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Rubens de
Arruda Ramos

t Dominftos. F... N 1" 395
rém, que dizia estar o mesmo tica recebeu, ontem, o se-

de Aquino
· -'l. €laminando a situação naque- guinte rádiograma do brí-

la cidade paraense desde às gadeiro Àlves Cabral, Co-

I �..........................................
•..............-.-••_•••_............._....-_...,..."......

___________.,.___. .�
18,50 horas de hoje, após ter mandante-em-chefe da Ope-

�dição de hoje - 6 páginas Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 19')6 Cr$ 1,00 posto em fuga o major Ve- ração Santarem :
.

--- - 1080, que ·segundo o sub-ofi- "Os sargentos Arnaldo,

O CASO DO TRIGO
.

-.J" - - - - - - - - -

. ,
cial Fernandes, fugira para Rocha e Brasil, tripulantes

,

'

INCÜRS·ÕS··-EM-llffASGRA'!15-siMAS ����i!S NA �:���e���n;:�e. �d�:�����e� �� a;!��rC�4:, ��jo:eP����
Em plenário da Câmara o Presos os oficiais insubordinados ... re��o 2:m(�0�;ou o ��!� ��m;e������e��oc�:���:c��� �·;���r���seg��rc��t��!�:_�:

At'l' F t
. gresso do Partido Comunista

de Santarém que, por falta neste Quartel-General. O

:7 sr. I 10 on a na -lavrado o têrmo _ da URSS, ao qual compare-
de meios, não lhe foi possível Estado-Maior, da Primeira

RIO, '23 (V. A.) - O sr: Esta situação, sr. pi esiden- Cem delegações de quase to-
evitar a fuga do cabeça do Zona Aérea está obtendo in-

Flores da Cunha abriu a ses- te, trará. sem dúvida, maio- RIO, 23 (V. A.) - Encontram-se presos os doze oficiais dos Os países. Segundo apu-
movimento de rebeldia há formações militares.' O te-

são de ante-ontem da Câma- res dificuldades à n038.1 ,,1-
da Fôrça 1\érea Brasileira que, incumbidos de executar o

raram as autoridades polící- pouco manifestado. nente Petik continua preso,

ra com a presença de 37 de- tuação economica e ela ín-. transporte de pára-quedistas do Exército em àviões míli- ais do Rio de Janeiro e São
O aeroporto de Santarém mas passando bem, em San

putados. Lida e aprovada a flui, como todos sabemos nas "tares, recusaram-se a cumprir as ordens suporíoras. Todos Paulo, o extinto Partido Co-
fôra bombardeado pelas for- tarem. O aspirante Ivaldo

ata da sessão anterior, e lido dificuldades da nossa polití-
os oficiais insubordinados pertencem ao 2° Grupo de munista do Brasil ali está cas legalistas da FAB, sendo de Castro Braga e 22 solda

o expediente, o sr. Atilio ca e, tambem, de 110s;.;a·, con-
Transporte. O comandante do' Grupo, um tenente-coronel, representado pelo sr. Luiz

durante o mesmo destruido dos transportados de Belém

Fontana fez ao plenário a dições sociais. Daí por que
O' subcomandante, um major, e dez outros capitães e tenen- Carlos Prestes e Diogenes de

um dos dois aviões com que
e Itaituba acham-se presos

seguinte comunícação ; fazemos um anelo para que
tes estão recolhidos na Base Aérea do Galeão.' Souza Arruda. Circulas liga-

contava o major Veloso. em Jacaré-Acanga. Logo

,
00 CASO DO TR.IGO o Ser,viço de "Expansão do

.

Foi lavrado o têrmo de. i.n�ubordin�ção, ini�iando-se dos à policia e que se dizem
SANTAREM LIBERTADA que obtenham maiores in-

"Sr. Presidente. Acabo- de Tr igo, do mínísterto da Agri- i assim
o processo co�tra os ofioíaís que �a? cumprll'am. �om bem informados admitem que

Já à noite, chegou ao Mi- formações 'serão transmiti

regressar do Estado de San- cultura, faça com que t'eja I
o d�ver. Falta consIderada. grave, o Código

�

Penal MIlItar Luiz Carlos Prestes poderia
nistério da Aeronáutica, as- das. Solicito informar às fa

ta ôât�rina, onde tive opor- cumprido o disposto na por- comIn� a pena de um. a doís anos d� deten?ao. . �
ter estado nesta capital na

sinado pelo suboficial Fer- milias dos sargentos. Estes

tunidade de passar alguns taria que trata do assunto, e �l�� de estare� InCU�SOS �o. crrme de InSl1hGr�Ina��o, fase pre-elsttoral. Sua prisão nan des, qUe comandava .o seguirão para o Rio de Ja

dias e constatar as grandes os moinhos que até agora não os of,Iclals em q�estao estao sujeitos a proces�o mais serro, teria deixado de ser efetua- destacamento de Santarém, neiro o mais cedo possível".

dificuldades que se" aprasen- compraram SUg quota de trio que e o de .reumrem-se para recu�ar o cumprl�lento de 01'- da por temerem as autorída- e diretamente dessa cidade, PERFIL DE SANTAREM

tam para o escoamento da go venham faze-lo, socürren-
dens �ecebldas. A pena ,no �aso e de dez a vínta anos d� des policiais o desencadea- o seguinte rádio: Santarem, a cidade onde

safra do trigo deste ano: As do�se, desta forma, do nosso l'!lc!usao, com aumento da terça parte para os cabeças. menta de agitações por parte "Informo assumi coman- se instalara o major Veloso

dificuldades são tantas e o tritícultor, que, depo;s d"e dos extremistas. do destacamento Santarern, e seus' companheiros de in-

de�contenta m e n t, 'o
é

. "tão tanto trabalho e tanta luta, partir 18,50 hoje. Pista de- disciplina, está localizada à

grande, entre os trítícultores não sncontraa quem vender N o' t u I a s
�'>"fPro

.. ,

sobstruída. Estação ZWSM margem direita do Rio Ta"

daquela região, que haverá, o produto. DIRETOR DO DCT O no ar, operando normal. Im- pajoz, na confluência com o

sem dúvida; um de::;estilnlJIO ALMI�ANTE JUVE- possível evitar fuga major. Amazonas. Sua população

à, produção, cujas causas re- Os moinhos das zonas [J1'0-
. Veloso, virtude falta ar- alcança'a casa de quarenta.

sidem-na legislaçao,em vigor. dutoras, depois de tf)rem
> " O SECRETARIO da Viação, SI'. AroMo Carvalho, NAL GREENHALG mas". mil almas. Está à 355 qui-

Moinhos -há, sr. presídsnte, comprada suas uuotas estão pretendeu impôr a sua..vontaele no caso da tabela dos en- Às 22,20 horas, a estação lometros fluviais de Belp-111,

que não estão cumprtndo 03 em choque com ils pror.uto- genhaíros da DER. e elo Estado cujos vancímentçs estabe- RIO, 23 (V. AJ - Infor- do Ministério da Aeron áu- e à 710 quílometros aéreos.

dispositivos 'legais, adquírín- res; Enteridem estes que (IS leceu em. ato que levou ao Governador •
Lacerda. Como ma-se que, em seu despacho fica entrou em cantata com Sua economia baseia-se nas

® sua quota de sncrificlo. moinhos das zonas . produ�o- ; houvesse reação da classe, a atitude do. fuhel'erzito
.

ca- I
de o:ltem com o sr. Juscelino a de Santarém. culturas de cacau.. cumarú,

, J1sta .sítuaçâo não diz res- ras devem comprar ° trigo noínhanse acabou sendo conhecida. O homem é franca- I Kubitschek, o comandante TELEGRAMA AMEA- castanhas, borracha, cau-

peito, apenas, à pl'e;.,;üntr_sa- dos moiJÍ-hOsi porém' não es-� mente. d<!!, golpes. O primeiro. que -tentou foi ir a Itajaí, Lucia Meira, atual mimstro � n::..ÇADO .� "".._ ..... �o, cana, de-tI� 1t��

fra, mas também à::ranted'Ü- tio' erh condições .i.é 'faze-lo" detJ?is -d'; diâ :n de -janetI;'zy, p41'a J) gar'rasslDntul'tl--' ant�- I da _:Tiaçãa, indicou ::u:a f di- Após, o a.taque, o major ba e fÍ'lltas. Outras ativi-'

'i'es, sem que qualqu81' :'innção e nâJo podem efetUár á eom" datada do sr. Itineu Bornhausel�, J1e'sse ato da tab�la .dos- reçao do, DepartameJ1to dos Ve10so mandou
_
abrir a a-- â�des: a pa�toril e a-' :pesca.

�aja sido, até agora, apliea- pra pelos dispositivos. cta -engenheiros. Como falhasse esse expediente, o sr. Arolde): Coneios e -Telegrafas, o nci� DO DC;].', -que se en-. 8' o principal empório ca-

da àqueles moinhos.
.

I propria portaria". Carvalho recorreu a outro: levou'a tabela ao sr. Lacerda, do almirante Juvenal Gre- contrava fechada aesl1e a mercial do Tapajoz e' do

com a inf�,r�ação de. que ela m��'ec:ra o a�ôio do Conse- rnhalg. O almirante Juven�l I sua. chégad� a Sa�tarem, e Baixo Amazonas. Do, pon Lo

Ilho Rodovlal'lo, que na verdade nao fora OUVIdo. Desco,berta Greenhalg pertence aO PartI- . enVIOU ao comando da la. de vista do tráfego aéreo,

a trama falsa, os eng'enheil'os reuniram-se, e re30lveram do Republicano e, quando do i Zona Aérea, o seguinte te- na Amazonia, Snntarem é

levar ao sr. Go.vernador a tabela que elaboraram. O sr. lançamento da candidatura t legrama: cidade dl!-s mais importan-

RIO, 23 (V. AJ _ O ves-) contra a medida.
.

Jorge Lacerda aprovo�-a.
do sr. Juscelino Kubitschek á I "Visto, PA-lO (o Cat.ali- teso

.

pertino oficioso "A Noite"

aS-I'
O jornalista foi levado

..

à x x presidência da República, de- !na) ter metralhado. estação, ORDEM DO DIA

sim noticia a interdição, da presença do chefe de polICIa x fendeu a indicação do seu Isantarem, à partir desta da- S. PAULO, 23 (V. A.)
.

Radio" Globo: 'Esta manhã a
I
e em seguida posto. em li- " EM TEMPOS -não muito recuados', ·porque alcan- nome. ta passaremo.s a reagir de A Zona Aérea desta capital

Radio Globo esteve por mais berdade. Tambem fOI ocupa- çaram ainda o último Govêrno, quando acontecia um f:Üo ceitou e maréará opor.tuna-, qua!�uer maneira, . respon- baixou, a seguinte ordem do

de uma hora interditada pe- : da pelas policiaiS parte da
i da natureza desse,' da tabela dos engenheiros, acontecia mente a data de sua VIagem sablhzando V. Exa; }leIas dia:

la policia. A reportagem apu- redação d'''O Ol.o�o'·, de onde I também um pedido de exoneração, normal, comum, de 1'0- a Belo Horizonte. 'consequências".

rou que as autoridades pOli-I eram retr8,ns�mtldas as no- tina. Mas, ao que parece, o sr; Aroldo Carvalho tem medo AP.ós o tiroteio,. seguran- i "Alguns oficia�s da Aer�-
ciais, valendo-se do artigo 1.0

,tidaS para a r�dio. Mais tar- de ostracismo e prefere ficar só como ostra. Para tanto

SOBRE SANTARE'tt.-
do amda a sua pIstola-me:. náutica, faltando ao seu ju-

do decreto 21.111, de março de, foram conVIdados a com- teria até advertido o Governador de que SeU pai, dele IY tralh�dora, V,eloso declarou 'I ramento de soldado, decidi--

de 1932, que çiispõe sobre o I parece;:
à chefatura de Poli- Aroldo, é deputado! aos cmco reporteres presen- ram rebelar-se contra a 01'-

controle das estações de

ra-I
cia OS dirigentes d� Rádio x x RIO, 23 (V. AJ - O jor- tes em Santa rem que "aca- oem legal, apoderando-se de

dia, intervieram naquela e- Globo, havendo, entao, entre x
nalista

.

Cavaleiro IvIacedo 'bara com a consideraç'ão aviões e armas da FAB, pa-

missara sob a alegação de os mesmos e o general Au- " CONVOCADA, pelo Governador, a Assembléia. Eis continua enviando fartas in-
qUe tinha e que daqui por' ra se trasladarem a regiões

que a mesma, desde ontem,

19usto
Magessi, um entendi- aí uin erro do Governador. E' que a convocação, apenas um formações de Santarém. En- diante iria derrubar qual. de dificil acesso no país,

vin�a irradiando noticias in- �ento. Dep?i� dist.O,
foi 1'e- mês antes da reunião normal, não se justifica.- Acontece, tre elas figura a de que du-

quer avião que os ameaças- onde sabem não encontl"ar

_ vendicas e alarmantes. tIrado o polICIamento da Ra- mais, que não ha caso de urgência � gravidade para o Le-l! �:ante o dia de o���m uma se".
/'

resistência às suas inten-

Apurou ainda que
.

desde dia Globo,.e tudo Ivoltou à gislativo resolver. Mas a convocação é política. E está pre-' fo.rtaleza voado:a Jogo� bo- O capitão Lameirão� por ções criminosas.

ontem à noite os dirigentes, normalidade. .' sa à cri�ção da. Secretaria do Trabalho, no Estado. Essa Ilet�n:, sobre a CIdade, .�lzen- sua vez, declarou: Estabelecendo-se em cam

da radio haviam sido adver- '.8.0••••••••••••••••" criação teria por fim possibilitar. um acôrdo do Govêrno I do. ?s. coman�os . mIlItares
- Acabou o l'asga-seda. pos de pouso e interditando_

tidos pelo chefe da censura, com o P. T. B. de cujos quadros sairia' o titular da nova ,. elo ExerCIto, Marmha e Aero- Agora, o navio vai pro fun- se, perturbam o tráfego aé.

coronel Joa-o A1berto Rocha NEREAU· IRÁ A p·asta'.·' náutica c'onfiam em que seus do. reo normal e a vida ordeira

Franco e estas advertencias MINAS
x x

.

patricios de Santarém ne- NOTA SOBRE O' ATAQU'E das populações atingidas,

,_

não foram �tendidas. Hoje
_ " A· _ A Fe-

-

,', NÃO HA .NADA quoe justifique .uma Secl',etaria do guem o seU concurso aos re- Por outro lado, a la. Zo- comprometendo a honra da·

I h- d era RIO 2" (V ) S C t O t t I voltosos, evitnndo-se derra-
, pe a man a, quan o _"'. d .\ Trabalho em anta a arma. seu 1 u ar sera um sem na Aérea, distribuiu, hoje o FAR e causando Os mais

transmitido o "jornal falado" I deraçao da� Industnas e
tràbalho. Dir-se-á que a pasta existia em São Paulo. Exis- mamento de sangue brasilei- segl.tinte comunicado: graves danos ao conceito

a estacão foi ocupada por. Minas Gerals endereçou con- ;
tiu é verdade. Mas existiu em virtude de um acôrdo com 1'0". Diz ainda a mensagem "A la. Zona Aérea, a fim internacional do Brasil.

um ch�que da Policia Espe-' :vite ao sr. Nereu Ramos, .a. a úniã� que' alí não mantinha com as atribuições das que o gesto do major Veloso
de impedir· qUe os dois a- Conclamando meus co

cial, tendo sido detido na fim de que es�e pr��uncle ol,ltras d�S demais Estados, a Del�gacia do Trabalho. A Se- "é loucura e de resultado ne- vióes em poder do major mandados a cerrar fileiras

ocasião o reporter da "Tribu- u!:11a conferenCla I no °t�dum cretaria bandeirante exercia, assim, uma delegacão de po- gativo e impatriótJco". V I f
, . "d quela en I a-

.
-

e aso assem empregados em defesa do prestigio da

na da Imprensa" Arthur Pa- economlC�.
t
a

d J stiça a
'deres. Denunciado o acôrdo, o Govêrno paulista extinguiu Terminando, diz o boletim

para fins ofensivos ali para FAB, pelo qual tantos com-

raiba Dias, que se rebelara de. O minIS 1'0 a u
-

I
a Secretaria, por inutil cá sem que fazer. Esse exemplo .de- impedir as ações que até o panheiros deram a sua vi-

d·t d' I G d L d M 1- .

S E que "Os militares da Marinha,
veria ser me I a o pe o ovel'na ar acer a. a vaI . xa.

Exército e Aeronáutica con-
momento tem aquele oficial da, em torno dos seus _che-

,...

O DOS FRETES DA
se começa a criar sinecuras' e a comprometer os dinheiros desenvoh7ido, determinou fes, de permanente vigilân-

MAJORACA .

.

públiCOS em atos de pura politicagem. Fique o aviso. fiam no patriotismo dos pa-
que os rE:�ridos aparelhos cia contra a propaganda

,
x x

raenses. Quando a "fortaleza
fossem imobilizados' no so- subversiva e a' indisciplina,

NAVEGAC,AO DE CABOTAGEM ,entr-eo'!'GTovoêr�Eo �Ro ;�� :.,oaS�;naao.:�:�. �ev;i�e��o�����: :��::r:'��:���o:a d:OS:;t�= lo. Tendo ainda em I vista e de energia na repressão
,la

re'm' fOI' tomada de pa'nI'co,
evitar derramamento de imediata daquelas ações, te-

RIO, 23 (V. A.) - O D1inis- tal, por 6 meses, proce�endo I
e Miranda Ramos, candidatos à vice-gov'ernança, depen- b'

• t· p cao de I pensando que ia ter início o
sangue, rece eram os pilo- nho como objetivo à manu-

tro da Viaç'ão enviüu à CO- enquan o IS,SO a aura,
. ,dentes de algumas urnas. a serem ·renovadas. A situação t d

.
.

1
lt do na r c Ita bom.baI'deI'o ae'reo. ,FeII'''''-en- o.s ar eus_ngoro.sas no sen- tenção da ordem egal e o

FAP uma proposta de revisão seus resu. a s e e_ hamletiana de ambos reside nos termos do acôrdo, do z;m
t d d

-

. d te em lugar das bombas sur-
I o e nao atu'ar, caso mais alto conceito da eor-

tarifas para o transporte das emp:�s�s e navega?ao, ,'qual um sairá como Herodias e o outro como S. João Ba- , h 'bTd d d poração a que servimos, pa-

de cabotagem elaborada, pela tanto OflCla1S como partlCu-

'I
tista, isto é, o primeit'o com a cabeça .do segundo numa giram panfletos. 1 .ou�esse pOSSl lIa e

.

e a-

I
O maJóoi' Pulo Vitor lev u

tmgIl' o pessoal. LocalIzado ra segurança/e grandeza do

Comissão da Marinha Mer- ares.
• bandeja! Ser Herodias ou. ser Baptista - that is the ques- a o

d
. -

'd Brasil" ..

cante. Em seu despacho o co-
-_ ........ - - - - ...................--_.'"

I tion!
para Santarém os boletins.u_m__o_s_a__v_I_o_e_s_n_o_a_e_r_o_r_o_m_o__..;.... _

I I - que as "fortalezas voadoras"
lnandante Luc.io Meira dec �- RONDÔNIA - A NO- �R-,.-.EC.J"oJ"WEP---CJ'-"'A-�O·A--·

......

R--.A�IN-H'V'V"..'".AE
.....

L.......,.IZ-A-B
......

E�T·H-
..-....."'"

atiraram em Itaítuba, assina-

��e��e �:o i:���st����!�iat� VA 'DENOMINAÇÃO -.' ,. ,

. dos pelo proprio ministro da

para pa'gar o aumento de sa- DO TERRITÓRIO DE �ONDR�S, 23 (U. PJ - A' primeiro mi�istr?, sir Antho- Aeronáutica e dirigido ao

'lar ias do pes30al maritimo, , ramha Ehzabeth II e o duque. ny Eden, e SIt; WInston Chur- pessoal civil e militar de Ja-

conforme acordo assinado a GUAPORE de Edimburgo se dirigiram à' chill eram as primeiras figu- 'careacanga, exortando-os a

24 de janeiro ultimo pelos re- I &a economia triticola. Prefeitura, ontem para uma ra3 oficiais da cerimonia em não colaboração com os re-

Presentantes dos' empregado- I RIO, 23 (V. AJ - O presi- recepção de volta da viagem homenagem à rainha. O rigo- voltosos e pedindo a estes que

res e dos e�pregados". ! dente Juscelino Kubitschek. de 3 semanas pela Nigéria, na rosa frio não permitu que a se apresentem. Tanto e3te 0-

Recomenda ainda o mi-' de Oliveirl'J, sancionou a lei IAfrica ocidental. Os c-onSe- soberana passasse pelas ruas ficial como o major Veloso

l?.istro à Comissão da Mari- do Congresso N'acional, mu- lheiros municipais e vereado- da capital em carro aberto. A continuam a dizer que isso

nha Mercante que, aprova- dando a denominação qo res da cidade de Londres con- I princesa Margaret, a rainha- faz parte da guerra fria
.

do

dos os reajustamentos por Território ,Federal de Guapo- vidaram a soberana para o I mãe e outros membros da governO contra o movimento

ele propostos, ponham em I ré para o Território Federal tradicional almoço,. � �im de I :umília real participaram elo que se alastrará pelo Brasil

execução, a título experimen- de Rondonia. jurar lealdad.e e afelçao. O I agCl,pe. inteiro.

Exército sediado em Santa- O Ministério da Aeronáu-

imprensa, informando que

recebeu comunicação do sub

oficial Fernandes, coman

dante do Destacamento do

de Santarem, foi o mesmo

alvejado d2 acôrdo com 'as

instruções, estando assim

impossibilitado
.

de prosse
guir nas operações".

FUGIRAM OS SAR
GENTOS

A POLICIA OCUPOU Á RADIO GLOBO

MISSA DE 7° DIA

DR, ADALBERTO TOlENTINO DE
CARVALHO

A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA CON

VIDA OS PARENTES E AMIGOS DO DR. ADALBERTO
TOLENTINO DE CARVALHO PARA A MISSA DE 7° DIA

QUE POR SUA ALMA FARA' CELEBRAR NO PRóXIMO

SAB;'\DO DIA 25,ÁS 8 HORAS NO ALTAR DE S. JOSE' DA

CATEDRAL METROPOLITANA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianõp()Ií,s, . Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 1956

I�Dlq�PIQR PRQFISS�ONAL''___--�-_;,,__-''
D�. W.;\�MOR ZOMER m( YLMAR CORMA' .Deu,llsta para I

GARCIA CLíNICA MÉDICA •

I?illlomado :l)el�. Faculdade .Na- :- , CONSU�'EA� - das 10 crlauças
. cíonal d�id:':di;�n�ra�� Uníver-

I
as 12 e das 14 as 16 hor�s. DR. JUAREZ PHILIPPI

Ex-lnterno por concurso da Ma-' Rua Nunes Machado 17. Edifício João -Alf'redo _

ternidade-Escola . z Fone 2911. 10� d
(Serviço do Prof. Octávio Rp- I _ .

an ar.

•

drigues U.mal . I DR. JOSÉ TAVARES Salas 1 e 2,-:- Rua Jerônimo
E.x-mterno �o Serviço de Círur-

IRACEMA Coelho, 1
'

gla do Hospital I. A. P. E. T. C. , . ,

do Rio de' Janeiro

I
DOENÇAS NERVOSAS E MEN- Horárío : 8 as 11 - 16 às

Médico do ilospital de Caridade TAIS - _CLINICA GERAL 18 horas
e da 1I1aternidade Dr. Carlos Angustia - Complexós - .

. Corrêa Jnsonia - Ataques - Manias _
Atende exclusivamente com

DOENÇAS· DE SENHORAS - Problemãtica afetiva e sexual hora marcada .

.PARTOS - OPERAÇõES Do Serviço Nacional de Doen- --_.- _.-

Cons: Rua _ JoãQ Pinto n. 16, ças Mentais. Psiquiatra do DR. CESAR BATALHA' DA
das 16,00 às 18,00 horas. Hospital-Colônia Sant-Ana,

.

SILVEIRAPela manhã atende díà- CONSULTóRIO - Rua Tra
riamente no Hospital de [ano, 41 - Das 16 às 17 horas.
Caridade. RESI-DÊNCIA: Rua Bocaiuva,

Residência: 139 Te!. 2901
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.692.-

MÉDICO
E::lPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TRATA'MENTO li: OPERAÇõES
Infra-Vermelh.o _, Nebulização -

Ultra-Som
(Tratamento de' sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único DR. NEWTON

no Estádo) 'D'AVILAHorário das 9 às 12 horas e .

da!! 16 às 18 horas. ,
.

CIRURGIA GERAL
'

.. c.óni!l.Ultór-iO: -_Rua
Vitor Mei-, Doen�as de Sén��ras - �r?cto-

reles 2,2.� Fone 2675. . log�a -:- Eletricidade Medica

Res. - Rua São Jorge 20,.... Consultório: Rua Vitor Mei-

Fone 24 21. reles n. 28 - Telef\)ne: 3307:
Consultas: Das 15 horas em

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n" 71.

\

.'

.

r

DR. ROMEU BASTOS
'PIRES

·
MÉDICO

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

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -'

.Te!. 3.902.

DR. HENRIQ-gE PRISCO
PARAJSO

DR. ANTONIO GÔMÊSDE
ALMEJDA

- ADVOGADO -
Escr ítõnío e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346. '

......................
D E N TIS TAS
DR. SAMUEL FONSECA

ClRURG1Ão-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon .

. DR. MÁRIO DE LARMO DIATERMIl.: - Tratamento de

CANTIÇÃO canais pela aI.
. ta frequencia.

1\:1 É D I C O Raios X e Infra-Vermelho
CLíNICO DE CRIANÇAS Consultõrto e Residência: R. -�-------------------"'--

ADULTOS Fernando Illachado n? 5 _I p�1.1
.

CORAÇfo°,e:;:��1�ga:_ RINS' FO�:n::::as: das 8,00 � 11 ho-

.

'.
.

,rfií'.
pr-'� -

eo
,L �

.

Tratamento moderno da ras e das 14,00 às 18 horas, ,S III
SIFILIS Exclusivamente com 'hora mar-

l/ta' Consultório - Rua Vitor Mei- d

f'
�

eles, ::, �i't'�lOh"... '�;..d;;U��
9

C::�EIRA �.
.

0II1IAIfTE�;;;'-."
.Tele�o�e:. ConsultorlO,- 3.415

\
DE ANDRADA /ffi� nos V.·A� ,

.. ,

Reaidência: Rua Jose do Vale

"I' t':JO'1:,
Pereira 1?8 � Praia da Saudade

.

- CIRURG;IÃO-D)':NTISTA - :-"�1!1; ,'t I. J,:
- Coqueiros' CONSULToRIO - Edificio "

,
--- - ._-'" --'. Partenon - 2° àndar - sala.

MJ1 D�\"R�'
I

rDR. VIDAL DUTRA FILHO 203 - Rua Tenente Silveira 15 1.""

MÉDICO DE CRIANÇAS Atende diãr.iamente dás 8 à� »»: ..,;; ''';<..
Co.nsultório: Felipe Schmidt, 11 horas. � ",'

»�.fI'38 (da 14 às '17 horas). 3as e 5as das 14' as 18 horas. r:
� -

"
� � ,.

Resídência : Tenente Silveira, -. 19 as 22 boras. \ .,' '/, �
\

130 (Fone 3165).
.

Confecciona Dentaduras e Pon- '

' ,

�
___-

•
tes ldóveis de Nylon.

. í1't,
' �

DR. CONSTANTINO DR. JOÃO ASSIS FILHO Ex FI
· , "'-

L d�'ô�;�::���&�f[G:h;::: ,�:���;:�;"i��'<T���,g,"' pressa orianopo IIS ta.
Curso de aperfeiçoamento e Rua Felipe Schmidt, 39 A -

longa prática
.

nos Hospitais de. salas 5 e 6

Buenos Aires. Atende' com hora marcada .

CONSULTÓRIO: Rua Felipe Dar 9 às 12 e das 14\ às 16 -

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE ..a·......a·_........a-...............•............

3512. '

.' O ESTADO
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho-

ras
. Residência: Avenida Rió Bran
co, n. 42.

Atende chamados

4 sábado (tarde)
5 Domingo "

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

126
domingo

Agência: PôRTO ALEGRE ,0 .serviço noturno será efetuado pelas- Farmácias Santo

"Riomaé Antomo.e Noturna, situadas ás ruas Felipé Schmidt, 43 e

Avenida do Estado '1666/76 Rua Qomendador Azevedo,
Trajano.

64

Telefone; 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Telég. "SANDRADE" ElId. Teleg. I'RIOMARLI"

Otimo emprego de capital
VENDEM-SE URGENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

UMA ÁREA DE TERRAS - No Bairro do Estreito,
próximo á Ponte IIercilio Luz, já loteada (12 magnificos
lotes) ;

,

UMA TIPOGRAFIA - Com todo o aparelhamento
il�cessário, equipada ,com dois prélos eletricos, dispondo

- de ótima freguesia;
,

MóVEIS PAHA iESCRITóRIO �'Uma máquina de

Consulteln nossas tarifas. 'EXPRESSO FLORIANórOLIS� escrever, Olivetti, nova, carro grande; uma escrivaninha,

-Fones: 25-34- e 25-35 _ uma cadeira giratória, uma mesinha p/máquina, estante
para livros, tudo de imbuia, e um a-rmário pequeno de

----��-�------..... -== ---- -� pinho.
'

Preços a combinar. Facilita-se parte do pagamento
Tratar com Octacilio Nascimento, rua Conselheiro Mafl ,

140, ou C. Pgs.tal, 517.
.

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamentl! e de imediato:
.JORNAIS Telefone
O Estado r , 3.022,'
A Gazeta ..............• 2.656,
Diário da Tarde 3.579
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

'Caridade:
(Prcvedor) 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 3.831

I Milit::r 3.157
'São Sebastião (Casa de

Saúde) .,.............. 3.153

DR. ANTONIO BATISTA Maternidade Doutor Car>

JUNIOR los Corrêa ....•....... 3.121
GIlAMADOS UR-

CLíNICA ESPECIALIZADA DE GENTES ,

CRIANÇAS Corpo de Bombeiros .... 3.J13
Consultas das- 9 ás 11 horas.. Serviço Luz (Raclama-

'12R.es. ,e Cons. Padre Migu�lin!I.O, ções) _ , 2.4\)4
Polícia (Sala Cómiss4rio .. 2,038

DR. I. LOBATO
Polícia (Gab, Dele!!'ano) .. 2.1\94

COMl'AJ'<lHAI::i tJ�

Formado pelà��Faculdade Nacio- FILHO TRANSPORTES

nal de Medicina Universidade 'Doenças do apareJho respiratório ,TAC _ .. -..... '1.700

do Brasil TUBERCULOSE. Crúz�iro do Sul .. -. . . . .. 2.500

RIO .DE JANEIRO RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA 'PanaH ..............•... 1:,553

Aperfeiçoafuento na "Casa djl DOS PULMõES Varig .. , _........ 2:325
Saude São Miguel" Cirurgia do Torax Lóide Aéteo ,........ 2.402

.

Prof. Fernalrdo Pàulino Formado pela Faculdade Nacio- Real , __ , , .. 1,377

Inte.rno por 3 anos do Serviço nal de Medicina. Tlsiolojlista e Scalidinavas , '2.300)
de Cirurgia Tisloci:rurgião do \Hospital Ne- HOTÉIS·

�

Prof. Pedro de Moura rêu' Ramos .'"
Lux .. '-, _ , . . . .. '2.021

, OPERAÇõES Curso de espec�alizaçãó·. 'pela 'Magesti� H •••••••••••• ,. 2.276

'C.LINICA DE ADULTOS S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- "Metropol 3.147

'DOEN0AS DE SENHORAS tente de Cirur!!'ia do p'rof. Ugo La Porta 3.321.
CONSULTAS: No Hospital de

.

'Culmarães (Rio): t
Cacique 11.449

���idade, diáriamente pela �á-. Cons.: :Felipe' SC�1l!idt, 88;....:. .. ',Centra! .: ',' . . .. 2.694

nESIn"'NCIA: _ Rua Duarte
Fone 3801, , .&t..

Estrela 3.371

.zy.. -'Uende em - hora marcada. Ideal 3.659

'.Sdtutel, 129-"� Tél'êl'. -'·3.2S16.·-,-�·t
..

Res:' ::.::. Rn�" Esteves J'unníl' 'RSTREITO
'

. ,Ji'Jo.rianóp,oJis.- 80 _.:. Fºne t �11l1 i _ .•. ,' •.__L' Disque , ; ..

MÉDICO
Operaçõea - Doenças de Se

nhoras .,... Clínica' de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital, dos Servidores do .Bs-
'

tado,
(Senviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

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

te no consultório á Rua Nunes,
Machado 47 Esquina ,de Tira
dentes; Te!. 2766.

"

Residência -

_ Rua Presidente
Coutinho 44.
---'---�------------------

CLINICA
de

OlaHOS ,- OUVIDOS
E GARGANTA

. DO

.DR. GUERREIRO DA
-FONSECA

Ch"efe do' Serviço
.

de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue à CLINICA os APARE<
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMEN'TO das DOENÇAS

-

da ESPECIALIDADE .

Consultas - pela
.

manhã no'
HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5

no CONSULTÓRIO _, .Rua dos
ILHEOS n", 2

• '

RESIDÊNCJA - Felipe Sch-
midt nO. 113 Tel. 2365.

.

'NARIZ

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREU�ATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: .João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos ao.s Sábados •

Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

I MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de I

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO uASAL
R-'\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra _Verm�ho.
Consultório: Rua Trajano, n 1,

10 andar - Edifício do Montepio.
ROTário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
.

Residência: Avenida Trom-

powsky, 84� .
,

__ -._

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA

DR. MARIO ·WEN
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRI1\NÇAS

Consultório ..:_ Rua João Pin-

to, 10 - Tel. M. 769, '

· Consultas: Das 4 às 6 horas.
·

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2.812.

DR. NEY PERRONE
.MUND

DR.' CLARNOG:-
GALLETTI

-

- ADVOGADO
Rua yitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X

Atende .com Hora Mar
cada ...

Felipe Schmidt 39 A Sa
las 3 e 4.

DR. ARMANDO VALÊ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
'

da Assistência Municipal' e Hos
pital de Caridade

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-
. ÇAS E ADULTOS

_ _

-- Alergia -
Consultório: Rua Nunes MEl

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

lherme, 5 - Fone: 3783

DR.-JOSÉ .MEDEIROS
VIEIR'A

- ADVOGADO -

Caixa Postal í50 - Itajal
Santa Oatarina. -

DOENÇAS� DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES_
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLT-

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20a enfermaria

e Serviço de gaetro-enterologia
da Santa Casa do Rio de .'Jeneiro .

(Prõf.•W ·Berardinelli).
Cursó

.

de neurologia (Prof.
Aus'tregesl lo ).
, Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e útero
Consultório: Vitor Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

' •

Residência: .Rua Bocaiuva 20.
Fone: 345,8.

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS· A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara ..

Ltda
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeil'C'.
Rua 15 'de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Pàulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

•

No Interior
Ano Cr$ 200;00
Semestre .. . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos· nos ar

tigos assinados.

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GERAL

Especialista em moléstias de
Senhõras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos os

sexos.
" Doenças do aparelho Digestivo
e do s'istema nervoso. ,

Horário: 10% ás 12 e 2% ás fi.
Consultório: R. Tiradentes, 12

- 1° Andar - Fone: 3246.
1 Residência: R. Lacerda Cou

.tinho, 1� (Chácara do Espanha)
;.- Fone. 3248.

DR. ALVARO DE
·CARVALHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICULTURA - PEDIAT:aIA

- ALER.GIA INFANTIL ....
Consultório: - 'Rua Tirader.-

Í-es n. 9.

I
li.esidência: - Av. Hercilio

Luz n. 155 - Tel. 2.530.
'Horário: - Das 14 às 18 ho

.

1'as diáriamente

•

Com ês�e valo .. V.S.
abl"ill'á uma conta. que
lhe I'enderá. jurO com·

pe'l?6.dor e

levól"� pól"ó SUÓ I"esidin-
, eie, um lindo e útil pl"eSent2:

um BELlsSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

APl"ocul"e hOje e NOVO

NCO GRiCOLA
. � r:7T_;1.O, 16 '.

...... fLORIANOPOLIS
.

- SANTA CATA� ...":;liol).....

DR. WO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

Consultôrío rua Bocaíuva, 42

i·······Il•••••••••••••••••••••••••••••••••••

f Restaurante Napoli
I Rua Marechal Deodoro 50.

•
. Em Lajes, no Sul,do Brasil, ° melhor!

I.1 . Desconto especial para os senhores viajantes.
.....................�••a .

Viagem' com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
� -

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis It�1a{ -,Joinville � Curitiba

�

ê9ê'nCia: liua' Deonoro esquiná da'
Rua Tenente Silveira,

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLO�IANóPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FL_E)RIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE; CURITIBA, SÃO PAULO, lHO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Filii:ll:' CURITIBAMatriz: FLORIANóPOLIS
Rua Pa,dre Roma,43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Rua Visconde do Rio Branco
932/36

Telefone: 12-30
End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO

Telef9ne: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HORI
ZONTE"Riomar"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "EIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atend'e "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas pra�as de Pôrto
Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"!W,.DOVIÁRIO RÁPJ;p0 RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
.

HOEPCKE'
,

dAVIO-MOTOR «CARL
ITIN E RARro

SAíDAH DE
v O L T' A

Rio
'.

Santos
22-2" 23-2-
5-3 6-3
17-3 18-3

I,D A

Fpolis.
15-2
27-2
10-3

Itajaí
17-2
29-2
12-3,

�)
O horárió de saída de Florianópolis será às 24,00

hoi'as' e do Rio de Janeil'o. às 16,00 hõras. ...

Tanto na Idà como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, IlhabeIa e Ubatuba.
Pa]'a, mel.,h.ore$ . .informaçÕes, !;ljrija!ll-se à, s�ae 4_a,

à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefoné 22-12.

O ESTADO

C. RAMOS S/A
,

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE
Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,

nada como uma noite aprazível, gozando ainda- as deli

cias dos banhos de mar.

.

As praias de Coqueiros se encontram repletas de tia
nhístas uns residentes lá, outros apenas veranistas.

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
aonde construir sua residência ou sua casa de praía, não,
perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lotea

mento 2, da Praia da Saqdade.
Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodoro n. 7 -

Fone 2.521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos.

das Esouadriás
DE AL-BERTO iftCHTER

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

estóque para entrega imediata. {;';ir
Jt

Execução aprimorada em Canela- da .rnelhor qualidade
/

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

to para cntréga imediata
-

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para ímporta-"
ção do Rio de J'aneiro da Cía. Americana de IntercambiQ
(Brasil) CAbI�.

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE-SAÚDE P(JBLICA

PLANTÕES DE FARMÁCIAS
MÊS DE FEVEREIRO
Farmácia 'Esperança Rua C. Mafra
Farmácia

. Esperança Rua C. Mafra

Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

Farmácia -Nelson Rua F. Schmidt
Fárri1ácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

Farmácia Antônio Rua F .. Schmidt, 43

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

I

Departamento de Sáude Pública, Janeiro de 1956.
-

Luiz Osvaldo d'Acampora - Inspetor de Farmácias.

Igentes-.Vendedores .

PROCURA-SE PARA CORTES CASEMIRAS E TE
eIDOS PARA SENHORAS, P/SISTEMA REEMBOLSO
POSTAL � TODAS LOC. SERVIDAS VARIG - CO
M:rSSÃO 8%':_ BREVEMENTE LANCAREMOS SEN
SACIONAL NOVIDADE TERNOS E VESTIDOS PRON-
1'OS SOB MEDIDA PESSOAL A PRE'ÇO SEM IGUAL.
CARTAS'PARA "REEMB0LSO AILIZ LTDA". RUA

BRESSE� :?348 - SÃO,PAULO IND., OCUPAÇÃO 'E

,:'BORDADOS A MAO
'.

Ensíri�-se na Rua Felidano Nunes Pil:es

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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Florianópolis, Sexta-feíj-a, 24 de Fevereiro de 19,6 .8
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Casamento na Capela do Ginásio Catarinense
,

ANIVERSÁRIOS
DR. CAMARA NETO
Aniversaria-se hoje o nos:

so prezado conterrâneo e

distinto amigo Dr. Francis
co Camara Neto, ilustre'
Delegado do LA.P.C. nesta

,Capital e eleme\nto desta-
cado nos meios culturais do
Estado.
Cavalheiro; de fina edu

cação civil, de elevados do
tes de espirita e de coração,

.

o distinto aniversariante
.

goza de largo prestígio na

sociedade local, contando
com um. elevado número de

amigos e. de admiradores.
Na data de seu aniversá

rio natalício .muitas serão
as justas homenagens que
lhes serão prestadas, às

. quais, ,prazerosamente, os

de O ESTADO se associam,
formulandó os, melhores vo-/.tos de felicidade-s.

--,

Por ORILDO

Van ira Cabral Gomes, pêlo seu. feitio amável e edu
cado, logo se 'impôs na, sociedade conquistando assim um

grande círculo de amizade: Ô seu casamento com o dr.

Victor, Adami, foi motivo de alegria' para a sociedade,
póis o dr. Adami, filho de tradicional família da cidade
de Caçador, e com sua' simpatia e inteligência, em nossa

cidade, foi sempr� um moço de destaque.
Na linda manhã do dia 20, a capela do Ginásio Ca

tarinense, recebeu este jovem par, 'que então
-

realizava
.

seu enlace matrimonial. 'Serviram de padrinhos no ato'
civil e religioso por parte da noiva o sr. Ari Cabral e sra.

Osvaldina Cabral Gomes e sr. e sra, Paulo Schlemper no
ato religioso o sr. e sra. dr. Osvaldo .Cabral e sr. e' sra,

Olívio Nóbrega. Por parte do noivo nõ ato civil o sr, e

sra. Nilson Silva e sr. e sra. Zeferino Piazza, no ato re

ligioso sr. e sra.' dr. Júlio Coelho de Souza, e sr. e sra,

Manoel Azevedo.
Convidados: O sr. e sra. José Adarni, sr. e sra, Gau

dino Lenzi, sra," Lenzi elegantíssima usando lindo
-

mo-
.

dêlo em .tafetá verde; chapéu no mesmo tom, sra, Joel
Moura. Mais uma vez apreciamos a beleza de Ligia Moel
Imann.: O sr. e sra. Lebarbenchon.' o sr. e sra, dr. César
Atil Batalha da Silveira; sra. Batalha da Silveira -=natu.
ralmente lembrando seu casamento que foi também, um

dos maiores acontecimentos.' O dr. João Assis Filho, o

simpático casal d-r. Armando e dr. Francisco de Assis, as

sras, Assis em renda chá e branco. O dr. Rubens de Ar-

-�. ru da Ramos, .diretor de "O Estado" estava na recepção,
srta, Miriam Nóbrega, em companhia- do sr. Paulo Bauer

Filho, os noivos mais felizes da época dr. Amir Mussí e

srta ..Milene Lebarbenchon. A cronista Emely em compa
nhia de seu pai sr. João Rupp. O dr. Ney Bello. As srtas.
.Déspin a e Cristina Pantaleão Atharlaz!o, srta, Lourdinha
Piazza. O dr. Fernando Ferreira Bastos, conversava a-

nimadamente com a bonita srta. Stela Silveira. As srtas,
Celinha e Alice Gil' graciosas e encantadoras:

.

'- X,X X

Menino, GILSON

CAUFORN.LA STULIST PHOTOGRAPH SUGERE
PARA SUA filhinha êste, lindo casaquinho de lã clara,
com galinha redond-a, mangas com punhos e botões de
metal com terminações da própria lã. O chapeusinho 'é
CSC1ITO enfeita}lo de branco. (APLA).

.

CHAR�DA9 CASAIS
a) . Levou "365 dias" para encontrar a "mulher"-2.
b) O "carta g inêz" não teve "compaixão" do enfer-

mo" - 2. :/

c) O "roedor" ao pular sôhre o queijo teve tama
nho "fracasso" - 2.

A PIADA DE HOJE
.
__ .

A data de hoje, assinala a

passagem do primeiro ani
versário natalício do galan
te e vivaz menino Gilson
Cordeiro, querido filhinho
dãsenhor Vílmar T. Cor
deiro e de sua exma. esposa
dona Suely S. Cordeiro, re-

sidAente. emhTrGin.dlade.' Desfiando o rosário de ternura DR. M. A'. TEIXEIRA�DE FREITAS
o rrson o 1 son e seus

Pequena tornou-se à .capela do Ginásio Catarinense dignos genitores, as felici-
Sentireis n um .ref'lexo comovido, ; I >� .. ,�

a nvídados+e cui l'ha Ii d
. A refulgir no engaste da moldura, - ..

t ti
.

d' �

bitp ra 0.8 co os e curiosos, que o vam a In a nOI- tações de "O ESTADO". Faleceu, a 22' de feverei- mInIS ra iva, 'e am 1 o na-

V· t.t t tid d d
.

-

Aquele quadro agora ressurgido!
'

va. amra os en ava cus oso ves 1 o e' ren a güpír FAZEM ANOS, HOJE: l-O c6rrente, à Rua Dr. Sa- cíonal, exposto em tese a-

brarrco.isôbre o fundo em seda-pura. Modêlo reta na f'ren- _ Prof', Isolete Ferreira '-
tamini n. 77, na Capital Fe- presentada à IV êonferên-

t 'a' d d t d t d
.

U O� retoque do amor há. conferido N' 1 d Ed
�

e, com ,gr n e 1'0 a, na par e e raz· a sala. ma pe- _ sr. Domingos Odorico r jeral, o dr. Mário Augusto cia aciona e ucaçao,

quena corôa de flôres, prendia o fino véu em duas cores Cunha, Contador da Usina
À linda cena impressa na pintura, Teixeira .de Freitas, ideali- de 193.1., e que, astruturan-

b
.

ada' Ii d
.'

m ld d
. A despeito do tempo, decorrido, .

.

.

'f' d t t.írance e TOS " on e m IS 11). o e e o ura o aparecia de Açucar ."Adelaide" em zador 'do Sistema Estatísti- do e Ulll ican o as es a 1S-

t
. Mais brilho, mais encanto e mais frescura! -' .

t dseu ros o. ..:: :_.. Itajaí co Nacional. 'Nasceu, êsse tica do. ensino -em o o o

X X 4 _ sra. Mercedes Ramos, ilustre brasileiro,' em São país, através de, um Convê-

Elegante e distinta foi a recepção dos noivos, aos esposa do sr, Prof. Alvaro
Diante do altar, como naquele' dia,

'

Francisco, no Estado da -nio Naciona'l-de Estatísticas

convidados 110 snntuoso salão do clube XII ele Agôsto.· . Ramos; dentista
As juras renovais, ardentemente, Bahia, a 31 de março de Educacionais,1 celebrado en-

X X X ., .'
'" E ungidos pela graça' luzid ia, U

.-

E t d.
.

_ menina Maria Beatriz . 1890. Formado em Direito, tre a mao e, os s a os,

Aniversários: O sr, Jorge Boabaíd Daux test,'ejou M d filh d' G
.

, te r ti da de
_

ace O,L' 1 'a", Q� sr, e,q'y,. ....�. r _1'\. � _ '.
"'1 de" t

� ainda muito moço, pela Fa- serra o pon 0 '( e par I.

seu aniversário n0 dia 17 No dia 19'a srar Zermitle:"B
.

D··.-'
..

···"l· .'. -M'- s-: 'd�
." Ã -'

.. "

"- \JS -coraçoes, quars e Os e corren e, tõda.» 1
�

"d
.

t
. _, " orva. ace o ,e ",e"SlHlk- ' � )' (mIdade de Ciências Jurídi- o a a evo uçao o SlS ema

'Daux recebeu em sua residênc
..
I·a de pl;al'a, pesso'a"s ;'m' 1'. -,,", ""

.

':,.' . ,�-- ...:-'.'". _' ,_�<§:'g_�<;treitam para sempre em harmonia, t b
.

... ·exma. esposa_d� LLégé, GoIí:'·, � -'�.��"- cas €i Sociàis do Rio <;ie Ja- da esta ístÍ<ca °ger[',l raSI-

gas, quando festejO ou seu aniversário. Na residênci:l:·.do d'I·!1'. Maced"9",
'.

"
- '. :'Ref.undidos no amor puro e candente! . , 1

.

.

, ..;..;...__�_� ��_ _;_';;. neiro, �conquistou por celn,-' �lra.

��-: �:�o��uSaabi�l�I��: �o�oi'���:n��d��:' S��:i.l:�mde������ = :�: �����oL�f:t�'I�es N O P A S S A D O ����;� e�r���iaumG��!��'�: te��:�i�;er�;l 9�:eiS::��1,f�l�'
vam, quando festejava mais um aniversãrio: Grande nú-'

_ sr. Manoel Vieira Cor- 24 DE FEVEREIRO 'Estatística do Ministério da a orgamzaçao do InstItuto
mero de garotas lá se encontravam, onde destacava-se a deiro, funcionário ·ap.osenta.,_ V·

�

d
- .

t r' Nacional âe Estatística a

t· R" M 11
�

A C l' C 'D' A data d.e hOJ'e recorda-n.ós que: laça0, on e' sua m e 1gen- .' " l'sr a. eg:ma aga 1aes. sra. aro ma ascaes las, do do Tesom;o do Estado ca viva, esníl'ito de inicia- ele se deve tambem a rea 1-

fez aniversário no ·dia 19. No dia 2'0 a srta. Múia das ení1.646,' a fim de Fe.unir-se a Antonio 'Felipe l'

C
.

N
.

- sra. Hedy Menich Es� fI 'ia é capacidade de traba- zação da onvenção aClO-
Camarão,' partiu para a Paraiba o brasileiro ,. d 1936pindola, esposa do sr. João André Vidal. de Negreiros,' c.Qoperando na ex-

lho lhe proporcionaram na- nal de EstatIstIca e
"

Batista Espindola plllsa�o ,dos Hola.ndeses "
tural ascendência entre os que subscreveu como repre-

Da cidade de Tubarão recebi a participação do noi- t M'· d L d
.

t t d M" t" d----' s a. ana e our es
em 1.683," no Maranhão teve iníc. io a cél�bre re- comp-anheiros de reparti- sen an e o mlS erlO a

vado da bonita srta. Marta Cecilia Althoff, com o sr. Villela, filha do sr. Haroldo � Edl�cáção e Saúde. Criado o

Múcio Medeiros. O casamento será outro grande ac·onte- Villela, funcion.árid da' Pe- volta que ficou coühecida como dos Beckmann, t;:1� d 1920 f'
" Instituto, logo dépois .:deno-

cimento na sociedade local'. A s1'ta. Edla Lucí Wendhau- pois os irmãos Manoel e Tomaz Beckmann amo- ."m março .e OI �o-
Hitenciária do Estado, e de' tI"JlaI'am O' povo de Sa�.o LUI'Z contr-a os pr-'l'vI'le' _ meado, a convite de Bu lhoes.. minado Instituto Brasileiro·

sen uma lorrinha que passou o cárnaval em Florianópo·' .' f' E t t' t'sua exma.. e,s.posa d. car-,·I. gl'os d.a Com'panhI'a de Com'e'r-cl'o .e os JesuI'tas', f.:arvalho,' Delegado G.eral de Geogra la e s a IS Ica,
lis deixando muita gente de cabeça virada. L t V 11 I

I
'[ A' T"· .

d F
.

X X X
mem en z. I e a;

.

em 1.752, aportótl em Florianópolis, então bes- do Recenseamento em Mmas o dr ..:Th'. • elxelra e rel-

Desfile de Modas
- sra. Ester de Diniz, térro, a bordo da náu N. S.' De Lampadosa, o Gerais, desempenhando essa' tas foi o primeiro a ocupar,

esposa do n9�so conterrâneo Vice-Rei Gomes FreÍTé de Andrade, mais tarde Comissão até o encerramen- até 1948, o cargo de Secre-

sr. José de "Diniz conde de Bobadela;
.

to dos trabalhos censitáriõs tario Geral, cabendo-lhe
- saI'. Iracema Boisson, em -1.777, em Lisbôa, faleceu, D: José I, Rei de !'aquele Estado. Sua notá- planejar e consolidar a

esposa do sr. Sergio Bois�on' Portugal, contando 62 anos de idade e após ter vel atuação naque-le cargo, atual organização estatísti-
- sra. Laura Pratts, e�- reinado 27 anos, cujo explendor foi proveniente levou o G�)Vêrno mineiro a ca- ,brasileira, imprimindo-

posa do sr. 'Antonio Prats, pricipalmente :ele sue grande ministro, o .Mar-.· :.l:1vidá-Io para reformar a lhe não somente as marcas

alto funcionário do Minis- quês de Pombal;
.

;)i'ganização estadual, (lan- de seu espírito como a capa-
tériü da Fàzen,da. em 1.777, seis_ regimentos com doze peças de ar- in lhe plena liherdade de cidade de reaJização que ã
- menino José Osni, fi- tilharia das tropas espanholas, sob o comando miciativa;. ocaSlaO em que impôs ao respeito da api-

lho do sr. Osni Garcez do general D. Pedro oe Cebalosy Calderón, de- teve oportunidade de �n- nião pública nacional e fir-
- menina Regina, filhi- sembarcaram em Canasvieiras, nesta-Ilha de õaiar 'a apliGação, no campo mau-a no conceito das' enti-

nha do sr. Gerson Bandei- ..

_ Santa Cata'rina, sem resistencia tomando Os for- da Estatí.stica, do sistema dades intúnacionais. Sua
ra. tes de São Caetaho e Ponta Grossa,. investindo, de cooperação interadminis- atu.ação, nesse po.sto, foi re-
-- ..----.-�

em seguida ao de Santa Cruz; trativa entre diferentes es- almente exemplar, sobretu-
-ANIVERSA'RIO DE

em 1.843, foram desanexados os termos de São ieraiL de govêrno, no cas'), do pelo idealismo e pertiná-
CASAMENTO Migu'el e Lajes, respectivamente das cidades de o federal e o estadtlal, sis- cia com que tornou vitorio-

A data de ôntem assina': Desterro e Lajes; le;TI:a de que se torna_ria -um sa' uma experiência de tal

. ou a passagem do 210 'ftl1i- em 1.860, instalou-se sob a preSIdência do então ardoroso. defensor. envergadura e sem prece-

ersano de casamento do tenente-general Marquês de Souza, mais tarde Deixando a Direção do dentes na vida administra-

nosso particular amigo JO-
..

\ Conde de Pôrto Alegre, o Instituto Histórico e 3erviço de Estatística ,de tiva do país.

;�;-BEL
CARDOSO e sua exma. Geográfico Riograndense, em Pôrto Alegre; Minas Gerais, em 1930, veio Apontado pelo então .pi'e-

esposa .da. OLGA CARDO- - em 1.891, foi promulgada a Constituição Polí- [tara o Rio de Janeiro e, a sidente do ·D. A. S. P., sr:

SOo
.

tica da República dos Estados
-

Unidos do Bra- �onvite do Govêrno Pr(Jvi� Luiz Simões Lopes, como

: São filhos do ilustre CH- sil, a segunda depois de descoberto (ou encon" sório, colaborou n5L organi- "funcionário público n. 1 do

'sal, JUIMIRA, JAIME, ',.J[J- • trado), pois que a primeira foi dada por Tomé "açãó do recem-creado Mi- Brasil", por suas excepcio-
�CEI e JANE. qe Soi,lza, quando governador do Brasil; "nistério da Educação e Saú- nais qualidades de servidor

� Ao distinto casal, as nos" em 1.922, surgi.,u, em Joinville,' neste Estado, o de Pública. E' aí que conc(�- da Nação, teve o seu �ome

sas mais cordiais e efusi- primeiro número do Jornal "A Notícia". be,. em linhas �erais, 6 pla- proposto p0r aquefa autori-

vas felicitações.
'

An.dré Niltr T&dasco no de coaperação interad-
.

dade rpara inscrição no Li-
vro do Méríto, iniciativa

'que, entretanto, não chego�l
'a

.

concretizar�se, tal o em

penho com que, em sua mo

déstia, a ela se opôs o ho
.,

menageado.

Bodas de Prata
AURORA NUNES WAGNER

Que aconteceu depois que o preso lhe deu o gol-
pe? r

Deu-me um terceifo.
Ah! Então êle não deu um golpe segundo?
Não, sr. Juiz, o segundo fui eu,

Soluções do Passatempo anterior: (7).
CASAIS _;_ ai cana-cano; b) bolo-bola; c) pato-pa

ta; d) mago-maga.
....................,. .

Dores Ferreira festejou mais um aniversário.
.

XXX

Conforme já anunciamos em nossa coluna social,
realizar-i?J!-á ·em sete de abril do corrente ano um Desfile
de Modas nos salões do Lira Tenis Cluoe; apresentando
os últi�os modêlos ��ra a Estação ?e Inrerno �de 1956,
confeCCIOnados nos Ja afamados- teCIdos de la, marca

"CHARME", que representam criaçõ.es de Paris, quer em

padrões, combinaçõ�s e côres.
' ,

WALDYR BERRETTA E MARIA LUIZA DA SILVA
BERRETTA
" - I

I
•

Oasado com a Sra. Rosa�
lina Limpo Teixeira de Frei

tas, também pertencente a

tradicional família brasilei
ra, deixa o dr. M. A. Tei

xeira de Freitas dois filhos:
Os srs. Antônio Paulino
Limpo Teixeira de Freitas,
Dirc 1,1' de Administração
da Secretaria-Geral do Con-,
selho Naciorlal de Estatís
tica, e Augusto Afonso Lim

po .Teixeira de' Freitas, en

genheiro civil.

Participação

Participam aos parentes e amigas o nascimento de.
sua filha MRRCIA, ocol'l:ido na Maternidade "Dr. Car

los Corrêa", no dia 19 às 18,45 horas.

EM-PREGADA"
,'�,:;.�.,""",,,,� .. !4'�.
< .

Família de Curitiba prbeisa de uma empregada.
Tratar no LUX HOTEL - apto. 308.

.

Paga-se bem.
'

í AVE'NTURAS DO ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flortanôpolts, Sexta-feira, 24 de FeveJ'eiro de 1956

Clá$$io_o 4_. 3)i$oiplifta
EM SEQUENCIA AO 3° TURNO DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, AMANHA, A NOITE, NO ESTA

Dia DA PRAIA DE fORA, TEREMOS O "ClASSICO DA DISCIPLINA", DEVENDO O FIGUEI.RENSE DEfENDER A lIDERAN-
CA FRENTE AO VENCEDOR DO AVAl, O PAULA RAMOS. �

1

-o Estado Esportivo"
.........................................�............••••., •••._ r r ,

, ,

Avai 4 X Bocaiuva 2 NOTICIAS DE JOINVILlE
(D,o Correspondente Hugo We
ber, especial para "0 ESTADO")
EM CONSTRUÇÃO UM ESTÁDIO OLÍMPICO:

--- Sob a iniciativa particular e direção pessoal do Coro
nel Vasco Kropf de Carvalho, comandante do 13° Bata
lhão de .Caçadores, está sendo construido naquela caser- I

'

-In.a um �stádio olín:Pi�o. que, s:gu�d.o aqu.e�e ilustre m!-
I rJ'�·PJ i ! ?Iitar, alem de servir a instrução f isica militar, se desti- • -:- - _

nará ao esporte da cidade. Segundo o projeto, o estado As - 8hs.
No Avaí - Fernando,

I
se revestirá' dos requisitos indispensaveis ao aproveita- Ronald REAGAN

com estupendo desempenho, ,mento maximo do esforço do atleta na consecução do Rhonda FLEMING em:
pode ser considerado -o melhor tempo e marca, constituindo-se as pistas de cor- O CARRASCO DOS
melh�r do "o.nze", secu,nda-Iridas em retas, e curvas planejadas para esse fim, nos, TROPICOS
do por Amorim que foi ou- moldes das recomendações das competições olímpicas. technicolor
tro gigante na cancha. Wal- O novo estádio situar-se-á em terreno do, 13° B. C., tendo No Programa:
dir, Hercílio,-Jacó e Bolão, 'sido para isso procedido o desmonte de mais de dois te-r- Reportagem sobre o Car-
regulares na primeira eta,-: ços do morro do quartel, cujo' "platô" está sendo ultí- naval em Florianópolis.
pa e bons na segunda. Dan- mado em serviço permanente da maquinárta conseguida P 10 00 500' '" reços : , -, .

da excelente. Jaime eonvín- por aquele comandante.
. ,

'

Censura até 14 anos.
Aos 35 minutos, Jacó, ser- cente. Loló com altos e i - APRESTA-SE PARA FILIAR.SE A NOVA
vida por Amorim, 'atira alto baixos. Morací teria reali- LIGA: - O esporte amadorista

'

da' vísínha cidade de
em direção ao arco, tendo o zado uma grande partida,! São Fra�cisco do Sul, depois que se emancipou do des
perigoso infiltrador Fer- não fosse o seu exagerado tá cidade, resolvendo fundar uma Liga p;opria, está tra-'
nando, em bela cabeçada indávidualismo. Jogador tando de filiar-se à Federação' AtMtica- Catarinense e

impulsionado a pelota para combativo. Alípio precisa romo ter sua vida autonoma e poder participar tam

impulsionando a pelota para de mais ambiente. bem dos certames, estaduais promovjdos "pela "eclética"
o fundo das redes, Oswaldo No Bocaiuva - Bonga estadual. Pata esse passo muito contribuiu a iniciativa
a seguir defende novo pelo- atuou com classe e fibra, de varios desportistas da "Babitonga", entre os quais se
taço de Amorim. Luta em merecendo as honras' de me- pode citar do comandante Paulo Mauricio Douart e

pão pelo empate o Bocaíu- lhor homem, no gramado. Ilmar Carvalhó.
'

va, A retaguarda ava iana Rodrigues secundou-o, sa- - NOVA QUADRA ILUMINADA NO NORTE DO
está firme e vigia os pas-, Iientan do-se no ataque. Es- ESTADO: - O Clube Atlético I

Baependi, da visinha ci
aos dos atacantes centrá- te infeliz nos arremates, o l dade de Jaraguá do Sul, possue também' uma bem apa
rios. dianteiro "colored". oswal.-! relhada quadra de bola ao cesto com iluminacão artifi-
OUTRO DE ,FERNANDO do esteve 'magnífico no ar- cial. O autor desta nota, ainda recentemente,' à convite
_' Lutando para cons ilidar co, não sendo culpado de do dr. Muritlo de Azevedo, idealizador e executor do
seu triunfo, os avaianos nenhum dos tentos do ad-: empreendimento que coloca o prestigioso clube de Ja-

U-
-

&5FER_
atacam forte, sendo s �us es- versário. �s ,demais com empr;end,imento, t�ve_ á oportunidade de consta�ar o I T>l tlj.1A.forças coroados de suces- altos e baIXOS. ragua entre agremiaçoes congeneres. Para a solenidade it f, H-
'la, pois .aos 44 minutos, de inauguração estão prog'ram.sdos jogos intermunici-l- _"

' 'dl _

.

ç.elo mesmo Fernando o ARB1lTRAGEM ,pais, com a participação dos ,melhores equipes de volei As _ 8hs
' '�,

escore é elevado para qua- A arbitragem, a cargo de
,
(masculino e feminino) é basket do Estado. Michele MORGA'N _ Iza

tr�; Ter��na o .jogo : Aval: João �ebastião d� Silva, na-I ,- O ESTÁDIO DO AMÉRICA F. C., REALIZA_çÃO MIRANDA 'em:
4 versus Bocaiuva 2. da deIXOU a desejar. ,DE UM ARROJADO DESPORTISTA: - A arquiban- OS 7 PECADOS CAPITAIS
�":'.""_•••" "."••""."_••••_•••w__._...........__........_••..-",,""""

- ........ cada (de concreto) ,do América -F; C. é inegavelmente
uma realidade e um orgulho para o clube rubro e para
o esporte local. Mas é mais do que isso uma realização
do arrojado, incansável e intransigente desportista dr.'
Badalla Amim que não contou horas nem minutos para
oferecer ao seu ideal que afina! viu concluido. A obra

RIO, 23 (V. A.) - Divul- do que o referido jOgadoi;, do América F.' C. é uma prova para, muitos que apesar

ga-Se que o Fluminense _ma-I' se nega a saldar a. divida : d�s. dificul�es ha possibilidade de se construir es

veu uma acão de ordem de que totaliza a importância ta:dlOS.

cobrap,ça. �a 12a Vara Ci- de Cr$ 157.029,80. Dentro do ! - SUGERIDAS, DESDE JÁ AS PROVID�NCIAS:

vil, contra b jogador Didi prazo legal o Fluminense O cronista Rolando Werner está desenvolvendo, uma
correspondentes a importân- reqlJer que o jogador sal- c�mpanha para qUe se processem desde já as providen
cias que lhe foram adianta- de o seú débito sob pena elaS para a organização da representação citadina aos

das em forma de vales, .sen- de penhorar os seus bens. Jogos Abertos do Interior, em São Paulo, citando mtra
"'M-" - f"'õo_�_·......·a· - e••.....""1"JY\j.,,-.......,:-_- .,.:. ...

- .........t'VfJ isso, os erros e a celeuma que se criaram com a falsa
orientação tomada ano passa'do e qUe redundara� em se

rias pre,luizos para o esporte local, inclusive a clsao
nas hostes da Liga Atlética Norte-Catarinense. No seu

trabalho expositivo, o cronista que já, participou de cer

tame dessa naturêza, analisa, estuda e indica, ponto por
ponto a melhor formula a seu ver, sendo o mais impor
tâ?te a iniciativa imediata e conjugada sob a orientação
de uma comissão encarregada, com poderes amplos, tan
to no tenenü esportivo (técnico), ,como no terreno ad
ministrativo (de angariação de fundos, por contribu'i
ções, etc).

Vencedor do noturno de ante-ôntem o Campeão dos dois turnos - A primeira
fase vencida pelo Bocaiuva por 2 x 1. Fernando (3), Amorim, Cobra e Zacky,

os goleadores - Bonga, o melhor na cancha
Sensacional e de grande ;,endo a esféra ganhar I)

movimentação foi o embate fun do das redes, isto aos 20

disputado na noite de quar- minutos.

ta-feira, entre Avaí e Bo-, Prossegue a sensacional

caiuva, em continuação ao disputa. Bonga continua
terceiro turno, - saindo fa- insuperável na zaga; O ve

vorável ao esquadrão "az- t<::rano zagueiro em plena
zurra;' pelo escore de qua- forma, rechaça todos os

tro tentos a dois. ataques avaianos.
Na fase inicial, embora GOL DE FERNANDO

atucando mais, o Avaí teve 8ão decorridos 24 minutos.

.desvantagem no marcador. Uma falta é batida contra
Nessa fa.se o campeão dos C� boquensss, originando-se
dois turnos descontrolou-se verdadeira confusão frente
em parte, dada a decepcio- à meta de Oswaldo, do que
nante conduta do centro se aproveita Fernando para,
médio Morací que usou e empatar a peleja.
abusou do jogo individual, '

prendendo a pe!ota sempre

que da ia aos seus pés, en

quanto que Alípio, fazendo
::;eLl reaparecimento não deu
conta do recado, revelando-

, I
se '::YW1'OSO e semprj, mal co-

o ..",_

ioeado na,ean�ha. r--
Na etapa final melhorou ,

muito o a.lví-anil que lutari-,
do pelo empate conseguiu-o,
para depois desempatar ie
-consoljdar sua vitória, aliáS'
justa. A sorte do Avaí nes
sa fase foi qUe a pelota
muito poucas vezes chegou
aos pés de Morací. Este, to
davia fez uma boa marcação
dos dian teiros contrários.

,PRIMEIRO TEMPO
Formam no gramado as

equipes. Nota-se a presen

ça
. de Morací e Hercílio em

condição de jogo de vez que)
tiveram tornadas sem efei
to suas suspensões. Niltí-

._nho e Vico não são vistos.
O primeiro ViaJOU, para o

}tio e o segundo encontra

se contundido. Alípio,' Os
waldo e Adílio vão fazer
seus reaparecimentos. Os
quadros farmam assim:
AVAí - Jaime; Waldir e

Danda; BolãQ, Morací e

Loló; Fernando, Hercílio,
Amorim, Alípio e Jacó. FERNANDO" o scorer e o

BOCAIUVA - Oswaldo; melhor do quadro vencedor

Bonga e Nelson ; Waldir,
Goularte e Norival; Cobra, Morací irrita a torcida

Carriço, Rodrigues, Adílio e com o seu individualismo

Zacky.
.

tão prejudicial ao time.

O apito do sr. João Se- Bolas que deveriam ser en

bastião da Silva dá, início dereçadas aos companheiros
I lar:

ao .ioO'o. 21e as perde infanti mente
., '''Florianópolis, 21 de fe"

Os primeiros minutos são p"ra os contrários. Loló de
t vereiro de 1956

de equilíbrio. Atacam os

I
g',::ande distancia a ira na

brl) li enses e, Rodrigues, re- trav'e.

eeberudo de Zacky, perde GOL DE COBRA - Os

boa. 0casião, atirando fóra'la"�tianos
controlam melhor

, municar às associações e
O Avaí domina o jogo a pala, mas poucas vezes

no me-ia do campo, mas o 3e aproximam da meta ad- entidades que, em virtude Parágrafo 1° - Na hi-
de recente decisão_ do Con- 't d a-o ser' a DI'I'e MONTE SERRAT 1 X

Bocaiuva revela-se mais pe- vt'l'sária. 36 minutos. Ro- po ese e n -

.

W ld' ,s01h.o Naçional de Despor- to,ria da En,tidade órgão de CIDADE DO MEXICO, lI, de março - BI'asl'l x
AVANTE O

l' ,goso. Adílio ehuta fóra. :lngues venCe a a Ir e -

Ataca o Avaí e Loló, Amo- Danda, fazendo a pelota so-
to:, publicada no Diário Ofi- deliberação coletiva, a atri- j 23 (V.A.) - E' o seguinte Méxit.:o e -Chile x Al'genti- Preliaram, sábado à tar-

rim e Hercílio realizam uma brar para Cobra que sem
cial co dia 11 do corrente, buição judicante será exer- o "carnet" do ,lI Campeo- na de, no gramado do Tiro de

h 't
-

d
'

d 101': mulgando q novo Códi- cida pAla Conselho Fiscal, na,to Pan-Americano, ,a se 18 de março - BI'asl'l x Guerra, as equipes do Monte
boa combinação que Jacó eSI açao man a-a a re es, Y

desfaz atirando fóra. Bonga dfst'mpatando a luta. Logo go' Brasileiro de Justiça e com esta ou outra denomi- realizar dê 26 de fevereiro Pei�ú -e Costa Rica x Chile. Se:rrat e Avante, saindo com

empolga pela sua firmesa, �,)lÓS Rodrigues perde no- Dis,cipli_na Desportiva .que nação. a 18 de março ne'lta cidade. 15 de março - México x os louros o primeiro' pelo

cnquúnto que Rodrigues es- va ocasião, mandando fóra.
I ex�mg�u todt�s os �r�bu- Seis paises intervirão no Argentina escore mínimo. A peleja a-

tá em evidencia no ataque. T(�l'mina o primeiro tem- nals espor IVOS eXls en- Outrossim, comunica que I certame: 17 de _mai:ço - Costa Ri, gradou ao público que lá
/

. tes até aquela data, que está providenciando, den- ca x Perú. comlJl<re::e 1. O tento foi de
1.!m chute de AmOrIm pa�- po.

SEGUNDO TEMPO acatando os têrmos daquela tro ,da brevidade possível, Brasil, Chile, Argentina., 18, de mi?,rço _ Brasil x autorh de Cabeça, de uma
sa raspando o travessão.
Nr. ataque o Avaí que Retornam os quadros ao descisão, temporáriamente a remessa do novo Código Costa Rica, Perú e México, AI,gentina. falta cobrada de fóra de

€xecuta uma admirável se- gramado, após o descanso está a Federaç.ão· privada. Brasileiro. de Justiça e 'Dis-- A taoela é a seguinte: aréaa

quencia de passes. Alípio legulamentar. Fernando do concurso do seu douto! clplina Desportiva, reco- 26 ele fevereiro - Méxi- 19..................... As equipes foram estas:

não convence. Niltnho e Vi- trl,('a com Hercílio e Jacó Tril:lunal de Justiça e que' mendando, contudo, que, co x Costa, Rica. ,Monte Serrat - Cau;

co fazem falta ao esquadrão. Cmil 'Alípio. Melhora muito em ·,rirtude do artigo 232, \c3lda entidade procure, des� 28 de fevereiro - Brasil '5 a Zero' Bento e Berto; Walmir, Ca-

Boa invest.ida boquense' e o Avaí e aos dez minutos, p'lrágrafo 1° do referido Ide já tomar -etTnhecimento x Chile. beça' e Walmor; Flecha,
num passe de He-rc"I'I'I'o, Código tôdas as faltas de I da nova legislação desporti- 1.0 de março - Argenti- Mais uma rodada em ,Baduca, Walter, Bela e Ze-

Rodrigues recebe de Carriço,
f I' t

- Amorim de cabeça decreta caráter disciplinar e infra- va, Diário Oficial da União, na x Perú.
'

disputa do terceiro turno zé.
e , Ll mma no ravessao. i 4 d

'
"

GOL DE ZACKY _ No- o empate. ções t;las -regras e l'egula- de 11 do corrente mês. e março - ,México x carioca, teve lugar no Ma- Avante - Portela; Jai-

vo e perigosó .ataque dos É fornecido à imprensa o mentos existentes, serão Sem Qutro particular, Chile racanã quarta-feira última, me e Nery; Dica, Bagé e

auri-celestes. Rodrigues em! ll'.ovimento financeiro dn julgados da seguinte for- apresento a V. S. os protelJ- 6 de março - Brasil x Qcasião em que o Fluminen-, Delmo; Rui, Beta, Tito,
I ·t" C $ 343500 ma: tos de estima e Considera- Costa Rica. s�, fazendo sua estréia no Olavo' e Walter.

grande estilo passa por di- r. (li ht:a: r .'" con-
.

1 f
.

h Art. 232' -, A diretoria

I
ção. ,

8 oe março - México x ,turno, conseguiu golear o Na arbitragem com boa
"ersos contrários e dá em &lí:(,j,'f,C o raqUll1 o. .

I1�, C t'
'

AmOI,!'m de cada Confederação e as
'

Arno Lip'pel Pe.rú e, A,rgent,ina x Costa ,Bonsuces, s_o, pela contagem conduta funcionou o sr.
boas eondições a' ZacNY que on mua .0 .logo, ','_ _

arremata violentllimente, fa.- pelde excelente oportuni-. Federações é Ligas fiJiaclas, ' 1° Secretal'io Rlca, de 5 a O. Ivlár:io, Soares.

ser as mesmas co primeiro
tempo. Eela úer-. sa de Os
waldo segurando bem um

pelotaço de Amorim. Bon

ga salva o ru co (:e 11m chu
te de .J acó.
'GOL DE FERNANDO _

ALTOS E BAIXOSdade, arrematando fraco
nas mãos do goleiro Oswal
do. Loló é advertido pelo
jogo _

vioien to. As duas alas
de ':;;'llte do Avaí voltam a

'ACÃO CONTRA DIDI MOVE O
,

FLUMINENSE

A F.C.F. E O NOVO CODIGO
BRASILEIRO DE FUTEBOL

ESTREIA DO BRASIL A 28
CONTRA O CHILE

A F. C. F. distribuiu aos

clubes e entidades a ela,
filiados a seguinte circu-

automáticamente, caráter

judicante, com todos os po
deres' conferidos por estas
e outras leis, respectiva
mente, ao S. T. D., aos, seus

TJD e as suas JDD, quan
do inexistir ou, existindo,
deixar o órgão de funcio
nar, havendo efeito's a deci
dir.

8enhor Presidente:,
A Federação Catarinen

se de Futebol vem de co-

o ES1ADG

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Cantinflas � Fernando
SOLER em:

SI EU FOSSE 'DEPUTADO
No Programa:
Reportagem sôbre o car

naval no Rio de Janeiro.
Nac

Preços: 11,00 -:- 5,50.
censura até 5 anos.

'_,-I·iI'
As - 5hs.

Ronald REAGAN
Rhonda FLEMING em:

O CARRASCO DOS
TROPICOS
techn icolor

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

As - 8hs ..

Jorge MISTRAL - Pedro
VARGAS em:
,A NOITE E NOSSA

•

No Programa ':
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 1,00 _:_ 5,50.
Censura até 18 anos.

As .: 8hs:;
James MAS.ON --=- Kirk

-DOUGLAS ""'-.S,
-

Farley
GRANGER - Píer ANGELI
em:

A HISTóRIA,DE TR�S
AMôRES
techn icolor

No Programa :

Cine Repórter. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

N o Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

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

1°)
As - 8hs.
Atual. ,Atlantida.

Nac. •
_

20) INFERNO BRANCO
- Com: Alan Ladd
technicolor
30) O CEGO DAS MON

TANHAS - Com: Johnny
'Mack Brwon

40) A ARANHA MOR- -

TAL 11/12 Eps. /

Preço: 8,00 - 4,00.,
Censura até 14 anos.

VENDE-SE
850 telhas francêsas no-

vaso Prêço de ocasião. Tra
tar à Rua' Almirante La-

mego 218, frente a oficina'
da Prefeitura Municípal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ -

Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Fevereiro de J9"i6 5

«NO tendculo)) ICom a Bibtiá na Mão
SEXTA-FEIRA. 24 DE FEVEREIRO

Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo
contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. (I 'I'ess. 5:6). Lér

. I Tess. 5 :5-11 .

.. TRABALHO numa usina elétrica. Meu serviço é o

de foguista e vigilante. De fato, o que tenho de fazer é

estar vigilante no' cuidado de pequenas coisas, como me

didores,' reguladores, chaves, termostatos válvulas ·de

'escape e filtros que precisam ser conservados em ordem.

'Quando êstes mecanismos estão perfeitamente ajus
tados, êles controlam é vigiam a caldeira que produz ca

lor, f'ôrça e luz. À medida que a necessidade de vapor au

menta ou diminui, êstes dispositivos dão' sinais instan

tâneos e automáticos. A pressão Cio vapor é conservada
em equilíbrio constante.

, Se nós somos dedicados à vontade e aos propósitos
divinos, estaremos, constantemente alertas às pequenas
coisas de nossa conduta, hábitos e vida. Quando os con

servamos em ordem, ajustado ao espírito e ensinos de

_ Jesus, o amor de Deus que está em nós conservará a sua

função normal' e realizará a sua obra.
Assim como o desarranjo de um daqueles pequeni

nos dispositivos mecânicos pode interromper a luz, a fôr

ça 'e o aquecimento de uma cidade inteira, assim também

um pecado; por pequeno que 'leja, pode retardar nossa

utilidade para com Deus e arruinar nossa própr-ia feli

cidade.

,

t Miss;a de 7·� dia/

ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO

A família ADALBERTO TOLENTINO DE 'CARVALHO,
ainda sob a profunda consternação da perda do seu querido
chefe, convida aos parentes e pessoas .das suas relações para as

sistirem, no próximo sábado, às' 8 horas, na Catedral Metropo
litana, à missa que manda celebrar pelo descanso eterno da sua

'boníssima alma,

Antecipa, outrossim, agradecimentos aos que comparece-'
rem a· êsse ato de piedade cristã,

Delegacia Fiscal
Tabele de. Pagamento

- FEVEREIRO
2:r:_-Mini"'st&r-io . da Fazenêta, Poder J�ldiciãrio, Tri

bunal de cantis, 'P-rocnradoria da República:
24 - Demais Ministérios.

-'2:5- -;:- Procuradores de Ativos e os que não recebe-

-,

FLUXO - SEDATINÁ
I --'"1

jAlivia as eolicas uterinas
Pela a2ão de seus componentes Analge

sina - Beladona. - Piscldia e Rama

mellB. a PLUXO-s:e:o...'l'INA alivia. pron-

tamente as coUcas uterinas. Combate as
.

irregu1arldad�s cÍas funções' periodic8.$
das senhoras.

& calmante e regulador dessaa tunçôe.i.

Fabrica de Tecidos
Carlos. Renaox S.B.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas a se reuni

rem em assembléia geral extra01'dinária, na séde social,
ii rua }O d-E( Maio n. 1.283, no dia 17,de março de 1956, às
9 horas, para delibel'arem sôbre a seglíinte

,

ORDEM DO DIA

a) Ratificação do aumento do capital.
b) Assuntos ,de interêsse da sociedade.

Brusque, 15 de fevereiro de 1956.

Guilherme Renaux -_ Diretor-Pres�dente. ,

Carlos Cid \Renaux - Diretor.

BANCO DO BRASIL S. A. Ulinica Noturna
CARTEIRA DE COMÉRCIO -EXTERIOR

COMUNICADO N. 65

A CARTEIRA DE COMÉRCIO E'XTERIOR torna

O R A ç Ã O I público que, de acôrdo com resolução tomada pelo .Con-
Qlierido Deus, confessamos que nem sempre temos selho da Superintendênc la. da Moeda e do Crédito, em

sido vigilantes em nossas atitudes e ações. Ajuda-nos a sessão de 30 de dezembro último, poderá licenciar a im

vivei-mais perto de ti neste dia para que ao findá-lo à portação de zinco metálico, em lingotes (item 2.45.00, da

noite, enfrentemos a tua face e aos nossos queridos com 2a. categoria.) , "obtido 'de processo de redução e refino

pura consciência de haver feito. o melhor para glorificar em país diverso do produtor do minério (blenda),
o teu nome. Por 'amor' de Jesus. Amém: Os interessados deverão- formular suas propostas,
táveis. para o competente estudo, em carta dirigida à sede da

.

VERNER PETERSON (Nebraska) CACEX· (ref. ASTEC), no Rio de Janeiro, na qual indi-
carão, pormenorizadamente �

país de origem da matéria-prima (minério) :

país que se encarregará da operação metalúr
gica;
quantidade de minério e o' "equivalente em me

tal elaborado;
preços, moeda e condições -de pagamento, inclu
sive com relação às despesas de redução e re-

fino; ,

frete, embarques, etc ... �

Não serão examinados os pedidos désacompanhados
da concordância. do país fornecedor. da matéria-prima,
expressa em documento emanado das autoridades com-

peten teso -: \

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 19'56.
a) Ignácio 'Posta Filho. � Diretor.
a) Adelíno Debenedíto - Gerente.

rarn nos dias acima,
27 � Aposentados" definitivos.
28- - Áposentados provisórios, salário-familia e gra- A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, fazendo

tificação adic ional. i'<,ferência ao seu Comunicado
-

n. 46, de 27-7-55, esclare-
.29 - Procuradores de inativos e os que não recebe- ce aos interessados que os pedidos de licenca de impor-

rarn nos dias acima. tação de peças, pertences e acessórios para rnáquinas de
MARCO costura de uso industrial (item 6.79.08, 4a. categoria, da

10 - Pen�ionistas Militares e Provisórias. Instrução n. 118, da SUMOC) não estão sujeitos à exí-,
2 - Pensionistas Civis. :gência de discriminação do material segundo a nomen-

3 - Procuradores de pensionistas e os que não re- clatura e a representação numérica adotadas pela Asso-
'(;eberam nos dias marcados. : ciação Profissional da Indústr'ia de Máquinas de Costu-

5 a 15 - Todos os que não receberam nos dias ací- • .ra, Peças e Acessórios do Estado de São Paulo, exigên-
-'ina.

. .. .

.� ci!L que apenas se aplica ao� casos de máquinas de uso

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Ca- doméstico.
.

tarina, Flor.ia�ópolis,_21 -de fevereiro de 1956. . Todavia, é mister que tais pedidos, acompanhados
.

Mário=8alena Teixeira Coelho. - Delegado Fiscal. sempre de catálogos ilustrativos, declarem o emprêgo in
dustrial das máquinas a que se destinam as peças ou

pertences, além de citar o nome do fabricante e o -núme-
1'0 atribuído pelo respectivo catálogo. r

I Quando, por motivos relevantes; não puder ser pro
porcionada a demonstração por catálogos, deverão os; in
teressados submeter os pedidos a "visto'vprêvlo da Asso
ciação acima mencionada, QU fornecer confirmação, por
ela subscrita, sôbre aquêle emprêgo, ou seja, o uso in-
dustrial das máquinas.

.

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1956:
a) Ignácio Tosta Filho. - Diretor.
a) Adelino Debenedito - Gerente.

I,

BANCO DO BRASIL 'S. 'AI
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 66

........•.....................� .

o F I C I NA' MECÂNICA
CONSERTOS .DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

MAQUINAS A VAPOR,LHERIA, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVlÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDE�SE
'

A' rua Papanduva, com água e luz ligados 5 lotes de
terras de. 10x25 e mais 2 casas de madeira novas, pinta
das a ol�o, ao lado da 690: Preço para cada lote 8 e 10 mil
cruzeiros á vista. Casas 27 mil. Tratar com Nánâ á Av.
Mauro "Ramos, 4 sob.

seu nome e end'erêço para �'
� lo �_�. :.... ,. I , II • i

receber catálagoâ de livros i L.
.'

, .
- •

que lhê interessarão e 'I!í<.,fI"4If.,�,11•..,�.'Il...· •.d., fo"u..�ua,C4iuI'.""'-�iI �
"Atualida-des Páginas", sem ;,:.� " ..-,...

. ·r.w;QIUi",PROSEBRU f''''MIIIA �

compromisso ou despesa pa
ra V. S.

• ••••·J" ,._._ �� -J& �.�r:P_...B "p�IJj".J' -.Fo
"

-

��.........-..=I� ACEITAMOS REPRESENTAÇOES !
� 'PARA TODO O ESTADO DE �
� SÃO-PAULO �
� COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ALBEMOS- ��...

SAL LTDA. estabelecidos a Rua Rio Grande 103 _

� '2° andar, Cx. Postal, 2606 distribuidores para todo o
, território nacional de Môlho Inglês Lea and Perryns, 'I� Whilky Balmoral, Angustura. Aromatic Bitters' da �
� �
.. Seagers do Brasil S. A. e representantes para todo o "

� Estado de São Paulo das Conservas Alimentícias �
.. "WIGG", da Wigg S. A. Ccmércíoe Indústria da ci- -,

.. ..
'!' dade de Rio Grande no Estado do Rio Grande do �
� Sul, aceita representações para o Estado de São �
� �� (
\

.

- \

;. � ..-..� A••.- .J�
Procura-se uma casa para

alugar ou apartamento.
Tratar na Rua Tenente Sil-
veira 49.

_ Atencão: Fotoórafos Profissionais
Importante fábrica alemã vende "flashes" / eletrôni

cos dirétamente aos profissionais, ao custo liquido, sõ
Precisa-se de uma cosi- mente em Blumenau, Itajaí, J-oinville, Lages, Concordia,_

nheira no Restaurantte do
I
São Joaquim, Lagnna-, Canoinhas, Curitibanos. Escre

Clube 12 de Agosto, Rua vam ao Representante da METZ FABRIK, Caixà Postal
.João Pinto 6. I n. 1082, Ri_o de. Janeiro.

.

DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião 'Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex-

: tas-feiras das- 19 horas às
21,30 horas.
Exclusivamente

marcada.

"

com hora I

I I Voc;ê sabià que...

,

organização Juridica
Contabil Ltda.

DE
Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

-:0:-
. Séde: Rua Tra'jano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

o sndar.
Florianópolis -:0:- r Santa. Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dls

tratos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri

tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.
NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in

terior junto às repartições' p>úblicas, desta Capital. , /'

Ve"'de�se
�

Uma casa cj2 quartos sa:�
la, cosinha, banheiro, W. C.
terreno com quasi 500m2.
Sita à Servidão Franzoni 13.
Tratar Rui Barbosa, 24.

Se V. S� étécníco; crltlco,
profissional, amador, artis
ta, publicista, administra
dor, clubista, fã, escritor, de

TEATRO, RADIO, CINE.
MA, TV, PUBLICIDADE,
JORNALISMO, remeta-nos

FotOCÓPIAS
'\

SERVIÇO RÁPJ:DO E Pl)tRFEITO
:ij.ua .Jo.ão Pinto, (alt.os))8 - Florianópolis

'Uilfl"., -

. , ,

, h �

...
' """_.",,;,__

EDITORA PÁGINAS,
LTDA.

Caixa Postal 14 (Copacaba
na) D. F. livros e revistas
em português, espanhol,
irancês, inglês e italiano'
sôbre :·teatro., rádio, cinema,
TV, ballet. musrca, Ioto
grafia, - jornalismo, publici
dade e artes em geral.
'Serviço de reembolso pos

tal.

'PALAC-ETE CENTRAL
ALUGA-SE· PARA

-

DEPARIJ,'AMENTO' OFICIAL - CONSULADO
--

OU IMPORTANTE COMPANHIA

,
-

, Contrato máximo de 2 anos
.

Informações na!
'''A MODELAR"

-VI'ngéns D I R É TAS
FLOIIJANÔPOLl�. - RIO. ÁS 3a._
FFOLlS,,,,,,S. PAUlO":"'RIO .�' 4",;

IIPOLI$.!.�URltIElJ(-�IO-:��;:sÀ9S.
: �ÉRVjÇO�' 6��Éps. :��('1)'117I:'fD!rv'ri'f'i'\:';'�i1lf

Ven�e·se
Por motivo de viagem,

urgente vende-se 2 casas ai
tas à rua Prof. Maria Ju
lia Franco n. 25. Tratar na
mesma diàrfamente.

(

Vende-se ou arrenda-se'

/'

CAsa

UMA FABRICA DE BEBIDAS finas' CASTEL
ROSSO, cujos produtos já contam com bastante aceita
ção nesta praça e na de outros Estados do Sul, sita à
Práia Comprida, no vizinho município de São' José.

Informações à rua General Bitten court, 112.
Telef. 3179.

.

Cosinbeira

Lavando com Sabão

�irgem ESlJecialiâade
dl Cla. "IIIL. 1.ID08111IL-Ioll,11I8. (1IIrca!reglstrada) �

. ecoD.omiza-se 'fempo�e�:diDbeiro � : "j

---�.���----------�----���--�--�----------------�--��----�--..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



convoca�ã�TI:���d�� �a�����:Ée�egu" pelo \ Numay� desta � !,�u!.r.� ab!� tas!m�,1 !.!'�d'
ria. Na sessão de' ontem, o autor e a Comissao deu mi- mana, quando um dos Guar- I feroz animal. têm que enfrentar perigosos
deputado Gomes de Almeida, cio ao exame. O dep. Bebas- í

das Noturnos fazia o serviço Jacarés.
do PSD, falando como mem- . tíâo Neves já apresentou. em I de ronda na rua Conselheiro Mais tarde, veio-se a saber (?e "A Imprensa", de Tu-
bro da Comissão Permanente, I forma ele relatório, o seu Mafra, desta cidade, foi sur- que o Jacaré pertencia a um barao, de 18 de Fev. 56).
atualmente reunida, estra-: ponto de vista, enalteceNdo.o preendido pelo ataque dó! um dos proprietários, da Padaria:

SABOTADO PELÃnhou que o sr. Governador. trabalho do acatado pesqui- I Gomes, que o pescara na la-,
,Jorge Lacerda houvesse con- : sador catarínense - dr.,Ca- enorme Jacaré, que quase o gôa do Camacho e deixara INDIAvocado extraordináriamente: bral. mordeu. Sacando de sua ar-I ammarrado numa corda. O NOVA DELHI, 24 (U. P.)a Assembléia Legislati.va, por VIAGEM �E �EPUTADOS ma, fez o guarda vários dís-

• 'bichinho" escapando da cor- _ A embaixada do Brasil,, edital do Diári? ?ficial �o I
. RegreSsara� s�bado d�eC�: paros contra o animal, não da, resolveu fazer um pa5-, 'segundo se informou, idedia 22, sem se dírígir, por of�- pítal da RepublIca .os P

conseguindo contudo mata- seiosiuho pelas ruas de nos- � fonte fidedgna, apresentoucios ou mensagen,� ao Presl-: tado.s Braz JoaqUIm �.lves, lo. Os tiros' chamaram a a- 'sa 'cidade, no que não foi' uma reclamação ao governodente da �s�embIE�la, em. pl:- pre�ldente. ,da Assemb�:la,u: tenção de outro Guarda e da !feliz. �oitado dos - G�ardas d aludia com relação á dis,-no exerClClO, e a oomissao Jose de Miranda Ram ,q
equipe da Tubá, que reuni- que alem de se verem as vol-, puta de Goa entre este paisPermanente em funciona- tomaram parte destacada nos

P t I
'

-

p
e ar uga .t trabalhos da Convençao .,8,-

. ,

B t ítar a sôlucão encon- men o.
'.

A nota dIZ que o governo
O carro percorreu uma re- tasda

CI

a J'a�elas' "bri- Acha-se em Chapecó uma cíonal do PTB, realizada na-

NOVA ERA PARA FlORIANO"POlIS do Estado de Bombaim não
i- de campos verdes que ra a para s .

. -

d D P tados de- quela Capital
.

g ao " ,

se-soleil" e finas grades da �omlssao e e u w

,.':
��, cumpre os termos do con-:"

vacas gordas enfeitavam.
mesma madeira pintada de

Is�gna�a pala AssembleIa L�- '--�

venio -concertado entre Por-
Uma cascata, cantava, um

1 bí am de maneira a gíslatíva e composta dos SISo

Florianópolis moderníza-se, tores administrativos. Cada tugal e a lndia sobre as f'a-
riacho ondulava. Três pal- azu com In '

d t d L noír Vargas /' '
,

,

d distarçar o gradeado dando epu.a OS e..
r SERVIÇO DE CEN. Perde, dia a dia, os antigos dia traz novo empreendimen- cilidades que devem ser da-

maíras pareciam ter si o co-
F ra (PSD) OlIce Ped a

t
. sã de janela errei ,

"ranços de' cidade exausta e to. Note-se mais que udo vai das aos observadores brasi-
locadas por engano no cena- uma impres o

de Caldas (PTB) e José Wal- SURA E DIVER· 'vai assumindo, aos olhos ad- até o término, Sem interrup- leiro e egipicio.
rio europeu, lembrando que moderna.

dom�ro_da. Silva: (UI?N!. Essa 'SO-ES PÚBLICAS mirados de todos os que a vi- i ções, sem hesitações. Faz 0- Acrescenta que Jorge Ma-
estavamos visitando o Esta-

QuandO Nereu Ramos criou Comíssao Investigara �obre as
sítam, o encanto duma capí- bra completa, como convém, ta, o observador brasileiro

do de Santa Catarina,' no
esta obra, obedeceu a uma mumeras reclamaçoes. de

tal pitoresca, destinada a Daí o apôio que o povo -l-he- em Bombaim, não recebe do
Brasil, e não alguma plani-

concepção moderna da psi- posseiros das terras cedidas Recebemos:
ser, entre tôdas as do Bra- dá e que torna o atual Pre- i citado governo a mesma

ele da França ou da Alema-
qUI'atría, que [á transformoou pelo Estado. Senhor Diretor,

sil, uma das mais belas, quer feito um verdadeiro renova-
I
cooperação que tem encon-

h óRIA DO LEGISLATI É-me grato comunicar a V.
I

n a
d id s m sim- HIST -

1 t qu r pel dor das praxes administrati- trado em Goa o observador

.

'f' imenso Os perigosos OI o e
-

Sa. que, por recente ato do pe a sua na urez.a, e o

I
Um magm ICO e

T
.

voltar VO CATARINENSE
f' t d s d Município : .

Ak Kh 1'1'
di it bem cuidado ples doentes. enclono ,

f
.'

es orco progressis a a sua va o . egrpcio, a I .

[ar m mUI o '
.

di fI rido A Presidência da Assem- exmo. sr. Governador, UI no- I
•

_ "

,

no fundo do qual pavilhões algum d�a: ao jar im o

e- bléia designou uma comissão meado para exercer o cargo

'IPoPulaçao. d d Ih' f 1riam encantou-! para venfIcar devagar e m

integrada dos deputados Os- de Diretor da "Diretoria dos Nada, na ver a:, e. a -brancos Sal' '.

'1 todicamente o funcionamen-
Servl'ços de Censura e Diver- tava p,ara ocupar esse postome

d t' ny Régis (PSD), Luiz de Sou-
-

t t

.

riedade é esta?' to da obra. Nessa tar e, ive
za (PRP), Romeu Sebastião sões Públicas", criada pela de rel�!Vo. No end an °t', t:ra

- QUc'e PIro? Santana I que me contentar com estas
L

.

1443 de 28-1-1956. uma Cidade para a, es a ica,- A Ooma·
f'

. . Neves (UDN), Paulo Preis el n. . ,
'

id I_ Color{ia ... ? impressões super iciais.
(PSD) e João Colodel (PTB>, Renovando a V. Sa. protes- modorrenta,

t v�n�� � laP:ooS'· o manicomio do
para emltír parecer sôbra a tos da mais distinta conside- c�nsaço e re ar a. e -

- sim,
Voltamos para a estrada

tina. chegou, porem, o seuEstado.,
tavamos obra intitulada HISTóRICO ração, firmo-me;

dia, com a emancipação po-
. .

des- sem sentirmos que es
TIVO mui atenciosamente,A palavra mamcomio

deixando a sombra para a DO PODER LEGISLA
lítica do Município da

caPi-.1
pertou imagens de ,velhos

lo CATARINENSE, da autoria
tal. O povo elegeu o seu Pre-d luz, o desesp�ro para a a r;-

Ê' C 1'1 d FI r s Dicasarões tristes, com gra es
do hístortador e sociólogo dr. mo a a o o e - -

fel·to. O' Prefel·to Osmard 1 gria, a prisão para a liberda-
tassustadoras e patíos eso a-

de, a morte para a vida, pas- Osvaldo R. CabraL Os origi- ,re 01'.

Cunha não tem a superstiçãodos que até de 10ng� �ssus� 'sando, tão somente, de u� da teia de aranha, como fa-tam e provocam uma o aros

jardim de muro baixo abr�- tal' de êxito. Passou uma vas-piedade.
. gando uns seres melanc.olI-

COMUNICA'DO DA U'NIA/-O CATARI- sourada em regra por todos- Será que· nos deIxam en-
ma

recantos onde 'a rotinacos para os campos e as -

ostrar?
.

tas. E éste fato, por si, já é
ciosamente vivia a inspirarDeixaram. Uma freira mm-

significativo. Não acredito NENSE DE ESTUDANTES desânimo" a corroer o orga-to sorridente nos acolhceu ctom que seja possivel sair de
nismo municipal, e tudo co-grande amabilidade. on ou

I 1d t muitos manicomicos do Bra-
meçou a ,viver ao so c aro eque convivia com OS oen es

d me A União Catarinense de' ral, a fim de que dêm o mai,_<;
criador do otimismo sadio.mental's do Estado ha' vinte e sil OU do mun O com se -

d
..

"o para um comEstudantes está levando a e- eCISlVo apOl , -, A •

f t
. .Ihante impressão. . .

Dal esse sopro .01' e, IrreSls-cinco anos. Assim mesmo,
,(Folha da Manhã, 12-2-56) feito uma grande campanha, pleto êX,ito da campanha,

tivel, que impele Florianópo-não perdera 'Ü b.om.,,\;lumor.
a fim de conseguir fundos que dara aO estudante cata-

lis para a vanguarda das ca-Um moço simpatico acompa-
necessários para, dentro do rinense a sua Casa e o seu,

pitais mais adiantadas.nhou-nos. Abria todas as
mais breve tempo possível, Restaurante.

O dr. ,o2mar Cunha, Prefei-portas, uma,aPós a outra.

lor,n, Ar'l M'achado fazer funcionar, o Restauran-
to Municipal, possui, entre asA limpeza interna d.os pa-

te Universitário e iniciar' a ""' ""'.............................
suas boas qualidades de ho-vimentos é extraord�aria. construção da Casa do Estu-
mem público, uma que se so-Não somente a brancura das

,El1-contra-se enfe'rmo,

re-Idante. , MOSTRA DA ARTE brepõe a toda ação. Atua,modernas salas de cicurgia
colhido ao Hospital de Ca- (Esta campanha, que esta

I
- antes que fale. E Vence. Paramas tambem o asseio dos dor-

ridade, o nosso colega-de- s�n�o. dirigida pelo c?lega FOTOGRAFICA um homem como o atual Pre-mitorios com camas bem fei-

imprensa Jornalista Arí Ma- LIneSIO Laus, atual Preslden- feito de Florianópolis, somen-tas com 'âlvos e lisos lençóis.
chado, Uiretor do "Diário I te da UCE, vem obtendo oS I Reapriu-se ontem à tarde, te haverá um obs�áculo, queNuma salinha de estar um
da Tarde", a quem visita- mais entusiásticos resultad03; uma nova MOSTRA DE FO- não está, aliás, no caminhodoente tocava violão e outros

de I em todo o Estado. I TOGRAFIAS, ,apresentad,as do d'r. Osma!: Cunha: a au-
_,

N mos e formulamos votos
_escutavam a melopela. o '

Atualmente, uma caravana 'pelo CLUBE FOTO AMADOR se'ncia de um ideal. Não. Aod • as pronto restabelecimento.
•

Ijardim, outros oen.e.'>' p -

de estudantes está percorren-; DESTA CAPITAL... Prefeito Osmar Cunha nadaseavam oU gozavam a fresca
do o sul de s�nta Catari.na, i Em nossa próxima ��i,ç�o' fala tão alto como a suadebaixo das arvores. tendo conseguido anganar, daremos amplo notIclano consciencia de cidadão com,.Só nos demos (lonta do lu-

x - "O Ministro da Ael'o- até o dia 18 do corrente, a dê_ste magnifico certame, do penetrado dos seus deveresgar onde nos encontra vam�s x x náutica, em nota oficial importância de cr� 35.000,00'1 q�al tivemos ótima impres- pa�a com a sua terra e paraao passar perto de um pavl- distribuida à im})l'ensa, con- O Teatro Catarmense de. sao. com a coletividade. Eis aí a .,lhão, que espessas gradés e�- testou a» versões quanto à Com€dia ofereceu uma de A Diretoria do Clube, que força do seu idealismo, natristeciam e atrás das quais honorabilidade do major Ha- suas 'récitas no domingo, dia foi fundado em 1° de setem- ânsia de engrandeter, por to-vultos de olhos brilhan- roido Veloso. 19, cujo resultado' fQi bast_an- bro de 1954, é a seguinte: dos os meios, a terra natal.tes, mãos agarradas e vozes Registre-se a elegância mo- te favorável. Presidente de Honra - Drs. Isto tudo nos .ocorre, ainda,roucas formavam um quadro raI do brigadeiro. Ahr,es Sêco. A UCE faz esta comunica- Arnoldo Cuneo e Eduardo diante de mais uma realizadesesperador e, em seguida No momento exato em que ção, porquanto sabe que ele- Moenich.
ção do dinâmico Prefeito' deao avistar dois patios cerca- tomava providen�ias para mentos estão fazendo sabota- Presidente - Eugênio Mül- Florianópolis: a abertura dedos por um muro. Num deles capturar o oficial rebelado, gem, espalhando boatos com": ler.
nova Avenida, que já se eshomens de olhar vazio esta-

fato que todos deploram e
I pletamente falsos .a respeito Vice-Presidente - Waldir baça através de terrenos balvam sentados 'no chão, ou-

condenam, o titular da Pas- dos sucessos que vem obtendo Fausto,Gil. diOS entre a rua Dom Jaimetros andavam de cá pra lá, ta teve a lealdade de defen- a caravana. Não houve, at& o Secretário � Roberto Cos- Câmara e a rua CeI. Vidalde lá pra cá, outros repetiam der o seu subordinado da presente momento, conheci- ta Souza. Ramos. Emprêsa gigante3ca,o mesmo gestos indefinida- imputaçã.o injusta e calunio- mento por parte da UCE, de I Tesoureiro - Cristiano Cos-
que está recebendo de todos,mente. No outro, mulheres

sa. incidentes ou acidentes, ca-- ta Pereira.
sem discrepância, os maiorespulavam, soltavam palavões Êsse gesto é talvez umco pazes de prejudicar o bom Diretor Social - Vitor Fer- louvores, a nova' avenida en-.oU embalavam uma boneca.

na história dos povos. O cri-
_

êxito desta ma'gnífica cam- reira da Silva. curtará distâncias, aprovei-No resto da propriedade,
me político ,é o crime do ven- panha. Diretor Fotográfico - José tando 'yastas áreas para no-reinava serenidade. Visita-
cido. Jamais um chefe vito- Certa de estar, com esta G�lluf.

, ..
vas construções residenciais,mos algumas oficinas, vazias

rioso teve a preocupação de comunicação, desmentindo os Diretor Cinematograflco -

e acestará -à Capital m'aisnesse fim de tarde.
salvar a honra dos seus ad- que, de maneira vergonhosa, José Cordeiro.

uma bela e confortável arté-A visita de acaso € a hora
versários. Êles que ,se defen- procuram prejudicar a me-I Vogal - Alcenor M. Souza. ria.'impediram de verificar se .a dam perante os tribunais e a lhoria das condições de vi'da Orador - Jobel Sampaio J' E" assim que se sucedem aSrecuperação pela terapeutI-
oplmao pública. E note-se do estudante, espera �er, por Cardoso.

, . iniciativas do Prefeito Osmarca ocupacional e a fiscaliza-
ministro. apressou-se parte de todos, o maiS com-I A MOSTRA esta mstalada Cunha nos seus diversos se-

-

'lt d que o
•.

d d dA. dcão, m�dica estao a a ura a
em retificar conceitos sôbre pleto apolO, para poder �on- ,numa as epen .encla� a{noderna concepção dos pre-'
o aviador ind.1sciplinado an- tinuar trabalhando, amda C�sa .Hoepcke - seçao de

dios e jardins. Só nos permi-
tes que o fizessem os seUS n:ais _

e m�lhor, pela concre-
• maquInas.. , . .tiu notar humanidade dos en-

'ri s amigos e coi'religio- tIzaçao deste sonho dos es- Por nosso mtermedIO, a DI-
carregados, um ambiente bem p�o� o

ntes mesmo que se tudantes. reção da referida MOSTRA. narlOS,a,
.
.. .

t 'diferente do que Se nota ge-
lt' sse a prisão do revol- Aproveita esta comumCa- conVida a todos os m er,essa-

ralmente nos hospíciOS, e a :os��a, ção para apelar a todos os dos a visitar os trabalhos a-
visão d.o idealizador da obra.

E' que o brigadeiro não estudantes e aO povo em ge- presentados.
quis que pairasse dúvidas

",. ""' - _ ��.

quanto' à honra de um pilô-
to da FAB.

Com essa atitude, m«:,strou
que teve a força de caráter e

a elevação de sentimentos de

um verdadeiro homem de co

mando. Exaltou-se e exaltou
a corporação. militar a que

serve com tanta dignidade,
Deu também um. alto e no

bre exemplo de civismo. Mos
trou que possui educação po

lítica para ser Ministro de

Estado de uma grande De

mocracia. Honrou o Governo
a que pertence.
Vejamos 'se a oposição a

prende alguma coisa com as

licões do. brigadeiro Alves mo um "alarme infundado".
sêco. O povo soube avaliar I Disse que os dados estatísti
deyidamcnte a conduta

e-I
cos cios departamentos de

xemplal' !lo chete da Aero- Comercio e Agricultura pro
náutic�".

� , , ,

vil,m' que há" um excêdente

- --,

-Florianópol�, Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 1956

PRESENCA DA MULHER
,

Colônia Santana
IVONE J'EAN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NA RÁDIO
GUARUJÁ

MAJOR JALDYR
F. SILVA

I
Teve lugar quarta-feita úl-

,

tima, na Rádio Guarujá, a

inauguração do ESTúDIO
PALMEIRO DA FONTOURA
- a nova sala de rádio tea-,'tro da "mais popular"... '

Na ocasião falou o sr. Aldo

Si1va, Diretor Artistico da

querida Emissora, oferecendo
a ,homena'gem. IEm nome do homenageado,

I
falou o sr. Albano de Souza'
Lúcio. ICOMPAR'EÇA Á 16 Este é um grande e ótimoa
melhoramento na conhecida I

,C. R. Emissora, sendo a sala toda IA Ch"fia c;la 16� C. R. M. forrada de matéria especial e
solicita o comparecimento, artisticamente organizada. Icom a de'vida urgência, na- Parabens à incansável di-
quela Repadição, 'do cida- reção por est'a nova iniciati-',
dão Arí Alexandre Jacinto, va, que vem de muito melho- ,

filho de Alexandre Euzébio rar as instalações da Rádio'
Jacinto, da classe de 1930, Guarujá, pOSSibilitando bons!

.��i�leüd�lltt(�l�:::�. de assunto I ���c��a;��r��:d�ri��'a��:ç�:s� I

HA' EXCEDENTES DE CAFE' NO
MERCADO MUNDIALRecente ato acaba de

transferir ,do Quadro de
Estado Maior da Ativa pa
ra o Quadro Ordinário, sen
do classificado no 14° B. C.,
aqui sediado, o �nosso pre
zado e estimadQ, conterrâ
neo Major JalrlYr 'Bhering
Faustino da Silva, que ulti
mamente vinha désempe
nhando funçõe� funto ao

Estado Maior da 5a. Região
Militar, em Curitiba.
A noticia causou satisfa-

ção nesta Capital pois o

Major Jaldyr goza de largo
"pJiestigi.o na soc-le.dade, e nos

culturais.

WASHINGTON, 23 (U. P.) i mundial dos tipos de café
- O membro da Câmara de

I
forte, importado do Brasil e

Representantes Pillion (re- da Africa.
publicano de Nova Iorque),
declarou ontem que não há
motivos para os recentes au

mentos no preço do café. Os

aumentos, declarou, se ba
seiam na "suposta" escassez
do café da ,variedade suave.

Qualificou a versãq. proce
dente da America do Sul, co-

MISSA DE 2° MÊS
JOAQUIM CABRAL

A Família de Joaquim Cabral convida aos paren
tes e pessoas amigas para a missa de 2° mês que man
dam rezar na Igreja de São Francisco, no próximo dia
2,7 do corrente, às 7 horas.

Desde já manifesta-se agradecida aos que compa
recerem a êste ato de fé religiosa.

AQUISiÇÃO DE TODO O TRIGO NACIO
NAL DENTRO DOS PROXIMOS

TRINTA DIAS
-��.-�...�..,""'.';lIIII."'''''�. e da,�IO, 23 (V. A.) - Ao assu- verno, a meta para ser con

mir ontem pela manhã, o seguida, dentro de tres anos
cargo de diretor do Serviço a produção de trigo neceSSa
de Expansão dq Tri'gô, o sr. ria ao consuqlo atual do país,
Joaquim Musa fez duas im- que, como se sabe, está cres
portante's declarações: Pri- cendo J substancialmente de
meiro: dentro de 30 dias será ano para ano.,
adquirido todo o trigo da pro-
dução nacional ainda exis- Tambem usaram da pala
tente nas mãos d03 produto- vra, na ócasião, o represen
res: segundo - setá proibida Itante do ministro Ernesto
a entrada do trigo estrangei- Dorneles e o sr. OImiro Ama
ro no país no periodo de e3- ,do, este fazendo o retrosPec
coamento da safra nacional. to da sua administração à
O novo diretor do SET es- frente do Serviço de Expan

tabeleceu, tambem, de acor- são do Trigo e das medidas
do com ci� propositos do go- que pôde tomar em benefício

O cronista político, das N.ótulas, na primeira pá
gina, alude à, possibilidade de um acôrdo entre o Go-
vêrno do Estad.o e o P. T. B.

•

E acha que desse acôrdo nascerá o sacrifício de um

dos dois candidatos a vice-governador: o sacrificante
será a filha de HéJ;.odes e Herodias e o sacrificado o

S. João Batista.
Na Bíblia aparece a ilustração dessa passa:gem,

ocorrida no dia de aniversário de Herodes, quando se

banqueteava com os principes da Galiléa. E nela se vê
que ,o degolado apresentava basta, cabeleira na cabeça
repousada numa bandeja. A figura é até sinistra, pois
mostra o degolador ainda sustentando a decepada ca

beça do Santo e segurando-a pelos cabelos, para ex

,pô-la à mulher do rei.
O sr. Heriberto Hulse deve andar satisfeito, dada

a sua incompatibilidade com as cênas bíblicas que o
sr. Lacerda - comediógrafo desde os bancos acadêmi
cos - pretende reprisar por' aqui. E' que o papel de
despesçocado não lhe assenta diante da absoluta im
possibilidade de lhe apresentarem a cabeça sustentada
pelas guadelhas. Com apenas alguns fios de cabelo, o

sr. Hulse está const�ucionalmente impedido de repre
sentar o desventurado Bautista.

E, assim, ao sr. Miranda Ramos só restará o con

sôlo de lamentar não ser careca liso e luzidio.

"
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