bernardino Neto Junior, ii rua Bernardi-
que, tendo sido alistados,

I'
no Vaz,' 39, no Estreito.

não figuram nas respectivas
listas, não podendo, assim, Ca�d das Esquadria.sexercer o seu direito de vo- ) _

to nas eleições de 3 de OU-I ..

tubro de 1955. .

P[{NrICA IDEAL

Quase tôdas as doenças
são suscetíveis de cura nos

I primeiros tempos de evolu

ção e, quanto menos avan

çadas se acham, tanto mais

seguro é o exito e menor o

custo do tratamento. Infe

lizmente, não' sentimos o

momento exato em que as

moléstias começam. Graças,
porém, aos grandes recursos

de que dispõe a Medici

na, 'podemos surpreendê
ias quando apenas se 1111-

ciam. Daí, ser útil, mesmo

fJ,OS qUe não se julgam doen

tes', o exame médico perió
dico.

Faça-se examinar pelo
médico e pelo dentista,
no nummo de seis eJ.tl
seis meses, ,- SNES.

------.-=�----------�

Edital

)
-----

o ESTADO

Corregedoria da Justiça
Eleitoral, em Santa Catari
na, em Florianópolis, 8 de
fevereiro de 1956.

(ass.) Des. Arno Pedro
Hoeschl, corregedor.

«NO t.enecuto»

Com a Biblía na Mã·o

ORAÇÃO

Nosso Pai, o Bom Samarttano usou seus bens para
ajudar os outros, como no caso do homem que foi agre
dído pelos ladrões, na estrada de Jericó. Concede-nos teu

espírito para que aprendamos a usar os bens que tu nos

dás para ajudar- outros no caminho 'da vida. -Em nome do
Mestre, Aruém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Nosso zêlo por Cristo e seu reino 'se manifesta no uso

que fazemos das bênçãos que Deus �os dã,
CHARLES A. SAUER (Coréia),

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

FRACO-SMAGROS E

'.ANADIOL�
"
E' indicado nos casos 'de fraqueza,

palidez, magreza e fastio, porque em

sua fórmula entram substâncias ·tais
como Vanada.to de sódio, Licitina, Gli
cerofosfatos, pepsina, nog de cola, etc.,
de ação pronta e eficaz nos ·casos de'
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e estâ licenciado pela
Saúde Pública.

DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 � Estreito - Florianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

..;st6que para entrega imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para entrega imediata
Férro - Tubos � SanItários e Azulejos para importa

'ião do Rio de Janeiro da. Cia. Americana de Intercambio
i Brasil) CADIB.

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

.Auxiliar. de E�crjfório

Lavando com Sabão

\?irge'm Especialidade
da Gla. IIIIIL IIDOSIRIIL-Jolnvllle. (marcefregistrada)

economiza-se jelDpo� e� �dinheiro
.

I

- ---_...__ ._----_,_.�...(_ ....-- ... ---.._._ ..... --- ._'_ --_...-.-�--_ .....--'---�-�� ....�----
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J�E'D!E;!DAL ],mo. 7�dO I,om
.

Edllal E O I T A LIJ�,}ullToloA o[v'le.mlo,.
RA D" COMARCA h' 'd' .

1
,o JUIZO DE DIREITO DA rado o dominio do requeren- CO,M,j' RC'j\ DE 'flJUCAS marcado e respeitadas as

MEIRA VA ....
_ .' a, uvic a sôbre quem legi-

'

.. -", "

DE :FLORIANóPOLIS timamente deva receber o ob- JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PALHOÇA te sobre o imóvel requeri-do.
.-

extremas. Nestas condições,

Edital de citação com o pra- jeto do Pagamento, autoriza
E D I T A L Protesta-se por todos os Edital de citação, com o requerem a V. Excia. com

zo de trinta (30) .dias o Código Civil (art. 793; n. COMARCA DE TIJUCAS, O Dr. �osé Martins Gue- meios de prova em direito prazo de tr.inta dias, de in- fundamento nos arts. 550 e

O Doutor Waldel11lro Cas- IV), a consignação em paga-
des Pinto, Juiz de Direito da permitidos, inclusive, pelo teressados ausentes, íncer- seguintes do Cod. Civil e na

caes, Juiz de Direito �ubsti- menta. Em tal caso, POd: o
Edital de praça com o- pra- Comarca de Palhoça, do Es- depoimento dos .réus, se sur- tos e desconhecidos forma dos arts. 454 e seguin-

tuto da la. Circunscr�ça�, em devedor requerer o depósito zo de trinta dias' ta.do de Santa Catarina, na girem. Dá-se a êste o valor tes do G: P. C. seja designa-

exercício, do cargo de JUlZ de da divida, citando os contan-
forma da lei, etc... de Cr$ l.000,00' para efeito O Doutor Reynaldo Ro- do dia e hora 'para a justi-

Direito da la. Vara da_,Co- dores, para que o levante a-
O Doutor Reynaldo Ro- FAZ SABER aos que o da taxa judiciária.-E. é A. drigues_Alves, Juiz Substi- ficaç.ão da posse em ref'e-

marca de FlorianóPo:i$, Es- qusle que obtiver sentença drigues Alves, Juiz Substi- presente E-<Iital virem ou de- ésta, P. deferimento; Pa- -tuto no exercício do cargo rência e que após feita, 'se

tado de Santa qatanna, na em seu favor. O julgado, no
tuto no exercício do cargo re conhecimento tiverem lhoça, 13 de' setembro de de Juiz' de Direito da CO" digne V. Excía. mandar cí

forma da lei, etc. caso, constituirá para ..o de-. de Juiz de Direito da Co- que, pOT parte de OVINUS 1955. As .•.josé.Boabaid. Di- marca de T'ijucas, do Estado tar os confinantes do imóvel

Faz saber a quem o pre- vedar título 'de quitação.' 8. marca de Tijucas, do Esta- DEFREYE, por seu procura- ta petição estava selada e de San ta Catarina, na forma usucapiendo, o Domín íocda

sente edital- de citação, com Para que, afinal, se julgue, do de. Santa Catarina, na dor o Dr. José Boabaíd, lhe devidamente inutilizada com da le-i, etc...
'

,

União, os interessados cer-

a praza de trinta (30) dias por sentença, efetuado êsse forma da lei, etc. . .
foi dirigida a petição, do .res estampilhas estaduais, FAZ' SABER 'a todos tos ou' incertos, para contes-

virem, ou dêle conhecimento pagamento, 'solucionada a 0-
teôr seguinte: - PETIÇÃO no valor de tres cruzeiros-e quantos interessar possa o tarem o pedido o prazo le-

tiverem, que por parte de "A brrgnçâo e cancelado o ssgu-
FAZ SABER aos que' o

- Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- cincoenta centavos, sendo' presente edital de citação, gal, sob pena de ser julgada

EQUITATIVA DOS ESTAD()S ro, por quitado, a suplicante presente edital virem ou dê- feito da Comarca de Palho- duas. de um cruzeiro cada 'com o prazo de, trinta dias: procedente a ação. ,Reque

UNIDOS DO) BRASIL", lhe vem fazer nesse Juizo, o de- le conhecimento tiverem, ex- ca. Ovinus Defreye, brasí- uma e a taxa de' educação e de interessados ausentes, rem ainda"a intervenção do

foi dirigida a petição soguín- pósito judicial da ímportãn- pedido nos autos de inven- íeirQ, solteiro, lavrador, do- saúde, no valor de um cru- incertos e. desconhecidos, orgão do Ministério Públi

te: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- cia de Cr$ 49.797,00 (quaren- tarío dos bens que ficaram miciliado e residente em .zei rc e cincoenta centavos, virem ou dele conhecimento co, em todos os termos do

reito da Ia. Vara desta Co- ta e nave mil setecentos e no. por morte de Angela Bus- Santa Maria, distrito de São I'estemunhas : 1°) Gustavo tiverem, que por parte de processo:' Protestando pro

marca. A EQUITATIVA DOS venta e sete cruzen os) já que' nardoBelletti e de José Bel- Bonifácio, désta Comarca de Kratz, lavrador, residente Osvaldo Souza e s /mulher var o alegado com testemu

ESTADOS UNIDOS DO ERA- sôbre o valor dos seguros in- letti que se processa perante Palhoça, por seu procura- em Santa Maria. 2°) Augus- lhe foi dirigida' a petição nhas, vistori�s, perícias e

SIL, sociedade mútua de se- cide o pagamento' do sêlo êste Juizo e Cartório dos dor infra assinado, vem to Wanroo, lavrador, resi- do teor seguinte: � "Exmo. demais pl�9vas, em direito

'guros sôbre a vida, com séde proporcional no importe "de Feitos ,d� Fazenda,' que. :0111 fu�damel,1to no artO dente em Santa Maria. Em Sr. Dr. Juiz de Direito de ;).ermitidas, dão á presente

no Distrit::> Federal, por SeU Cr$ 121,50 e 81,50, respectiva- itendendo ao que Ih; foi ;550 do C. Civil e 454 e se- .1 dita petição foi proferido T'ijucas - Osvaldo Souza e . �a'i'a "efeitó de alçada o va

procurador ínrra-assínado, mente, --'- decreto li 32.292, requerido e tendo em vista guintes do C. P. Civil, pro- o seguinte despacho" R.' sua �ulher Nelcí Cruz Sou- lar ,de Cr$ 2:-100,00 e pedem

inscrito na o. A. B. _ Secção de 9-3-53 _ sêlo êsse que se- la mais que dos autos cons- por a presente ação de Uso- Hoje., à conclusão. Palho- za, brasileircs, êle tropeiro DEP'ERIMENTO. Tijucas,

de Santa Catarina sob n. 424,- rá recolhido; por veron. pela :a, por despacho proferido captao, no correr 'da qual ça. 13-9-54. As. J. M. Gue- e ela, de prendas dômésticas, 13' d'é janeiro 'de 1956. (a)

vem, com fundamento no suplicante (do • 11. :3), com' aos 28 de janeiro de 1956, provará 10 - Que, ha mais des Pinto. Indo os autos à residentes em P. Belo, desta Maoriri-ho' Laus - Assisten

item IV, do.artigo 973,do co- a citação pessoal dos suplica- autorizou a venda em hasta de 35 anos Otto Witthen- "conclusão foi exarado o se- Comarca, vem, por seu as- te Judiciáiió." Em dita pe:

digo Civil, combinado com o dos ONEIDA DE I�IGVEUE-' pública, dos imóveis" abàixo rich, avô do requerente, vem guinte despacho: - Como sistente- judiciário, abaixo tição' foi. exarado o seguinte

art. 3,14 e seguin�e� do Códi�o I DO, resid�ntA f; dom.�eHiad,� à transcrito, com sua respec- possuindo, mansa 'e pacifi- requer. Designe o Sr. Éscri- rssina.do, intentar a presen- d:s'pacho ::- "A., designe-s.,
de Processo Cl'VJl, .propor rua Irmão Joaquím n. 3\;, tíva avaliação, pertencente carnente, sem interrupção, vão" em exercrero, dia; às .e ação de usocapião extra- dia e "hora, '.no local do cos

AÇÃO DEI\ CONSIGNAÇÃO nesta cidade. _ Alcioriê AI- ao "de cujus" supra men- nem oposiç.ão de- espécie al- horas e lugar do costume, ord inário; na qU3:I- pedem tli'me,:-pirra a justificação,

EM PAGAMENTO pelas mo- ves Duarte Silva, resiçlentt· e cionado, que será levado a guma um terreno situado no tf'im de serem inquiridas as permissão para expor e af'i- 'feitas 'a8.c intimações neces

tivos que passa a expor: L domiciliada a rua CurJtib::.- público pregão de venda e distrito de São Bonifácio,' ;estemunhas arroladas na .ial requerer a V. Excia. o :;árias::> Tijticas, 13-1-1956.

Pela apólice n. ,653, de Segu- nos n. 79, nesta Gapita:l e por arrematação, a quem mais no lugar denominado Santa 'n icíal. Ciente o just.if iean- seguinte : - 1) Que são le- (a) Reynaldo 'Rodr,igues AI

ro em Grupo, a peticíonárla précatóría dirigida 2.0 Distri- 'dei' e maior lanço oferecer Maria, désta Comarca de .e por s{)u pr.ocurador e o 4'ítimos possnidores de rum vos � ,Túi:i Substituto, em

tornou-se seguradora dos to Federal a Terezinha Cor- acima da respectiva avalia- Palhoça, com a área de "epresentante do Ministério ':en'eno sito na cidade· de '�xeÍ'�íéio)/' Feita a justifi

membros da Associação çios deiro dos Santos, casada com ção, pelo porteiro dos audi- 19l.301ms2, 'com as seguin- J>_úblico. Palhoça, 16-9-54. P. Bélo, medindo 209 ms. de' .2acio foLêxarado o seguinte

Servidores ,Públicos de Santa Luiz Gonzaga dos Santos, re· tórios, ou 'quem suas vezes tes confrontações: ao Norte;_ As. J, M. Guedes ·Pinto. frente' a Norte, sendo 154ms. d,é�pachd:,,�, "Intime-se o

Catarina, entre êles, pelOS sidente e dorÍliciliada à rtU1 tizer, no d.ia 8, de março p. �om o Rio Capiv.arí e com a Procedida a jústificação, �om a rua Tiradentes, cin- fl'�qtlere1(te', afim de que o

certificados 265 e 320 (aoc, Benedito Otoni, n. 7.7, apar· Iindouro, às dez (10) horas, I)arra do, Rio do Ponche e foi ésta julgada por senten- fluenta e cinco metros Com '-mesrno' '�sclareça qual o

ns. 1 e 2) o senhor J'osé Cor-, taménto 433 no Distrito Fe- 10 local onde se realizam 10 sul, com terras de Ewal- ;a do teôr seguinte: - Vis- terreno de herdeiros- de Jo· G'allottT extl'emante; refeJ.'i

deiro, falecido em 4' de abril déral, e de qualquer outro' 1S ven,das em hasta pública ..
do Defreye, extremando a tos, etc ... Julgo por sen- ;;é Ricar,do de Souza Medei· do na inicial,1 para que se

de 1955 (doc. n. :n, seguros interessado, por edttais, pelo leterminadas por êste Jui, leste, com terras de Frido- cença a justificação de fls. ['os, e 198ms. de fundos a proceda á citação pessoal.

êsses nos valores de prazo da lei, para íl'..;e ve- �o, à porta do edificio da :ino ÍCratz e ao.Oéste, c,om o � de fls., em qUe é justifi- sul com terras de .J o-sé Po· Nesse interim expéça-se edi-

Cr$ 30.060,00 e Cr$ 20�000,00, nham receber, nêsse Tuízo, f- Prefeitura Municipal. Des- :.lia Capivarí. 2°) Que, o re- ;ante O.vinus Defreye, afim lical'po Ferreira; extrema tal de citação dos interes

respectivamente. 2. Em am- mencionada importànc!a d_f ;rição e avaliaç.ão dos im'ó- lUerelÚe, desde tenra idade, .:!e que produza os seus de- L oeste com um caminho do. sados incertos, bem como

'bos os certificados o segura- Cr$ 49.791,00,' ou part.e, dela, veis que serã() levados à 'lem trab,alhando com o seu lidos e legais efeitos. Cus- mio, li'oje de Olavino Ma- precatória ao Domínio da

do institl.üu sua beneficiária mediante quitação, uepois df oraça: -:- "Um imóvel ru- "vô, no terreno acima men- ;as, afinal. P. R. L Palho- ,;ias e pelo lado de leste COÚl União, por' intermédio do

d. Oneida de Figueredo, de- provarem êles os seus, direi- mI sito em Itinga, nêste ,;ionado, auxiliando-o no ça, 1/11/55. As. José Mar- terreno dos herdeiros çle Ci-, Juizo da la. Vara da Capi

clarando-a sua espôsa (doc. tos e de pagarem 3,<; âespe- muniéfpio e comarca, medin- cultivo do mesmo e tornal1- tins Guedes Pinto, Juiz de 'iaco Cl'istoval, até um ce!'- tal. TijL1cas, 2/II/56. Ca)

ns. 4 e 5), a qual, se' habilitQu "Bas, ou de serem estas des- do 99 metros e 30 centime- do-o produtivo / eom o soo Direito. Passada ,em julgada o ponto e daí alarga-se pa- Reynaldo Rodrigues Alves

ao seu recebimento, firmando contadas, tudo na forma f tros de frentes que faz na ".rabalho, consistento ,em :1 sentença acima transcrita, eu mais cento e noventa e - Juiz Substituto, em exer

a necesõária "Dedaração, �'e sob as penas çla l�i, e segun-', estrada, com os fundos que otantações de milho, feijão, foi exarado nos auttos o des- )ito metros, de frente, tendo eício." E para qu� ',chegue
Beneficiáriot> (doc. n. 6). 3. do o rito estabelecicl,) no ar- se acharem em terras de batata e outras lavouras. 'acho seguinte: -

"DES-!
1esta p�lte do terreno, d 11- :\0 conhecimento de todas e

Estava a suplicante pronta a tigo 318 do Código de ;:"':0 Nilo Oliveira, extremando 3°) Que, estando preseilte- ')ACHO" - Citem-se para Lentos e sessenta e quatro !�inguem 'possa alegar igno

efetuar o pàgamento quandO ceSsO Civil'-9. _,_::_ A lmportân- ao 'norte com ditas de Nilo ne)1Íe Otto Witthenrich, avô o' prazo de dez (10) dias, ditos de fundos qUe extre- (ância, mandou expedir o

,recebeu carta da }!,gítima"e,s- ::'cia cuja .consi:snaçã,o. se' re· Oliveira e ao sul com ditas lo 'reCjue\'(mte, com mais de :ontestarem o pedido cons- ruam com Gallotti, heréo p:resente edital ,que será afi-

posa do segurada, solicitand9 quer, no importe, de
-

.', le Jo's'é Agostinho Oliveira, 75 anos de idade e impos- ;ante da' petição inici.al de :lmbem

da,
extrema restan-

[xa'dO
na sede 'dêste Juizü, no

fôsse sustado o pagamento, Cr$ 49.797,00 será fxibida no .Jerfazendo a área de 39.5'31 übiliLdo pela velhice de 'Is. 2; pessoalmente o 01'- te do lado leste. O referido lugar do costume, e, por có

pOl' ser o beneficiária con- dia, local e hora pré-fixados '11etros quadrados, avalia- 'Qntinuar o trabalho da 1'0- �ão do Ministério Publico; en'eno perfaz uma área to- pia, publicado UMA VEZ no

cubinado 'segurado (doc. n.
para Q'recebimenw, a fim de :los por Cr$ 20.000,00 (vinte ;a, compete, ao requere11te, _::lar mandaon 1):, cí,:lfinante'l ;al de 93.654 metTos quadra- Diário da Judica e TRÊS

7), apresentando como pr�- ser depositada, na formapre- nil cruzeiros)." - "Um Hosseguir na posse do di- do' imóvel US')('�.piendo e os ias (corquís �junto); 2) VEZES no jO/H'aÍ "O Esta

va de suas' àlegações, a certl- vista na parte final, 0,0 arti- 'móvel rural sito em Itinga, '0 terreno, para com 'o seu I nteressados certos; por pre- Que a posse do terreno re- do" de Florianópolis. Dado

dão de seu casamento, (doc. go 318 do Código de :Processo lêste municipio, medindo 7..7 rabalho contribuir na ma- catoria � na Comarca da 110nta ha mais de trinta e passado riesta cidade de

n. 8). 4. Esse concubipato foi, CÍlvil. Assim D. e A. esta, CO]!)
,

lletros de frentes ao norte !'Iutenção de seu avô e de si Capital do Estado, o repre- nos, tendo os suplicantes Tijucas, aOfi três dias do

postei-iormente, ratificado por os inclusos C\ocumentos e �0m a estrada com 380 di- proprio. E, com o requeren- :éntante do Serviço da Pa- adquirido em 1954, de Jo.ão mês de fevereiro do ano de

Cl;!.rta do procurador da bene� dando à causa o valor de ..
tos dê' fundos ao sul e, daí te por si e por seu avô, pos- ximonip da União; e, pO'l' Manoel Serpa e sua mulher mil novecentos e cinq.uenta

ficiária (doc. n. 9) que apre- Cr$ 50.000,00. Pede deferi· �om 44 metros de fl'€ntes, ;ue, o aludidô teúeno, ,tal ·ditaI, com o prazo de t'rin- (Doc. J.), estes por sua vez e cinco. Eu, Ca): Gerey 'dos

sentou OS competentes man- menta. (Sôbre estampilha� 'o leste com João Custodio ;omo S'e ac�a descrito, ha I;a (30) dias, os interessados tinham adquirido de VicerL.- Anjos., Escriv.ão,. o datilo

dato� (doc. ns. 10, 11 ê 12) e, estaduais r.o valor de Cr$ .,.
rios Santos e 330 ditos de mais de 35 anos, mansa e pa- incertos; O .Edital' no qual te Silveira e sua mulher em grafei, conferí e subscreví.

após esclarecer que a esp?sa 3,50, inclusive taxa de S.P:E.): fundos com Ernesto Alexan- :ificamente, sem oposiç.ão deverá ser transcrita a pe- 1948, que eram legítimos Ca) ReynaI'do Rodrigues AI

'do segurada Maria Geraldma Florianópolis, 14 de janeiro dre Pereira, ao norte com 1U embàrgue de espécie al- tição inicial, deverá ser possuidores por tempo qua- ves-- Juiz Substitutb, em

Cordeiro falecera, propos fos- de 1956. (ASsi�ado) PP. Lau- José Dalprá e uutros, ao sul Q,'uma, quer legitimar' sua aplicado no edificio da Pre- si imemorial; todos êstes exercício. Está conforme o

sem os seguros rateados en- ro Luiz Linhares. Em a dita com Braz Carlota e outros e posse, nos I têrmos do artO féitura Municipal e Forum requerentes alí construi- original afixado na sede

tre os' herc!eiros desta e a be- petição foi proferido o se- oeste o comprador. Àrea de 552 do c. CiviL NestÇLs ,con- déstá Comarca e public.ado ram benfeitorias, mantendo ;dêste J.llizo, no lugar do

neficiária. 5. Ressalta, assim, gu;:'üe despacho: -- A. Como i8)26�m.q. Registrado sob dições, requer a V. Excia., tres (3) vezes no jornal "O exerceram seus direitos de

f\;!ostume,
sobre o qual me

desde logo que há dúvida sô- requer, designando o Sr. Es- nO-�3.347 110 Registro de Imó" que ná forma da lei; se pro- Estado" da comarca mais maneira pacífica e ininter- 'epol'to e dou fé.

bre quem deva, legítimamen- áivão dia e hora - Fpolis., veL;i "desta comarca, avaliado ceda em dia, ,lugar e ,hora a'OXlma que possui jornal rupta por todo o lapso de I, Data supra. O Escrivão:

te, receber o pagamento cor- 17 de janeiro de 1956. (Assi- por Cr$ 20.000,00 (vinte mil designados,- com ciência do - a Capital e uma vez no tempo citadó; 3) Que, os Gercy do� Anjos.
respondente aos valores dos nado) Waldemiro Cascaes, ,;rüzeiros) ". E para que Orgão do M. Público, a jus- Diái'io Oficial do Estado", �-_-"",,- -_'.-••••"_._._-.-_-""'''''''''._.''''''''-h••''''- - - ••• - - r_a .

.

seguros, uma vez que a's dis- DESIGNAÇÃO: Designo c ';hegue ao co'nhecimento de tificação na: forma da lei, tudo na forma da lei. Cien-

posiçõ,es insertas nos artigos dia 12 de março pr6ximo vi,n., ';odos e ninguem' possa ale- :om o depoimento das tes- 8' deste despacho o dr. pro- i EMPRESA NACIONAL DE NAV'EGACA-O
1.177 e 1.474 do Código Civil douro,-às 14 horas, na :oala ·rar ignorancia; mandou ex- ':emunhas abaixo' arroladas urador do justificante. Pa- I .,

.

,

vem ensejando' divergência das audiênclas,no Palácio da pedir o presente editál 'que 1ue companicerão indepen- �10ça, 5.1.56. �s. José Mar-l
.

HOEPCKE" ,

doutrinária e jurisprudencial. J;ustica.1i'polis., 18, de janeiro ,será afixado na séde deste lentemente de, intimação. lllS Guedes Pl11to. E, para, .

6. Ba3ta que se atenda p�r'a a de 1956. (Assinado) Hygino Juizo, no lugar de costume, :equer, outrossim, que, fei- que chegue ao conhecimen 'II O TOH C I·RI O Krecente decisão proferid(1 pe-, Luiz Gonzaga, Escrivão: E e, p.or cópia, publicado UMA '1- a justificação e julgada to de que!ll interessar',� l' AV I ..·10 .

( a IJ, H 'BPC E».
lo Juiz Osny Duarte Pereira. para .que cheg'ue ao conheci-

'

VEZ no jornal ')0 Estádo", por sentença que se 'digne ,presente edital, com o pra- I T I N E R A R I O
do Distrito Federal, para q:ue menta de todos, mandou ex",: <h, Florianópolis. Dado e V. Excia., mandar citar por 'zo de trinta, dias, que será SAlDAS DE
'se demonstre, à evidência a pedir o presente edital, que passado nesta cidade ,de Ti- mandado os confrontantes publicado na f01'ma da íei. I D A
existência das divergências será afixado no lugar de cos- jucas, aos trinta dias do mês residentes nas vizinhanças Dado e passado nesta cida- Fp�lis.
alegadas "Tudo depende do tumes e public t 'o na forma de janeiro do ano de mil no- do imóvel, bem como o Dr. :le e Comarca de Palllo.;a,
conceito de conéubina no' di- da ·lei. Dado e passado nesta' v�s:ell.to.s e cinquoenta e Promotor Publico e na pes- ao"! 7 dias do mes de janeiro,
reito atual. Se pretendermos cidade de Flol'ianopolis, aOf :;eis. Eu, (As.) Jósé Bayer s.oa de seu. representante e do ano de mil novecentos e

aterrar-nos a determinadas. 18 dias do mês de janeiro do Fillto, Escriv.ão'que o dati- Serviço do Patrimonio da I cincoenta e seis (1956). Eu,
idéias ultrapassadas, seja pe- ano de mil novecentos e chi- agrafei e o subscreví. (As.) União, em Florianopolis Helio de Oliveira Escriv.ão

las modernas concepções da coenta e seis. Eu, (Ass.) Hy- Reyna.ldo Rodrigues Alves por precatória, e por editai

',0 datilografei e' subscreví:
vida, e pelo próprio direito, gino Luiz Gonzaga, Escrivão, _:_ Jüiz Substituto em exer- de 30 dias, os interessados 'As. José Martins Guedes
notadamente' o trabalhista, a o subscreví. (�ss.) �al�emi- c�ció. ,E�tá confor�e o Aori- incértos e os ausentes para Pinto, Juiz de Direito. Está

autora tem ·razão. Se, entre-' 1'0 Cascaes, JUlz de ?�relto da gl�al aflxa,do na sede deste I contestare:r: � presente aç.ão conforme o edital original,
tanto, formos realistas e pr:- la. Vara, em exercICIO. JUlZO, no lugar de costume, de llsocaplao no prazo da que afixei no local de cos-

tendermos ficar com os p_es Confere com original. sôbre o qual me reporto e ',ei, ficando
-

citados para tume, ao qual-me reporto e

aO solo, aceitando a evoluçao lIygino Luiz Gonzaga, Es- dou fé. Data suprà. O Es- I;odús os demais ,termos dã -lou fé. Data supra.
dos costumes e do direito es- crivão do Cível da la. Vara. crivão: José Bayer, Filho. 'ção, até final, sob pena ele
crito como fato consumado e

C'd
' i'evelia, por meio da qual de- Helio de Oliveira, Escri-

independente de nossa �o�- OllVl amos Va. Sa, 11 fazer uma visita, ainda esta verá ser conhecido e declu-' vão.
tade e de convicções, mtl- semana à ,q

�::�t�e�ee��:".deEd�:i:�l�I�!� CA$A BRUSQUE -I S É G U R O 5
"No caso ,dos autos as pró- Moderna LOJa Comercial especializada em artigos R:E1-
prias testeniunhas declaram NAUX, rec.entemente inaugurada nesta Capit�l, à rua Importante Companhia de Seguros que opera nos

que o extinto estava separa- JerOl1lmo Coêlho' 1 B Ed'f" J
-

Alf d
- ,

do da au·tOl'a ha' �O anns e 1
' -, I lCIO oao re o ramos elementares_e acidentes do trabalho com Sucursal

.. v Semana mente recebemos 'd d f b
-

dI" .

'

,.

d' t' T' .

DOVI a es a rIca as pe as em Blnmeaau, proc'ura seno e abvo AGENTE-REPRE-
elas mesmas, testem}1nhas, In us nas extIs Renaux S A d B f"

.

. - . . -

'

sempre pensaram qu� êle cemos' d'
;

- ., e rusque, que,o ,ele- ,SENTANTE para a Capital do Est:;tdo., otImas condlçoes.
aos nossos .lstmtos fregueses com absoluta Ofertas indicando referências à caixa postal 177 -

fôsse
.

casado coin Carolina. exclUSIVidade n t '. '
,

Não havia POl's'qualquer' laço 'Com ant
.

d
es a praça" BLUMENAU, Santa Cntarma. �

- eClpa os agradecimentõs ___..,

'

_-'- _
.

afetivo, qúa�quer sentimento �s �rop.rietários da "CASA BRUSQUE" Pr'nels.a-seque justifi�asse o 'ato de cor- Flol'lanopohs
_ Sta, C\ltarina li

,

reI' agora atrás do seguro,
Se a r,é e,ra companheira, e
hão concubina do instituidor
do seguro, ,o pag�mento foi

VOLTA
, Itajaí

3-2
15-2
27-2
10"3

Santos
-9-2
21-2
4-3
16-3

13-2
25-2 -

8-3 15-3
O horário de saída de Florianópolis será às ,24,00

h� e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

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

Emprêsa; à rua C6iü;-eI'l1ên:;-õ-'Mafrã; 31) �-Te-refóne 22-12.

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL "7' CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos
"

:j:nfol'mações na
. "A MODELAR"

'SerYrCõilüz"i-Flrcã
COMUNICA'OÁO AO pú:aLICO

Passadeiras
O Serviço de Luz e Fôrça está providenciando a

cobrança a domicílio das contas de consumo de ener

gia.
---

'

Esta cobrança é feita inicialmente só em Flo

rianópolis, por cobradores devidamente credenciados

pelo Serviço, os quais apresentarão as credençiais
quando solicitados.

Tratar na mesma.'BORDADOS A MAO A Lávanderia ESMERALDA, F�lipe Schmidt 160.

Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires IZ.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



r;
Na Assem�leia legislativa u:::oJ����!�!t:::
A,gUado o problema social do, s ui do Em sessâovextraordinárla, realizada a' onze de feverei

ro de mil novecentos e cinquenta e z eís, a União Catari-

EstadA' da O P bl b li nense de Estudantes decldíu:
-

0_, ' IDa ro tmaca I uni f ro -

, 1 _ Tomar conhecimento dos fatos ocorridos na quinta
Toda "Hora do Expediente," I cando, com ardor, ao estudo 'véspera, relatou a maneira feira, dia 9 dei corrente, no Bar Universnl, em que foram

(MANUEL FERREIRA DE M�LO)
da sessão do dia nove foi to- dos problemas. do Sul Cata- altamente patriótica pela, .víolentameríte espancados pela Policia da Capital; o aca-

. mada pelo Deputado pesse- Irinense.
'

,,,- qual se conduziram OS tra- dêmíco Hamilton Ferrari, Presidente do Diratórlo Acadê-Nunca o turismo ;foi tão apreciado e desé] ado, 'sobre- I '
tudo pelos países carecedoras de dinheiro, como nesta épo-

dista Paulo, Preis, que repre- - Leu, ainda, o represen- balhos do '1 ..0 Congresso i de mico XXII de Janeiro, da Faculdade de Farmácia e Odon-
senta, na- Assembléia Legís- tante pessedista uma "indi- Prefeitos do Sul do Estado, ! tología e seu irmão Amilcar F,errari, aspirante da Marinha.

'

ca. Os viajantes despreocupados são, via de regra, possui-

Id t b d lativa, o Sul do Estado, e de I cação" .sua a-o 1.0 Congresso conc�ave em qu.e, a.s v,istas de
,

2 - Te.le�ra.far ao excelent,í-,ssimo senhor. Do.utor Jor�edores de moe a for e, grandes distri uidores '" recursos
,

virtuais de compra e pagamento que as economias defici-
modo particular o Município de Prefeitos e Deputados, ha todos sempre estIveram vol- Lacerda, dígnisslmo -Governador do Estado, pedindo provi

tá
. .

d
. .

t d
.

'

ao seu
de Crescíuma, centro da nos- dias realizado na Cidade ele tn.das para os ínterêsses ; da dências para que cessem de uma,vez, os eSP:tncamentosarras precisam e-cacarrciar por o· os os meios

,
..,.,'

,-"
'

, -, I• . -'

límit
-,

ã de bô s
sa regiao carbonírera.. "Tubarâo. E um trabalho de região, em busca, de S01U�ao praticados .pela polícia-da Capital contra os estudantes.acan�e_; e �sses meios nao se lml, am a prepar.a? o a

" Abordou aquele parlamen- real valor na ínvastígação aos mais anzustiantas p�'o-I 3 _ Prctestar, de pu'blico, através da ímpransa falada.condíçõss internas para acolhímento de turistas, antes
t d b i t· ld d

-
,-

-

exigem intensiva propaganda externa, príncípalmente nos I ar, oect ar �r le dO re IV! a e, social da região carbonífera, blemas. ' e escrita, contra as víolêncías de' que foram vítimas Os

países de origem dos viajantes que se deseja atrair, Parece- í o aspec °t
SOCla

t d' zonat �

que Se' nos fôr possível, raromos, - Lamentou o orador -que 'colegas acadêrriícos, nesta e em .ocasíões anteriores, exter
nos agora bôa altura para se perguntar se o nosso País: �e�r��n a e es u ou-da e

�s em outra oportunidade, a a' AS.s�ci.ação c�tarinense de I nando aos policiais prepotentns e índígnos do e:-:ercício do

tem feito tudo
_ quanto é necessário e possível para atrair

e

abl es, as reia!as
'

atqude e publicação daquele documen- Munícipíos continue adorm�- dever de zelar pela segurança pública a reprovação contra
, ,

.

- pro ema sociai, com o as to, por todos os títulos digno cída e morta, quando deveria tais desmandos de- autoridade. ,avultada:s correntes de turismo.
Estamos, prátícamente, ao mato do Verão, época que

as suas' consequências, ana- de aplausos. ela estar presidindo iniciati- p'ela atenção que V. S. dispensar a êste nosso pedido,
d�eria ser �specialmente indicada aos turistas estrangei- Iísando as'anomahas e defi- '- Vai, assim, 'a bancada vas corno as que tomaram os agradecemos antecipadamente, e apresantamos nossas

d
.

I'
• ciências da própria indústria pessedísta cumprindo, ga- homens públicos do Sul Ca- saudacões Acadêmícasros para visitar � nos.sa terra, aprecían o Slmu taneamen- _

'

..
-.

extrativa do carvão e dos lhardamente, a sua missao, tarínense. DANIEL BARRETOte os padrões da nossa mssclada civilização Insrpíente e os
Institutos de

encantos da paisagem que se multiplica nos 'mais varíaga- Previdências, com OS olhos sempre voltados - Frisou, a seguir, que um

dos tipos desde -as coxilhas gaúchas ao imensurável verde que, paradoxalmente, constí- aos íntaresses do Estado e de. problema básico vem �reocu-
, tuem a razão básica do fenô- seu povo', pando o Sul do Estado. En- �t(!;f",,,,da planície amazônica.

,

,

'

.' I
meno e fato social. AINDA O PROBLEMA -

f Ih
Entra ano e sai ano, entretanto, sem que vejamos afluir I D

'

1 d
.

1 I
quanto nao: orem me ora-

'. , .

dos naí esenvo ven o, com peno CARBONIFERO'- das as condições da indústria
ao Brasil os víajanbss oriundos das Américas ou os palses . _ .'o'

".
tl t 1 d

-

t
..

di
;onheclmento de causa, as- - Na sessao matutina de extrativa do carvão, todos os

euro�eus do. At.lan 1C�: Por oUtro a, o, �aod e�os l� le;os .unto de tamanha relevân- sexta-feira última voltou à I' demais problemas, de ordemd� vmda ate nos, s��ao em ru uro remo o, e evas. e u-
cia e esclarecendo os apartes tribuna da Assembléia Le- social econômica e admínis

ristas, como ,se v':l'lflCa,. an,ual�ent�, �om os a�e�lca�os, que foi suscitando, esteve! gíslativa o Deputado pesse- trativ�, ficarão sem uma so-
cuja visitas a Europa tem sido meu ca as co�o a 01' im-

em dia feliz o representan-! dista Paulo Praís. lução definitiva.portante do apóio dos Estados Unidos à restauraç-ão a,conô- te sulino, que vem, se dedí- I t- Confor·me prome era, na _ Comentou, poi' isso, "in-mica do velho continente. Entretanto, é lamentável que al-
_

guma coisa não se esteja a fazer para órganizar no estran- U'MA CA'RTA
dicação" que defendera, pe-'
,nlnte o 1.0 Congresso de Pre-

geiro -' e tanto nos EE. UU, como na Inglaterra, como em
feitos e Deputados, realizado- Portugal ou na Itália, como na Suiça ou na França � uma Blumenau, 9 de fevereiro purrando-me, com uma estu- na Cidade de Tubarão.

propaganda larga e eficaz dos atrativ03 turísticos das di- de 1956 pidez a to'da pro,ia, coisa de, _ De um lado, apela-se a
ferentes regiões do Brasil. ,E assim, só temos a estranhar Ilmo; Senhor um analfabeto e ignorante. todos oS'l'esponsaveis no sentitão pouco caso, em relaçã:o a êsse ma'gno problema, verpe- Dr. Rubens de Arruda Ra- Mas, sr. Diretor como o coi- do da fnec�nização das fren-
ra,ndo Os organismos' ou autorIdades que por aí polulam, mos tado, mal -e'ducad'o Chefe do 1"tes de traba ho, fmtfl1Clamen-não para equaéionarem a questão, para torná-la uma. fon- "M. D. Diretor do' Jornal "O Samdú não teve força moral to para melhoi'es instalaçõe_te de renda 'para a depaupei'ada economia nacional, mas, ESTADO" nem fisÍca para satisfazer e melhoria de processos da
apenas, para satisfazer a vaidade de alguns, prQt�ger, em-, Senhor Diretor, suas bestiais atitudes de sel- extracão do carvão, Com t(.is'preguísticamente, -a muitos e deservir a todos, mal_bara- Sendo' eu, cirurgiã-o dentis- vageria, �eselegancia e gros- medidas, uma vez em execu
tando 01\ recurs03 postos à sua disposição, por incapazes f' ta :.diplomado pela Faculda- seria, ordenou que chamasse ção -plena 'Ü 'Plano de Car
emproados: Por isso mesmo, parece.-nos conveniente insis- de ,de Farmácia e Odontolo- o 'cap�tão Delegado de Poli- vão", teremos, no Sul, dupli
til' para' 'que alinhem novos rumos, que ação fundamental gia de nosso EstacÍo, vim pa- cia. Mas, senhor, onde esta- cada ou triplicada a produ ..

seta traçada e fe desenvoLva Sem demora, ainda que para ra Blumepau onde com mi- mos? quem somos? quais <os ção, o que, sem dúvida, virá
tanto' se imponham alguns encargos e slf-crifícios. E', ago- nha espôsa e filho fixei re- principios de resp'eito mutuo, baratea:r: o produto.
ra, se não erramos, a melhor oportunidade, talvez, mesmo, sidência e onde tenho meu de educação, de ética pro- _ De outro lado, pOrem,
a verdadeira oportunidade, ante as esperª,nças votadas ao consultório, instalado á rua fissional que usa um elemen- agravado ficará o problema,
futuro governo federaL Itajaí n. 741, vivendo, cerca- ,to deste? Chamar o Capitão porque ausentes o mercado e

Não po�e e.squ�cer-�e de que o turis�o é u.ma indústria
I do da estima e da conSide-1 Delegado para' que? para as fontes de consumo para ,(' Recebemos e agrad�ceJ.11os, I Aproveito'Ü ensêjo para re-

- e como mdustna eXIge montagem dlspendlOsa e

eXPlo-1 ração deste generoso Povo, prender a mim e minha es'- combustivel sólielo, especial- a seguinte' com�nicaçao: novar ,a V, S. os protestos de

raçã'� �!no q�e .é. se.mpre necessário renovar investi�ent_os, Blumenaue n Sé. Aconteceu, � pôsa? Não! Senh�r ,Diretor, mente dos CarVÕeS de baixe Sensibilizado, 'agrãdeço (alta estima e dist1nta consi

m'ultlPllcar mlclatlvas, correr ao encontro de predlleçoes ;,sr. Diretor, ,q.le no dia 31 de I talvez fosse para e�se senhor- teor c 1 rifico que consti- notici�rio e as refei-ê_ncias deqção .

. . '

1
.

I'
..

d d
- I I , I ao,

'h
.

ocaSIO'nalS ou OCalS c essa espeCle e merca o que sao as
I janeiro p. p. regressava eu, zinho Chefe do Samdu se tuem dois tercos das reservas feitas a mm a peS'O:1, pOi'

élites vi.ajant�s de qualquer país, Não seria <;le�1.ais" por

I' de meu consultório; sito á ru,a ! penitenciar iunto ao Capitão catarinel1�es:"
o

ocasião de minha ppsse no

consegumte, que nesta altuJa se reforçassem sohdamente ,Itajaí, bem próximo ao H'Js- ! Delegado cofifessando que
'

,- cargo de prefeito cleskt Co-
as disponibilidades para a propaganda turíspica do Brasil I pital Santo Antônio, aCOl11- I errou, que esiava acometido

_ Analisoú então o par- muna. I
no estrangeiro, tornapdo pos3ivel a edição e afixação de panhado de �n�nha

.

espôsa, ,I de um excess.o de -deseduc'a- lamentar pes�edista' a con
bonitos cartazes,

_

reproduções de mo�u_mentos e pais�- c�rp..destino .a minha resi': j çã� e nervosismo malcr.iado, I
veniência e necessidade da

gens, repi'esentaçoes de costumes, tradlÇoes, festas, locaIS denela que fIca SItuada no ;,misturado com capnchos insta'laçao -de, uma potente
OU motivos de visita interessante para estrangeiro�; a, càns- centro da cidade. �uando a- ; bestas, e por haver insultado usina termo-elétrica na pró
titllição de ,um pequeno e:col de peritos-propagandistas in- tin-gíamos o ,Hospital' Santo: um cidadão, acompanhado pria região carbonífera, ga
fensos à demagógica ,;erbosidade de certos administrado- 'Antônio vei'J um enorme I d-e sua esPosa que o atacou rantindo-se, assim, mercado f
rec-polítlcos; .!l: realização de -urgentes filmes-documentá� temporal, tendo, eu então até, com palavras de baixo

consumo ao chamado carvão
rios sobre os mesm03 temas de propaganda turística e-sua! entrado no recinto do Hospi- calão, cujas� palavras não I

"Rio Bonito", cuja camada. é
distribuição bem orientada pelos centros que mai;:; i*porte I.tal, na parte que. se acha PQdem ser ditas 'a público, a maior do Estado, além

o

de

influe�ciar; a visit.a de peque�os grupos de jornal�stas '�S-I instalado o Sam�ú, me a�a'-I quant� :nais. dentro, de unia
se dar solução ao problema d(

tr�ngelrJS, ao �rasll, a e�emp.o do .que outl'?S palses tem' salhanc;lo com mmha esposa,

I
re,p�rt1çao' pode-�e �lzer fa- energia, inclusive tI' Inspor

feIto nas epocas que conslderam maIS convement�s; e

ta,n-I,
do temporal, e ao mesms mlhar, sendo estupldo, gros- tando-a, pelo fio, aos gran

tos outros meios de propaganda que 'implicam, é certo, tempo, para solicitar o. favor' seiro te�do sua boca suj,a, e des centros industriais de

despesa� apreciáve.is, mas �e.� a� quais �ão par'ece fácil
I
de, da,li, ser. pelo, telefon'e do i cl!jo procedimento não o �e- São Paulo, à semelhança. doconse'gUlr-se o "clIma" proplclO a formaçao de c-orrentes Samdu prOVIdencIado um au- I comenda, nem como, pr',élfls- que-se faz em países euro-'

tm-Ísticas ponderáveis. tbmóvel' para que me con- I sional que é, e muito menos
- peus,

Outro a::pecto importante do problema é o câmbio tu- duzisse ao meu lar. Ao en- i como chefe çlo Samdú. Será
rü:r.:co. Julgamos desnecessário, no momento, insistir em trar senhor 'Diretor, cumpri- I que

um homem desse 'cursou :_ Constantemente apare
maIores detalhés, para apontá-olo' como um dos élemeritos,' mentando 9 "ilustre" moto:', uma: Universidade?' ,

I teado, o que defY\onstra 'o

principais do problema, pois que' outras

con,sid'erações cer-I ris ta do Samdú, ,d,
e .serviço, 1 E onde emprega seus :0- interesse que o a;suntei des

tamente intervêm e exigiria o alongamento
<

do tema. Mas êsse já não me respondeu e, nhecimentos de edUCaçaO?',[ pertou no seio dos pa:rlamen-
que uma ação dinâmica e persistente se impõe, que sem

I
estando sentado; também o Há! Senhor Diretor é por es- tares catarinenses, esteve o

ela não podemos acalentar esperanças num turismo que médico de plantão e Chefe do; tas e outras que muit�s "<:'- I
Deputado Paulo Preis senho'r

nada indica poder formar-se por geração espontànea, que, I Samdú, Dr, Camargo Rócha, zes os, horp.ens são levados
I

da matériâ que trouxe a de-
ao revés, pela sua signif�cação, está a exigir a atenção sé- I êste, tambem, estranhÇl.vel- para rumos que não desejam: bate da Casa do Povo. \
ria e �emorada ?a administração e. não a apressada m�ni-I mente. nãio me �'espondeu ,

o nem .jamaiS desejariam em
I

_ Ao brado do represen

p�la?ao de teonstas ou a �aspalhlce de go.vernantes

1m-I' cu.mpl'lmen�o. oFlz-me de h�� s�a, VIda. Escrevo�lhe esta �e- tante pesse�'ta juntamos o

plovlsados. ' mllde e dellcadamente ped. dmdo a V. S. a fmeza de �ua. nosso e fazemos votos para
Tudo isso, e mais o

qU,e
se poderia dizer, parece-nos por fineza ao motorista o fa- publicaçãJ na íntegra, a fin; 'I' que iniciativas como esta en

que não o.fe,rece dúv�da.s a �ing_ué�, sobretudo nesta altura II' vor �e usa,r o telefone d? de que � Dtreç�o do Samdu contrem éco no próprio seio
ç1a nossa- VIda ecqnomlco-fmancelra. Samdu para cha::_nar um all- em Flol'lanopohs tome CO-I do povo, para fazê-las chegar

Mãos à obra, pois, quantos se investiram do munui tomovel de praça. Esse não nhecimento das normas de ,'às mais altas autoridades do

púb!ico, :nas com.o objeti�o de realiza�em obra patriótic.a, I me responde!! e gesticulou I agir de seu subordinad,o aqu� I País.
de mteresse coletIVO, e nao apenas ,veIculo de demagogIa. com a cabeça que eu deveria em Blumenau, e que dIte daI I

_

pessoal ou eleitoreil'J., . " s-:Jlicitar ao Dr, Chefe alí pre- normas de' educaçãô p.ara que

sente; fui, delicadaIl}ente o Chefe do Samdú daqui de

pel'to dele e lhe solicitei, e Blumenau, o Dr. Camargo
jamais eSl?erava a seguinte Rocha trate é-om urbariida"de,
resposta: "temos ordem da com educação, com cavalhe
direção em Floiianópolis, de rismo os seus semelhantes LISBOA, 14 (U. PJ - Se
não emprestar o telefone a que 'não lhe pedem absúrdo gundo despachos da India, 4

ninguem", com esta ntsposta apenas desejam utilizar um passageiros de um trem de
ne6ativa"respondi: "será que aparelho que não sé seu, que Goa ficaram gravemente ,fe-
o. sr, vai negar o' telef'one a está ali para atender ao 'pú- ridos quando estouro,\! uma
mim que tanto tenho cola- bhco e que o emprestandc bomba num cios carro,. Nos'

! borado com oS srs. aqui nes- não desvaloriza. E' de se la- meios
o

,oficiais se ifnputa ,

a
� te Hospital na salvaguarda mental' porque conhecí ou- responsabilidade pelo fato
ela saúde do Povo?" e foi en- tros Diretores que por aqui aos terroristas'da India.
t:io o bastante para que vis- passaram chefiandO o Samdú ..

S"', um médÍC'D, chefe do Sam- e que jamaís cometeram tão
c1ú em- Blumenau, o celebér- ,lastimavel caso.
rimo Dl': Camargo Rocha Conheço, e3.tou C"érto o ,dig-I
inostrar .o que de fato é, ,en- no Çhefe do Samdú no Esta
raivecido, gritou: "já disse

i que não damos o telefone,
1 retlre�se", e, como não lhe

! elei 'ouvidos" pois não ia me

expôr ao tempo com minha

esp_ôsa ne_m a ridiculos, a-

I chando que ,o Samdú não é

propriedade de:se "Leão da
- A Travessa "Uru3sanga", que começando na 'Ave- ,Selva" e sim elo Povo, ele

nida Hercílfo Luz atravessando à Rua 'General' Bitten- vêm com o ímpeto de jogar
me escada baix,o, colocou-me
até as mãos no peito em-

,,-

Florianópolis, Quinta-fei ra, 16 de Fevereiro de 1956
.- ---_ ._--- .-------------------

TURISMO

ESTOUROU UMA
BOMBA NUM TREM
PORTUGUÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÚPO�IS ......_

Realizacões Osmar Cunha
o t

, DR. IVAN!lDO
-

PORTO,

J
da de Santa Catarina o Dr.

Doin, e creio que sua senho
ria ao lê): esta saberá dar

uma dóse de educa.ção que o

doutor Rocha merece. Agra
decendo a- publicação desta

Depois de alguns dias de

estada n,e-�ta Capital, em

companhia de sua exma. es

posa, sra. Marília de Olivei
ra e S1Íva Pôrto, r,egressa ho

je ào, Rio de-faneiro o sr. dr.
Ivanildo Pôrto, ilustre chefe
de, Gabinete do Presidente do
Instituto do Alcool e Assu-

firmo-me mui atenciosamen-'
te seu amigo> e \admiradol',

Respeitosamente,
Dr. Luiz Amãdor dos Reis

Residencia á RUa Itajaí n,

741 - Blumenau

court" e terminando na Avenida Mauro- 'Ramos,
está totalmente c:xlçada. ca!".

Vice-Presidente

Loteria do Estado
REiULTADOS '. DE' ANT,H-,ONTEM

1.851 - Cr$ 250.000,ou - Tubarão.
11.915 - Cr$ 25.00('),00 - Tubaráo

-;!.778 .,- Cr$ 20.000,00 - Florianópolis
9.344 - Cr$ 15.000,00 - Tubarã.o
4.923 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
"

"

PREFEITURA DE NOVA TRENTO
Recebemos e agradecemos, do

a �eguinte comunicação: T Vice-Presidente
Honra-me comunicar a V, Constantino Mazzoli

Excia, que, em sessão reali-' '1.0 Secretário - J'osé Va-,

zada ontem, f'oi eleita e em- 'lentim Borg'onovo
possada a Mesd que dirigirá I 2.0 Se�rétário ;- Joãõ Valle
os trabalhos desta Câma'ra,' Valno-me do ensejo para
no ano.'em curso', à qual fi-I' aprésentar

a V. Excia. pro
cou assim constituid,a,_: testos de elevada estima e

Presidente - Nicolau Ba- distint� consideração.

Adão,

PREFEITURA DE CRICIUMA'

Atenciosamente,

Addo Caldas Faraco
Prefeito Municipal

--r,-----,-,
-- .._-�-'

"POUPANÇA - Consta que o sr, go
vernador Jorge Lacerda, preocupado eom'

,

o aJto preço. do combustível e o custo cres

cente de pneus, peças, etc., daria início a'�
discreto programa de moderação no US) de

c,arros oficiais, que plesmo em horas de
serviço muitas vêzes rodam desnecessá
riamente.

() sr. Jorge Lacerda, contudo, a expe

dição de ordens, portarias, circulares e

mesmo decretos .,- que se�p� se mostra
ram Inoperantes, no Brasil inteiro, nesse

particular - preferiria a silen,ciosa e con

vincente fôrça do -exemplo.. Dai o motivo,
dizem, de ser °êle visto transitando entre 'a
Residência Oficial do Governador 'e o Pa

lácio do Govêrno em carro de aluguel, pago
de seu bôlso".

'\,
,

Eis aí a quanto leva a ânsia tur�bulária.
Que ,o sr. Lacerda, num dÍa de festa, dispemasse

seus motoristas, vá lá. Mas dar uma corridinha em

taxi para poupar gasolina,' como demagogia é de quin-I
,

'

ta classe.
>

Nem mesmÇ> fazendo isso todos os dias, o Tesouro
seria ressargido do' que, em recente campanha,' gastou
com os chapas brancas - digp, chapas oficiais ca
moufladas de particulares.

./ O exemplo, em tqdQ caso seria bom, se começasse
a ser compreendido pelo autor do elogio - o mesmo
que por longo tempo, explorou um jeep dos serviços
públieos!

No caso seria aiuda int€iressante -observar que
uso dos carros oficiais está reguladQ por uma lei
'autoria do sr. Aroldo Carvalho - transgressor nO
dela! A diferença é que quando a lei foi feita, o sr.

de Carvalho era da oposição, ..
I '
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