
8omeoto·de
RIO, 5 (V, A,) - ° Chefe

elo Gabinete Civil da Pres:
dencia da República, escritor
Alvaro Lins, enviou uma car

ta ao líder :la ma ioría na

Câmara dos Deputados, sr.
Vieira de Me!..), solidbncio
que "obtenha' dos �enhú)'es
deputados a retíraua elo tiis

posítívoqus eleva os vencimen

tos do Chefe do Gabinete Ci

vil ao equipará-los aos à05

,Ministros ch� É;;V'l. lo".

co",

Aprovação quase un:tn;'ne

A cal:ta dirigid3. pelo Chefe

da Casa Civil da Pi.'csirlencia

�o deputado VieIra de Melo,
c a seguinte.. em .sua integJa':
"Senhor deputlldo Vieira

de Melo,

Depois de esda!'ec(!�' que
faz o apêlo "não) i4Ó P01' es

crúpulos de ordem pessoal,
mas por se' havsr cs.tabelecí

do controvérsia quanto ao

mérito do dispositiv,) como

medida de clas.:llfic<l,ção". a

firma o sr, Alvaro Lins sua

deliberação de não se utíli

zar de tais Varitagd!3 no caso

de serem elas apl'')vHclas, mns
de ficar "apenas com' meus

vencimentos ailiJa mais m'o
destas de professor c[�tedráti-

"Na votação do Pi.'Ojeto de

,

Lei n, 338, o Se:1uj<) aprovou
I u d' 't'

,

m lSpOSI IVO eqwpnrando

OF: "�E nêi.�el1tos cto Clnfr� do
- f;nhi.a� Ci.lLiLd.à_Pr i�': i j '�nc ia

c1;; Hq1ública ao� rm�lvmM"

tros d� Estado, E,.;se disposHi

Vo vinha àpenas cúnfil.'mar

o texto lega1 do artigo ';'6

do' Decreto n, 23,832, de 10 de

outubro de Ui., no qual l;e

estabelece que �o Chde do

Gabinete Civil d� lre;.:id-�ncia

·
..·,.,·..·c ·_...,•••••_,.,_. ............

!Omais anti,oOiá-f� rio de S. {atar na
Ano XLII

N. 12.404

DIVULGAÇÃO DO "ACORDO flORES
TAL" COM O ESTAPO'DE SANTA

CATA"RINA
Papel fabricado com mistura de espe

eles de fibra curta

, �!lt)<:o dir etor do Serviço ode madeiras de carvalho

,
.'.' !:�'est�l da Argentina, que

I
aia, roble, abedul e casta�

ca na de reah�ar uma vísí- 'nhe!l'o, foi experimentado
,1 de 2 meses a .E�ropa, on- 1.11<1 impressão do conhecido

veuClemeu10'S"
,�e::;t�I�SOSin�I����:sPI�� I :,(:.��:i�'��·�:��l��iI�:I!i���
narleira, chegou a hora das de de 15000 I

rl
" I"

exemp ares por

•

111L erras tropIcais, abrindo- horn sem o menor embaraço

,

�e �l:an?eS POSSi?ilidades 'pas'lando depois para 25.000:

Resposta à Ul'�D

'

LO DI asil, que ainda tem 35.000 40000 42000

vado pelo r-
en do F 1

"'I" n d N ,

' • e . exem-

"Para não deixar sem res-

c '" a euerai, e que me pertence - este sim I:>"
e:s 1 eserva , de madei- r,lares quand

"

- 'CP' sanei dI'
'

'a -f' Ih r"
o a maquína

posta a argumentação parso-

Se 1 - � ciona o pe o senhor em caráter sitalício _ porque I
ras ro asas, devendo pre- atingiu o seu r it d

nalista de represell"an.tes da
Presidente da RepUblica au- conquistado em concurso de ;J,tl'ar-se para obter das mes- gurança s

mu e e se-

u t d
'

,
,

1 c, em que 1) papel se

U_DN no Senado -, desejo a-
n:en an o-se aSSIm, os ve�- I

títulos e provas a salvo por- Ola:., todo o lucro que o seu ti';'c8se rompido. ,

crescenta.r, senhor deputado,
cimentos do Chefe do Gabi- . tanto, das paixões que atín- ADi!jQUADO APROVEITA- Nestas condi

-

B

nete Civil em quip
-

- I Mf'NTO d
içoes, o ra-

algumas palavras de esclare-
"

e araçao aos gsm as transitórias posições .,'
�- po e hoje propor- si! que tem sid� �té a ui

cimentos, Tendo feito em to-
dos MmI�,tros de, E3tad� nes- -poütícas e dasmesquinharias

clOnar,'
•

'

grande importador de a qel -

das as horas, sobretudo nas
t� caso J� tomei a ,�elIbera- dos �ue fazem da oposrçao ,Declarou, � e,mment,e téc- milito tem a esperar %es�a�

de maior combatividade
çao de nao me utllíaar de um Instrumento de adias e l'.ICO, que assistiu numa usi- novas técnicas ('t

perig'o, a campanha da su-

tais vantagens, ficando ape- ressentímsntos. I,na recentemente inaugu;a- pl)l�;unamente ql�e ,mUI o bO-
.

nas com os meus v n')
'.. , F

' vieram su -

cessão presidencial ao -Iado
'

,

" e cimen- ,/ (as, AlvarQ Lins, Chefe do ,(I�, r.a rranca, fabricarem verter o princípio clássico

do presidente Juscelino Kubi-
tos amda mais ��destos de Gabinete Civil da Presídencía pavel de jornal mais resis- de que só com d

"

tschek, não desejai ter, nem
.

professor catedratlCO, cargo da República",
tente do que o fabricado na brancas e d fib mal erras

vou .ter cargos afortunados
I

lJÇA-.O DE DEMOCRACI'A'
Escandinávia ou na Améri- �;a p�ssível efa�r�::r ��g��

colocações rendosas, que me I
ca do Norte, empregando-se de "'('rnal

p

,

J •

Colocassem, na postura de be- N da há

.

lima mistura de várias espé- -0-'-

nefíciário material ou recom-

- a ta la que est,ranhar na . pi raçóos do povo, que não eles de fibra -curtn, pelo M
-. ,

c d j d P f to Dsms I h
as, uma advertência de-

pensado utilitário da sua vi- ;.'11 uta o re ela. smar sab,e relegar para plano in- .c amado processo Isogrand, ve 'ser feita: as reservas

toóría nas urnas,
C LInha, que coloca acima das fenol' ao das intransigên- 8Pll princípio é sim I .

'

,

I '"
,.

p es. a florestais para êste fim de-

"A chamado do senhor Pre- rente a' qualquer tnterasss
srrnp es n.verxencias políti- cias vadinárias. Florianó- madeira é'desagregada >'Vn-._

'

.."" 'vem ser expkl'udas .rae io-

sidente da República, e h011- que envolva dI'nheI'I'o,
co·partidárias os altos in te- p01is prce;sa fugir à velha ('anicamente, depois tratada I

I
na mente, Obf01'Vado, rigoro-

rado com a sua confi::],nça en-
I'essc� C[,. administração. O rotina que a juntia às con- (P :eye pela sóda cáustica e

contra-me num Posto .pal'a·
ilustre g(!\ ernador da cida- dições modestas duma cida- 11)01' fim, submetida a massa'

samente, (I P-l'il1Cípio'básico

. Apenas um prôfessor •

d' h
I

d,� ga;.:oahtir:l l'eg�neração

assumir responsabil.idades e "Por I'''SO mesmo se' " Ca' _ de é um h,)mem formado ao
eZIn a pacata, séde dum grosseira a um tratamento d

- <"-

a mata por processo' natu-

prestar serviços, não pam. mara dos Deputad'os na hipó- contato dos grandes pr'O- Mun:cipjo econômicamente

I
illtc\'mitente pelo cloro sob ral OLl ),d'o,l'f'florestamento.

estilos de vida, I tese de recusar êste meu a- bl€m�ls que afligem as po- rC-Í'll'd:l(:.O e, por conseguin-

,Concedeu-me a

providen-I
pelo vier a votar e aprovar, pu !nc.:,jc's 5' não lhes ignora te, f!!JCUi lmente atr�sado.

Cla a graça de ser pobre, e o na sua soberania o mesmo I as c'unseqt:ências. Daí, a sua , ,

lavor ele tornar-me indife- dispositivo já votado e apl'o- l'erJ'l'iL integração uas ,as- Pl'e�)�� sltuar·se entre as INQUERITO CONTRA O
, I CUo'J1ÜtlS, q�l.e apresentam me-,

,

- '---- lhol'e:l ln' Ices de desenvol- EX PRESIDE
'

,�
;�imento cu�t.ural

e ma�rial,

�.'
�TE DO I.AIP C

"
com(J Lcnvem ao seu povo RIO 5 (V A) A

' ,

• •

ao 1·0 � ora o a
--., 11�ild� � �;I��::�;.��ct;I�l�����;'7i ���t_:�r��� i�i�:�Ot no P::��:��� �aoss n;��;��i�:'l!�e ����

,

I de Flo!'ianópolis tem tudo o
I da pasta do TI' b �he, se encontra no gabinete do titulE r

�
c

•

• Q,lII: lhe as.se�ura1'ia,
essa po-

Imenta NaCional ad:. P��v��nP�ocess� oriundo do Depnrt.a-

�
SIi;'�O hOl1l'Osa, entre os de-

I
dencias nêsse sentido, .

ela SOCIal, encarecend,) P:'ovi-
maIs: fslta-Ihe tão somente I Denunciante foi

'

�
------.!" -

a corajosa iniciaNva de um Nobel Sole1' que ap n� mspe_�or, de Previdência, Si', José

�, Quando o E'xército, e 'o .. oi'fgr'éSBll';·lk... �,�"'--1_,,,�" ", ,g&vanf,nte que rompa de jOlavo Oliveira em aop]'a g!'aVI1sslmas irregUlaridades elo sr,

� �ã.o,d{) Govêrno de Emergência, preconizado pelo sr..�r3:lU-a imW.:�ut:t: .vez.:�om ('e�tos Lapis, oriun- Grande do Norte) bem I�:;i� ��nfoU�:os no_ Geará e no Rio

� terneiros da U. D. N., coube ao eminente Senador Nerê\l Ramos 9 papel íle ren�... tl'1:;3-'rttr1��QS':f HOC �,� .,._<t�"_":_d�-..� ....... ""'0 ''',.,,*o�n;_açoes do IAPO �om

� so'". do poder civil, Com o apoio, decidido das forças armadas {! llrCstigíado por:t" tOd e W:t !gliorancla de. tan- �eslgna.r uma comifisão de inquérito parà"Ju1g'a�1t61r'M1�----I

� decisões da grande maioria dos representaJites do 11{}VO brasUeiro; 'nas duas Cá- t()�, CL]1;:·OS. Esse governante g'ularidades apontadas,
.

� sas do Parlamento, o sr. Nerêu Ramos assumiu a Ptesidência da Repúlllica para

I
Pl'C')FEssista e lúcido vem-

.•

�
�'aranÜr fi posse dos eleitos de 3 de outubro.

se I evdan do nos atos e em-

da Republica ;oãJ (;�vida�; "as
b'

,

Aqui no Esi:ldo, o reflexo dos moviment1Js de, 11 c 21 de novem 1'0 magoou pi (>(m(!imentos_ do ilustre

honras e as t)l'errogativas ds

� profundamente, o jovem Paulinho Coca-Cola, que perdeu a oportunidade oe con�. Prefl�ito Osmar Cunha, que,

Ministros de Elitado,

.

tiuuar a sua carreira política de filhinho <10 PalJai Interventor Irineu
Bornhausen. e�eit() pele' seu povo para

"A emenda vo�ac'i:J, ap:ora no

. ,

�
Na verdade, o ilustre Senador Nerêu Ramos, assumindo a Pl'esidencia e ga- CCll(�Uí�il' o primeiro período RIO, 5 (V, A,) - ° .MiQist�rio da Fazenda pedira', den-

Senado, quanto a equipam-
d' b

.

:antindo,a continuidade do regime, o·feildeu de morte o golpismo'u em.'>ta, al'rl- de nrlonom!a do Município, tro do prazo legal, a reconsideração da-decisão do TrI'bun'al

ção qos ·venclmen:.')� foi a-
ga-verde.

I' ,- ilu"tlguroll verdadeiramente de Contas da União, Quê negou registro ao contrato da

provaq,a, P,)!' 21'ande l:'1aic;ri:J.
.. Não fôsse o preclaro- catarinense, cuja pl'esença na Presidêllcia do Senado .Im'" era (le fecundas r'eali- Lotél'ia . Federal do Bra3il, - declarou à reportaO'-"m o

e defend:.da pelo,. Ldert's de ..

",.,

�
possibilitou o contra-golpe sem alteração na ordem legal, 'estaríamos ou sob uma mçõe.s Em _favor da grandeza sr. Augusto Bulhões, diretor das Rendas Internas a's auto-

todos 03 p�üi,iGS, C(llll f'XCe-
"

_

-

d t t
:litadura ou sob o tal 'govêrno de emergência do Clube da Lant�rna., :le E<t,n. to ra. rid,ad,es a 'quem está afeto o problema, E explicou que nes�.e

ç�o e um rep:-esca an't' nu-

.

.

_

Nesta última hipótese, a U. D. N, catarinense, que não conseguira, no séu
sentido o procurador géral da Fazenda dará pareCer' favo-

torizado (' lIa�:h'a!me!lt,! opi-
\

"I, luadro regional, um nome para candidato ao Govêr.no, cOl'rig'iria o lance e mau· E' 1 roverbial entre nó::;, ravel no processo já em poder do ministro,

co da UDN·. De"ejo mcnciuPl.:1l'

�. I
nominalmente, os prQuun- ��

daria o sr. Jorge Lace'rda apartar b)riga de urJlbus, nos matado�ll'os, -enquanto o � :ue;1 111Ú po!ítica e os máus ° contrato �e, exploração da Loteria Federal, foi assi-

ir. Bornhausen voltaria ao P.alácio.
'

,�'
,0olHie(;s concorrem para a-

. nado pelo �X-nll111stro da Fazenda Jo�é Mari.a Whl'taker

ciamentos tão respeitávei::!.. e

I'

I d
.

't'
Teíamos, en.tão, no Estado, a ditadura bornhauseapa, sem Assembléia e sem b":130 do país, Isso porque

com a firma "Empreendedor Civil Limitada", vencedora da

e eva os que a propOSl 'o 11-

I

zeram os senadores Filinto
� JudiciáriO'.

.

'D_l1i,tos dos n;>ssos homens I concor�.�ncia pública, ° Tribun�l de CO,ntas, entretanto, ne-

Muller, Atílio VivnCIIUét, [Jn- �. Se mesmO' em fase nonnal, o dito Irineu, celebrizou-'se pellis vinganças, :t1e- � pubncos �e veem constran-'I gou �e�lstro, baseado em que nao convmham ao governo as

mingas Velasco, Aura de � las perseguições, pelo.'> atos imorais contra a lei - o que aconteceria com ele no � gicjos pelo facciosismo de al-
. condlçoes propostas,

't
' poder, sQ!Jto e livre, é facil de prever.

.

O; guma. ió. ('�)ri'"n tes a �osteI'gaI'
I A, fir,mo_u o sr" A,ug,U,S.to Bulhõe..;, que no p',edido de re'-

Moura Andrade, VI ::mn 1"1'ei- j.

li "

re e Caiado de Cl3i;t!'O. �
As iras do Páulinho Coca-Cola decorrem de haverem perdido, pai e filho, llara,

!
os l:1t�re�ses

c.oletIVOS
para I consldera?ao _? MUllsteno_da Fazenda expora os motivos

Retirada dó dispositivo
.empre, essa oportunidade de ab:,olutismo no Estado. I '. I pelos quaIS saIU vencedora a referida firma que teria apre-

"Menos para dar uma _sa- ..
Em vez da ditadura do estadista de Itajaí, a ,sécçã·o lantel'l1oide. da U, D. N. : plf'ft!ril" f1 êles as conveili_lsentado

a melhor proposta,

tisfação ao repre,:;entante O; , LlataÍ'inense ficava sujeita aos eleitos de 3 de outubro: no Catete, Juo;celino re� ! êt�C:[,S (!íÍ grei partidárià. O S:; _por ven�ura, o Tribunal de Contas não reconsiderar

udenista ou -ao seu pa.rtluo, � presentava o fim do. predominino naéional do partido; na Ag'ronômica, JOl'ge "
dr, O:nn�r Cunha encontrou I

a declsa� antena:, o process? será remetid? à deliberação

que_ se extremaram em per-I � Lacerda tinha que sei- tolerado, co,mo mal mcnor, que, afinal, fôra ele quem evi- a 'fl)l'llw Ia que lhe permite d,o ?O�gl eSSa NaCIOnal, de acordo com o artIgo 77 da Cons-

I' d ... t

]!
tara a derrota frag'orosa da eterna vigilância,

escap>lr ::1 êsse velho mal, I
tItUlçao - declarou por seu turno o sr, Homero Duarte

sana lsmo n{l,; e�:a ,P3, c, o

,

cne para atender'nllnha' pro-
-

Tudo iSSO, passado o choque, está agora sendo compreendido pelo, Paulinho tanto mais fac�!mente quan-
Castro, Diretor-Geral da Secretaria daquele Tribunal.

pria consr:el'tit t' c. .'l"-'m
Coca-Cola. Tudo isso leva-o a explosões de injúrias e de asneiras contra o atual �o o "pu pal'tldo encara a /:.

escrupulos de mE;muI't) do Go- �
Ministro da Justiça. Para insultá-lo o raparigote, podado, nas suas e nas pater- �oisa pública através duma

verno - venho aPelar para O; nas, ambições, atribui ao sr. Nerêu .Ramos, em palâvras, o que Q' ex-govel'pador �!ara e real interpretação

Vossa Excelencia no sentido .. '-catarinsnse aqui realizou, em atos,
.

,

de que obtenha dos senhores Alguem, por acaso, conhece atitude mais vergonhosa, tomada�por um Chefe

deputados a retirada do dis- de Estado, do que aquela do sr. Irineu Bornhausen, n�andando. reverter à Policia

- positivo que eleva o� venci- Militar um elemento dela excluido por incapacielade. moral? Contra o expulso a_s

mentos do Chefe do Gabine.- provas eram arrazadoras: c011cu,sionário, receptado,r, 'vergonha
do destacamento,

te Civil ao equiparfldos aos na classificação. de um Juiz de Direito. A exclusão se processara legalmente, como

dos Ministros de Estado, 80- medida de rotina, aplicada na conformidade de pl'ocedimento" processual quase

licito, isto sim, .que se empa- �ecular. Ma11comunando-:;e cOm o incapacitado moral, 00 Governador de Santa

nhe, Vossa Excelencia como Catarina rasgou leis, insultou os br,i()s de uma corporação trad.lcionalmente ciosa

líder da maioria, no sentido nasua defesa, e desceu ao cúmulo de solidarizar-se com () crime e o criminoso.

de que o padrão do Çhefe do O episódio dos jeePS vale também c<)mo retrato do gabarito, moral do govêrno

Gabinete Civil continue no , que pássou. O saudoso Presidente Getúlio Vargas, no propósito patriótico e su-

mesmo nivel em que< se en- perior de auxiliar os que se at�ravam à batalha da produção, decidiu conseguir'

contra atu�.lmente, ficando a jeeps a p,reço de custo para faci.l'itar-lhes a tarefa. De todos'esses veículos, destina:

equiparação para outra opor- dos aos agl'icultOl'es e colonos, os que vieram para o Estado, nem sequér um só

tUl1idade, quando eu,' não foi entregue"dtmtro das finalidades previstas pelo grande Presidente, vitimado

mais esteja no exercício do em at:'�sto, Os srs. Cleofas, Bornhausen e I{onder Reis, organizados em s(1C!ietlade

cargo, llolítíc.a, desviaram esses jeeps para a politicagem e para contentar amig'os. Os

"Faço este apelo a este pe- propi.siios do Presidente Vargas fo.ram assim miseravelmente sah\)tado�, pelos

dido não so por escrupulos seuS auxiliares udenistas e pelo governadOo!.' catarinense. Ao mesrno passo que

de ordem pessoal, mas por anula-"am o' auxílio aos ,produtores, os beneficiários políticos dessa vCl'gonhl'ira,

se haver estabelecido contro- Íll1paSslH·js, viam o .seu partido explorar o mar de lama, 110 qual eles mesinos es-

versia quanto ao mérito.

dO�'
tava:m támbém mergulhados! Traição sórdida, a emparelhar-se com outras, tIue

disp_ vo como medida de entraram nas páginas da Hlstória.

reclám'ficação, sendo propó-
..

Depois desses episódios - e de outros tanto:� que virão para estas páginas -

sito do Governo e dos lideres.. nada mais natural dó qué a raiva incoercível do Paulinho Coca-Cola!

que o apoiam no Congresso I'" Ele, a seu modo; tem ra,�ão de gtitar, de espernear; tiraram-lhe a chupeta

Nacional cuidar, neste, n10- I polít(ca e já lhe fizeram ver que isso de Êle ''Voitará em 1960 é piada para fazel'

menta, apenas de venClmen- palhaço rir!

tos e não de "reclassific:tção I � _

de ltll-r:gos, _
"
.r'••J"M•••_"",....�••·.MJ'...W :.__

" .I"_ � ". ,. ...,. _

_'"-<'.-.-.......... essa, Í;1tl'R.ofdgência .

..........-_...- ••_.*._................-.-_........,..,..

�
.

DIRETOR' �
I, Rubens de

GERENTE

I
.

�� J.
2:dição de hoje - 6�p;;:a;-g;;i;;n�a::;s----------�F::'lo-r-:i-a-n-:ó-p-o�li-s,--T-e-r-ça"'--f-e-ir-a-,-()"'d�e:-;M;;:a:r:ço::-:d;:e:-;1�9;56;:---------��_·::"·-":·-":·:":-·:":--::...:-.:..--:..-:.-.:.-.:--:.:.:..:

...:_:-.::-.:-:••:"::'''::':::�
Cr$ 1,00

do, coneE'ito político: não

glla�'da rilncores, nem ódws,
pOl'qt:.e a política não é meio

de CilViGil' os homens de

uma mesma ,com�midade,
mas do fazê-los todos parti

,ci;'<il'e:n do govêrno, pelo
·prúprIo pn,nunciamento de

mocrático,

Se!1te-�€. portanto, hem ,à
vontaàe (, Prefeito Osmar

Cunha pal'a a conclusão ,dos

a';ôl,:dos que estão em pro

cesso, ,�n�re os governos do

F,;:,tad(l e Ne' Município da

Capital, c()m vistas na rea

.llzaçiio' de obras de comLÍm

int,!rêF8C administrativo pa-

l'a amb&s as partes e para
1

as populaçoes, em geral.
Oxalá a tórva mentalidade

de alguns glllwda-raivas, co
mo c.ertos vereadores que

� ainda há dias recusal;am vo

.. t2,.l' l�ma. moção congratula.

� tÓl'ia com I) Governador e o

.. Prefeito, niio levem a màis

A LOTERIA FEDERAL

'.
�At=Àe:.l-
__ ,'

706 J
- Capricha, filha; que a dúzia- já está a Cr$ 36,00.

Acabou-se o tempo da galinha, Ulorta!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flnríanôpolís, Terça-feira, 6 de Março de 1956

--------------------------�------'--------------��-------

MÉDICO ; DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com prática no Hospital São

I GESTIVO _ ULCERAS DO ES
Francisco de �ssis e na. Santa

TOMA(W E DUODENO, ALER-
Ccsa do RIO de Janeiro

I GIA-m;RMATOLOGIA
E CLI-

CLINICA MÉDICA NICA GERAL '

CARDIOLOGIA ,

Consultório: Rua Vitor

Mei-I
DR. JuLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675. }<'ILHO
Horári?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enfermar!a

Sexta felr:,-s: e Serviço doe -gastro-enterolof((la
Das .1� a,s 18.horas

.

! da Santa Casa do Rio de Jeneí ro

.

Residência :
°
Rua Fehpe Sc� (Prof. W. Berardinelli ) ,

midt, 23 - 2 andar, apt, 1
I Cur-so de neurologia (Prof.

Tel. 3.002. Aus,,:i .gesl lo},
DR "'H"ENRIQUE PRISCO � ,Ex-interno do Hospital mater-

" mdade V. Amaral.
, PA«AlSO DOENÇAS INTERNAS

!IRDICO
.

Coração, Estômago, intestino,

OperaçÕes ' ,Doenças de Se- f ígado e vias biliares, Rins, ova-

nhoras _ Clínica de Adultos. rtoc " útero

Cll:'SO de Especialização no Consuftór!o : Vitor Meireles 22•.

Hospital dos Servidores do E� Das 16 às 18 horas.

tado.
. Residência: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. 'Mariano de Fone: 3458.

Andrade). - -------D-E--L-A-R-M-O-
Consultas - Pela manhã no DR. MÁRIO

Hospits.l de Caridade. CANTIÇAO
A 'tarde das 15,3'0 hs. em dian- M É D I C O

'te no' consultório � á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado '47 Esquina de Tira- ADULTOS CIRURGIÃO.DENTISTA

dentes. Tel. 2766. Doenças Internas Clínica _ Cirurgia
Residêncià - Rua Presidente CORAÇAO _ FIGADO - RINS PROTESE: - Pontes Moveis e

.__ ,__
,
_'_,... _

Coutinho 44. _ INTESTINOS _
Dentaduras em

Tratamento moderno da Nylon. ..,
.

CLINICA SIFILIS DIATERMIl.: - Tratamento de -�---�-------------_....-

de
'

Consultório - Rua Vitor Mel· canais nela al-

p�,.,I o .tOLHOS ,- OUVIDOS - NARIZ
I 22

' ta freq;tencia. .'fiW'

eE GA�gANTA
e es, .

HORÁRIO: Raios X li! Infra-Vermelho

r-s' I
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Das 13 às 16 horas.
' Consultório e Residência: "R.

,DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - 3.415 Fernando Machado nO. 5 I
FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

l/A
,Pelo presente são convidados os' senhores acionistas

Chefe do Serviço de ,OTORI· Pereira 158 - Praia da Saudade \. f
- ...,...��, dest� sociedade .para a, assemble.'ia gera,l extraordinária, a

NO do Hospital de Florianópolis, - Coqueiros Consultas: da>! 8,uO às 11 ho-

*
'" real d I d

'

________ _ , ras e das 14,00 às 18 horas. _
nlIIUIAI'r'r 7i'AftO-rvlJ. .

Izar-se na se. e socrai- a socíedada, a Rua do Oentená-

Possue a GLINICA os APARE· UVIOUJ"� UfI' ""-

LHOS MAIS MODE:RNOS P:ARA DR. CONSTANTINO ,Exclusivamente éom hora mar-

/ "-
_

_ >#
no, .188, nesta cId�de de Br�sque, às 16, horas do dia 10 de

TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS
,

ca�:bado _ das 9 às 12.
-

I '" nOS VA/)�JOS I março de 1956, arím de dellberarem sobre a seguinte:

dac�nS:U��!�LID:e�:' manhã no
MÉDICO CIRURGIÃO

' �.oS!' --. ORDEM DO DIA

HOSPITAL
Doenças de Senhoras - .Pl!r!OB DR. LAURO CALDEIRA 'I' -iI

t'"
10) - Alterações estatutárias;

, - Operações - V�as Urmanas
DE ANDRADA '

., �__..,.�..
' ......,��_.

Á TARDE - das l! as ,R- - Curso' de aperfelçoamenb e

U
al1A."-"-"�;n �

no CONSULTóRIO - Rua dos
longa prática' nos Hospitais de CIRURG.IÃO.DENTISTA; ,.1 � � '." �

._ rusque;"]� de fevereiro de-19&6.
ILHEOS n?- 2 , Buenos Aires" CONSULToRIO - ,EdtfIGlG

, --:
'"

.

.,.' OSWALDO LOOS
'

, RÉSID1l:NC{A =: Felipe Sch-
CONSULTÓRIO: Rua Felipe Part�non - 2° andar --:- sala -,

'/'

núdt., n". ,1:(,�- Tel. 23�5. Schmidt, nr. 18l (sobrado). F0NE" 203'"L R�� ,silveira Iii. '

,

I, .,J DIRETOR

-

€J�t�:�frff<ttóTGiA :��:-Aveni;:;io iran. -��t���:f!n���,�:a;�r:: eh:::_.'1 'Expre'SSO Florl·anO"pOI"'I·S· Lld
�

PALACETE--C-E-Nr-R-.A-,L-
Co.rsu ltô rto : João Pinto, 18. Atende chamados tes ,dovels de Nylon. ,

,I
Das 15 às 17 diàrtarnente. ,1.� ALUGA·SE PARA

�:�:osB:�:iu�!b���� DR LAURO DAURA
hNDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

Fone: - 2,714."'" O ESTADO OU I�PORTANTE COMPANHIA

DRA, WJ�ADYSItAVA "��tNICA GERA;L. ADMINISTRAÇÃO FLOIUANÓPOLIS LTDA. Ctt "

Especiali s ta em
. m,o�estlas de

Redação e Oficinas, à rua Con-
'
on ra O maximo de 2 anos

W. MUSSI Senhoras e v.las urmana,s. _ I selheiro Mafra n. 160 TeC3022 T
Informações na

e Cura raJlc�1 das mfecçoes
_ Cx. Postal ia9.

'

r�nSP?l�tes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO. "ÁMODELAR"

DR. A�;;��;O DlB :::t��:u�incã';i:ICa:;/Oam?o�rd�: �::!���:R���r�g?;/F��i �'�'J�NiI�OAi���� ������1TE�ÃO PAULO, RIO

Je·,ê'··a··.s···a·····A······�,P,r·_e···f··e·ef·',·I"�·.a"MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:
'CIRURGIA CLíNICA e do sistema ILne,rvos2o, -21l •• Representações A. S. Lara. Matriz: FLORIANÓPOLIS' Fl·'ll·al.· CURITIBA
GERAL.PARTOS ,Horário: 107-. 'as 1 e 72 as lO.

Ltda
. I t pecl'all' Coi-tsultól'io' R Tiradentes 12 R' S

Rua Padre Roma, 43 Térreo F.'u? PI'sconde do RI'O BI'anc'o
Serviço comp e o e es·

" . , ..

ua enadol" Dantas, 40 _ 60 c, v

zado das DOENÇAS DE SENHO.· - 1° Andar - Fone: 3246. andar. Telefon"és: 25-34 (Depósito) 932/;:;6
RAS, com modernos métodos de ,Resjdência: ,R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 ._ Rio de·Janeir!', 253
diagnósticos e tratamento. ' tInho, 13 (Chacara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 50

- 5 (Escritório) Telefone: 12-30 ,

SULPOSCOPIA - HIST)!;RQ _. -. Fone: 3248. . andar sala 512 - São Paulo.
Caixa Postal, 435 ' End. Teleg. "SANTIDR,4"

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS E!ld. 'Teleg. "SANDRADE" .' / O _proprietário da ÇASA A RREFERIDA, recente.
LISMO MSAL Na Capital lmen te ll1 t I d

R d· t' ndas curtas
.

DR ALVARO DE A' C "

s a a a em Florianópolis, escolhei! o me�s de
'\ lO erapla por o '. no ,..... r.. 170,00

Eletrocoagulação _ Raios Ultra
CARVA,LHO

'

Semestre ! ... , .. Cr$ 90,00 Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
março, para fazer um brinde todo especial a seu� dis-

Violeta e Infra Vermelho. No Interior y. I
tllltOS fregueses e' 'd

ConsultÓrio: Rua Trajano, 11. 1, '!\'l.tjDICO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00
'

.

.

.

•Riomar" '" •
.. _

amIgos, convI a o povo em geral para

l0 andar --'- Edificio do'Montepio. PUERICULTURA � PEDIATiUA Semesfre Cr$ 110,00
AvenIda d0 Estado 1666/'7'6 Rua Comendador Azevedo, f1az:1 u�.a �IsIta sem compromisso, em suas novas insta-

ijorátio: ,-Das 9 às 12 horas - - ALERGIA -INFANTIL... Anúncio mediante contráto. 64
' açoes,

.

dlspoe esta nova casa de 'um belíssimo sortimento
Dr. MUSSI.' Consultório: - Rua Tiradel.- Os originais, mesmo não pu- 'Telefone: 3(1-06-hO,

• em teCIdas dos m' d
Das 15 às 18 horas - Dra. tes n: 9.

'

blicados, não serão devolvidos.
"u Telefone: 2-37.33

' aIs mo ernos do país, artigos de cama

MUSSI Residência: - Av. Hercilio A direção não se responsabiliza Atende "RIOMAR'"
E: m.esa, chapéus, calçados, malas, etc., e- muitas outras'

Residência:' Avenida Trom· Luz n. 155 - Tel. 2,530. 'pelos, çonceit.oB emitidos nQs ar- �nd,' Teleg. "SANDRADE" EI,d. Teleg. "RIOMARL'I"
nOVIdades pelos. menores preços da cidade,

.

powsky, 84. Horário: - Das 14 às 18 ho· tigos assinados.
• D

,- ,'as diáriamente

., amos abaIXO alguns dos nossos preços
DR. JÚLIO DOIN ----------, Agência, : RI,O DE JANEIRO clame: _.'

como re-

INFOR:MAçÕES U'fEIS Ãgência: BELO HORI, ,

VIEIRA O leitor encontrará, nesta co- ''Riomar''
.

ZONTE
MORIlvI AVE MARIA . . . . . . . . . . .. a

MÉDICO DR. NEWTON . luna, h\formações que n.::cessita, "Riomar"
ORGANZA DE NILON BORDADA a

�����6��WI�lz :�AR����� CIR��I�I�!RAL !J���:\;snte e �e imediai��efone Rua Dr. Carmo Netto, 99 Avenida Andradas, 871.B
TECIDO PARA PIJAME COR FIRME a

TRATAMENTO li: OPERAÇõES Doencas de Senhoras _ Procto· O Estado "............. 3.022 Fones: 32-17-33 e 32-17-37 ,Telefone: �-90.27
CRETONE CARMELITA " a

Infra�V.,rmelho _ Nebulização _ logía _ Eletricidade Médicà A Gazeta , ,.... 2.656 Atende "RIOMAR" OPALA MIMOSA LISA' a

Ultra·Som Conc'lltól.'io: Rua Vitor Mej· Diário -da Tarde 3.579 Atende "RIOMAR" LI
.

. .. " .....

(Tratamento de sinusite sem reles n. :l8 _ Telefone: 3307. Imprensa Oficial 2.688 End. Teleg. "RIOMARLI" .NHO ENFESTADO, 160 DE LARG. a

I)peração) I consultas: Das 15 horas elll HOSPI�AIS
.

I BRIM PARÂ TERNO.
, Anglo.retinoscopia - Receita de diante.

CarIdade: NOT \.. O.
-

TECIDe DOMINó
" a

Oculos _' Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Proved.or) :..........
2.314

'

,

1
..

- S nos�os servIços nas' praças de Pôrto " a

de Oto-Rinolaringologla (ún,ico Rua: Blumenau n. 71. (Po:tana) ;.......... 2.036 Alegrf>, RIO e Belo HOrIzonte, são efetuauo::! pelos nossos
no Estado) N�l:eu Ramos 3.831 agen tes

Horário das 9 às 12 horas e ,M:ltt:lr 3.157

da��6su��ó��0�ora�ua Vitor Mei. DR. ANTONIO BATISTA ISã�aú�!�a�t.i��. :.(���� .. �� 3.),53
"ROD0_VIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

reles 22 - Fone 2675, JUNIOR Maternidade Doutor Car, C
�

Res. - Rua São Jorge ,20 CLíNICA ESPECIALIZADA 'DE I k'3 Corrêa .... :....... 3.121 onsultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóf'OLIS
Fone 24 21. CRIANÇAS "CHAMADOS UR·

.
-Fones: 2!'í-34 e 25-35 _

Consulta� das 9 ás 11 h,)J·as. GENTES. ----r-'-_;_ '-'----- _

DR. MARIO WEN- Res. e Cons Padre MiguelitUo, f Corp,o de Bombemls .... 3.J13

U EN 12..' Serviço Luz (Raçlamá·
DHA S , \ çõesj •• " ,.... 2.41)4

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS Polícia (Sala Comissário.. 2.038

E ,CRIANÇAS Polícia (Gab. Delegado) 2.594
.

Consultório ;_ Rua João Pin- DR. I. LOBATO
ICOMPANHIAS'-DE--------to. 10 - Tel. M. 769. FILHO, TRANSPORTES

Cons)llta�: Das 4 às 6 horas. Dúenças àG aparelho respiratório" TAC '. 1.700
Residência; Rua Esteves Jú-

, 'l'UBERCULOSE ICruzeiro do ,Sul '... 2.500

nior, 45./Tel. ,2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ,:.. ::,553

DOS PULMõES Varig ,... 2:325
,

Cirurgia .jo Torax Lóide Aéreo , 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio· Real 2.377

nal de Medicina, Tisiologista e -Scandinavas . .. .. .. .. 2.300

Tisioclrurgião do 'Hospital Ne- HOTÉIS
rêu ;Ramos Lux .. , ' . . . . . 2.021

Curso de especialização pela Magestiê 2.276 Fpolis, Ita,iaí Rio Santos
S. N. T. Ex-interno e Ex·assis·· Metropol 3.147

I'
11 3 13 3

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ,.......... 3,321
- - 18-3 19-3

Guimarães (Rio). Cacique , l,J.449 23-3 25-3 31-3 1-4

,

Cons.: Eelipe Schmidt" lI8 -

I CentI'a,1 ,.,,,
"' 2.6!i4, 5-4 7-4 12-4 13-4

Fone 3801 'Estl'ela '.'':'':..... .. 3.371
17

Atende etn ,hora marcada...

I
Ideal· , , .. , ,.. 3.6691

-4 19-4 24-4 25-4
Res.: - Rua' Esteves Junior" ESTREITO 29-4 1-5 6�5 7.5

SO - Fone: 2896 .--� Disque .. ,...............
06 O I

,.

1 'd d FI
.

,
'

' IOrarlO (e sal a e orlanópolis será às 2400

1[,,,,
'IR e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

'

Tanto na Ida como'na Volta o navio fará escala nos

llúrlos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba
f •

•

, Par ;n,elhore� mformaqões, dirijam-se à séde da
Emp_rêsa, a rua Conselheiro M[l�ra, 30 -- Telefone 22,12,

<,

INDICÀDOR PROFISS,IONAL'_'--------
C O__:_�,__�__ . ,_,_",_ Dentista para
DR. J?R,S:c:�ÁARES "r."800mS. í

Dlolomado vela Faculdade Na·
.

"U I
cícnal de Medicina da Uníver- DeENçAS NERVOSAS E MEN· DR. JUAREZ PHILWPI

Isidade do Brasil I TAIS:- ,CLINICA GERAL
.

E:f.interno por concurso da Ma. An�ustIa - Complexos - Edifício João Alfredo

--IterIÜdade·Escola I
Insoma - Ataques - Man ias -

(Servico do Prof. Octávio 'Rõ. Problemática afetiva e sexual 10 andar.
-

drigues Lima) Do Serviç� Naciol_lal,?e Doen-
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

R".inteTno do Serviço de Çírur- ,ç"-.s Mentais. PSiquiatra do

ria do Hespltal I. A. ,P. E. T. C. Hospital-Colô,nia Sant-Ana. Coelho, 1

do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Rua Tra- Horário: 8 às 11 ;_ 16 às

Médico do Hospital de Carldade jano , ,41 - Das 16 às ,17 h�ras.
'

,

18 horas
e da rllaternidade 'Dr. Carlos RE::>IDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa ' 139 Tel. 2901 Atende exclusiv,amente Jcom

D.O�����SDE g��:2�lis
-

,-DR. ARMANDO VALÉ- hora marcada. /

Cons: Rua JoãQ Pinto n. 16, RIO DE ASSIS
das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Oarldade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2,693.

1\1 É D I

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

•

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Agê"nCia:
, ,

1:\.0a: Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência Municipal e Hus
pital de Caridade

CLíNICA MÉDICA· DE CRIAN,

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mh'

ehado, 7 - Cc.nsultas das 15 às

18· horas.
'

Residência: Rua Marechal Guí-

Iherme, 5 - Fone : 3783

Cirurgião Dentista

Clínica d� Adultos

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

e �G�•••••e&•••G .

!
i

Restaurante . NaDOli
: �

A D V O G A DOS: Rua Marechal Deodoro 50.
• Em .Lajes, nó Sul do Brasil, o melhor! •
• '1: Desconto especial para os senhores viajantes.
...............$••*-��_ ..

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e- 4.
DR. ROMEU BASTOS

PIRES

DR. JOSÉ' MEDEIROS
V;IEIRA

_ ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.'

________
N--�----------------�------------�------..

DR. CLARNO G •

GALLETTI
_ ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -,
---

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIDUS:DO
--,

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
DR. ANTONIO GOMES D�

ALMEIDA
_ ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

.
Telefone: 3346.
................6�8•••

Florianópolis - Ita1a( - Joínvílle .!- Curitiba
•

D E N T, 1ST A S

DR. SAMUEL FONSECA

EMPRESA NACJONAl DE NAVEGACAO
HOEPCKt

'

'NIVIO-r40TOB' (CIRL
I.T I N E R A ti I O

SAlDAS DEDR, NEY PERRONE
MUND

Formado peit"Faculdade Nacio
nal de Medicina Úniversidade

do Brasil
'RW DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Sauéf- São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Iilterno por 3 aI: >j do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇÕES
CLINICA DE ADUL�OS ,',

D.OENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Cnridade, diáriament"e pela ma-

n��'ESIDÉNCIA: _ Run Dual·te

Q"h"tp1 1 Qn _ 'relef. 3,2SlSl �

F�orian6poli.. ��_

I D A VOLTA

,DR WO VON WANGENHE1M
DENTTc:STA -

Consultório lua Bocªiuva, 42

��:

das Esquadrias
DE ALB�RTO HíCBTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - l"lorianõpolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas vistas etc com

estóque para entréga imediata.
"

,.,

Execução aprimorada em Canel� da melhor qualidade
e sem defeitos,

Pdeços baixos - Examine e compre o q�e está pron-
to para cntréga imediata ,

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa
ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

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

f,ARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAúDE P(JBLICA

Mês de Março

3 - sábadõ (tarde) -- Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua. Tra
jano.

.10 - sábado ttard�) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano .

11 - d�mingo ----: Farmácia Noturna - Rua Trajano.
17 -- sabad_o (tarde) -' Farmácia Esperança __

Rua Conselheiro Mafra.
18 - domingo -- Farmácia Esperança -- Rua Con-

selheiro Mafra. -

24 -- sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua
Felipe Schmidt. .

25 - domingo -- Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

'

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto'. "

O· serviço noturno será efetuado pelas Fa1'mácias

I S�nto Antônio. e 'Noturna, situadas às ruas Félipe Sch.
. midt, 43 e Trajano,

'

A presente tabela não poderá ser -alterada .sern pré-,
via autorização dêste Departamento.

D. S, P., em fevereiro de 1956.
Luiz Osvaldo D'ácâmpora
Inspetor de Farmáciás

FUNDIÇAO HERCUlES S. A.

,
'

20,00
35,00
16,00
16,00
17,00
42,00
15,00
16,00

E um grande sortimento de artigos finos em geral
,I>. preç?s verdadeiramente baratíssimos para se tornaI:
conheCIda A PR�FERIDA em F'10rI'an' I'
I'

' , opo IS, a casa que
l'evo UClOna '0- comércio com seus preços de abafar.

A PREFERIDA

,Rua Jerônimo Coelho, esquina Conselheiro Mafra
�difício' Jqão Alfredo ,

'

N. n. - Não é liquidaçãõ: são apenas 'pre�os baratos
para -reclame da Casa.

Ganhe Dinbeiro'Nas
Horas �e fOlga

Grande firma de caSImIraS oferece ótima oportuni
Jade para trabalhar como agentes vendedores pelo re
�mbolso p�stal, sem prejuizo das ocupações diá�ias. For.
'lecemos l'IC� mosti"uário. Pagamos bôa comissão. Escre
ver para CaIxa Postal 10.030 - São Paulo.

BORDADOS A MAÓ
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, TCl'ça-f.l!il'a, 6 de Março de 1:1j6

• ...�or_' __' ",, ""';'... """ --; ....-----.-- --= .-, -----.-

:
em 1565, uma provisão régia determinava que as

::�, náus da Indía, uma VeZ que não alcançassem o destino, re
gressassern a Portugal não arribando no Brasil;

- em 1637, a fortaleza de Porto Calvo, sob o comando
de Miguel Giberton render-se aos Holandeses sob o cornan

, do do Conde Mauríciode Nassáu ;

I - em 1817, em Pernambuco estourou uma revolução de

caratsr
'

republicano e separatista, dirigida por Domingas

II José Martins, com repercussão nas capitanias de Alagoas,
Paraíba, Rio Grande do Norte e "oesrá. Foi sutocáda e tre

ze dos principais implicados foram �õhdenados a morte;
- em 1835, a então Vila Real da Práia Grande, foi es

colhida para Capital da Provincia do Rio de Janeiro, e no

ano seguinte teve o predicamento de cidade com 'a deno
minação de NITEROI, em 2 de abril de 1836;

- em 1836, Manáus, sem resistência, foi tomada pelos
cabanas que foram repelidos no dia 3'1;

- em 1838, a então vila de São João dei Rey, na antiga
província de Minas Gerais, 'foi elevada à categoria de cida
de;

- em 1849, o vice-presidente desta. então província,
dr. Severo Amorim do Vale transmjtíu.o govêrno ao dr, An

tônio Pereira Pinto, que por sua 'vez foi substituido pelo sr,

João José Coutinho, o admínístradqr .da província que mais
tempo se demorou no cargo; 9 anos 8 meses e dias;

- em 1876, foram aprovados Os estatutos da Estrada
de Fe'rro Thereza Chistína neste Estado; .

,

,-'��h1( i889, assumiu a l�re3idênci:'\. ,�a Pi:oví:ç.cia de San
a Cata}'{Ua, €) respéC'tivo- Vice-présiide'11tlCônego Joaquim

�, ,1;10i. de Medeírcs:
-em 1907, faleceu o Marechal Manoel Veloso Para

nhos Pederneiras, nascido no Rio Grande elo Sul em 2 de
Setembro de 1835;

.

".,"
- em 18�0, abriu-se n:1 presidencia do dr. Paulo Gui

marães, nesta então Desterro, uma subscrição' eml favor
das vitimas do incêndio dos armazens Silva e Avila, da
Bahia, no qual pereceram mais de cem pessoas;

- em 1919, irrompeu um incendio nas docas de Santos
queimando 94.612 "aC2.S de Café no' valor de 7,750 contos,

250 �ram3i.$ de carne passa- de reis;
,

da na máquina
- em 1947, ameí-rissou na baia de nosso porto o hidro-

1/2 colher de chá de sal avião "Inglaterra", por volta das 14 horas. A seu bordo e

1 pitadinha de pimenta
.em trânsito para a Argentina viajavam diversos atares ci-

% cebola picada nematográficos;, I
% de colher de chá de ore-

- em 1948, foi apresentada pelo promotor Paulo Whi-

gão. tacker ao audi�or da terceira auditoria militar (C'apital1l'e-
4 fatias de pão torrado corh deral) , uma denúncia contra o capi1;ão Túlio Regis Nasci

manteiga 2 colheres de sopa

.,
menta, pelo ciume de traição ao Brásil;

_

de manteig� ou margarina
.

1 colh-er de so�a de caldo de ANDRE NILO TADASCO

Carlos Hoepcke S. a.
MANEIRA DE FAZER

C
' .• I,.:.���!�:.'.':���:O: � omerclO�e· nduslria

oregão e espalhe bem por ci-
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

ma d3i3 fatias de pão torrado. CONVOCAÇÃO
2 _ Frite sem gorct'ura, até Pelo presente edital são convidados os senhores acionis-

a carne ficar suficientemente ��s da "Çarlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria" a se reu

cozida.'
.

Imre� em assembléia :geral ordinária, q\:le será realizada
,

33 _ Derreta a mantei'O'ar no dIa 29 de março, às 16 horas, na séde social à rua Con

numa panela, junte o' caldo selheir,o Marro, nO 30, nesta capital, para deliberarem sôbre
. a segumte

Medeiros ,de carne e espalhe amda

_ menino José Lúcio,' filho' quente por cima das sandui-

do sr. Américo Bruno ches.
'

_ sr. Mário Moura, figura
de relevo no

.

comercio e 4::- Enfeite cada sr.nduiche

transportes do Estado e pes- com uma rodelinha de raba

soa muito relacionada na so-I !lete e uma cebolinha em

ciedade local conServa. (APLA).

� ..

bOClal s
F ô s t e • • iii

DILAMAR MACHADO

Foste o amor, intenso e inesperado,
Que nasceu em meu peito, de repente
Foste a ilusão serena do passado,

'

E a triste realidade do presente.

Foste o olhar, extranho e amargurado,
Que 'em meu olhar pousou serenamente,
Foste o desejo suave de pecado.
Que a gente, Sem querer, ás Vezes sente.

Foste dois braços que não me abraçaram,
Foste ilusões que nunca mais voltaram,
Foste a boca que nunca beijarei;

F.oste tudo que eu quero e não consigo.
Foste a tristeza que 'trago comigo,
E a saudade que sempre lev,arel.

x

ULTIMA�MOD.�,
. !til.. ,

x

_ NEIMAN .:_.' MARCUS FASHION criaram para .esta
temporada um casaco quase comprido e bolsos enviezados

sem- gola e .abotoado por três botões colocados obliq'li"amente
x x

ANIVERSA'RIOS I Experimente boje
FAZEM ANOS HOJE

sa do sr. Alvés
_ Sta. Hulda Mancellos
- sta. Maria de Campos

4 cebolinhas em conserva

"
SANDUICHE DE CARNE

_ Jorn. Almiro Caldeira

de Andrada, destacado ele

mento nos meios culturais do

Estado e descendente de tra

dicional família catarinense,
_ sr. Sílvio F. Monteiro, al

to funcionário do Banco A

grícola , ,

_ sr. Fernando Pacheco d'

Avila, alto funcionário do

ministério da viação e figura
de projeção: na socieda�e 10-

, cal
-sr. Ronal CapeI!::',
_ sr. José de Oliveira, Frei-

tas
_ Viuva Donátila Marques
_ sta. 'Lenir Oliveira, dile

ta filha do sr, Altino Oli:veira',
dinâmico ,e progressista Re

presentante Comercial
_ sr. Aldo Rosa da. Luz

'_ sr. Eí'nani J03é Fonseca
- sta. Talita ,Çampos ,

_ sra, Argentina Alves

_ sra. Noêmia Alves, espo-

INGREDIENTES:

carne

4 rodelinhas de rabanete

João Ramos Júnior e Senhora tem o prazer d� par-

1-iciIJJI' ..os seus parentes e pessoas de suas relações o

nascimento, na Maternidade Dr. Carlos COl'rêa, de seu

filho que na Pia Batismal receberá o nome de

PAULO ROBERTO
Florianópolis, 26/2/56

I Participaç'ão
EGíDIO AMORIM BRUNO SILVA

:e:

SENHORA
:e:'

SENHORA

particillam aos parentes' e llessôas de suas reiações, I)

contrato de casamúento de seus filhos IMIRIAM :E: BENITO

Florianópolis, 3' de Março dê 1956. .

Hoje os seus Cr$ 30,00 valem ,IDO D�O:�a :���!::u:s::;al
vezes 'Ó) a is... o aniversário natalício da

Sim ... exatamente isto é o que está acontecendo. ,.
galante-menina Dione Hen-

" .
.

"1 d �O rique Batista, sncanto do
_impor"�l!,cu b�,g<.te: .. i, ;-1,- importàucin ridícu a e :.1

Jl'lI:-:eiros j.ossib il ica :.uS nossos leitor.is a adquhir e ::11' do nosso prezado amí

levar prontamente um colchão' DIVíNO, mais dois tra- ,,,..0 .sr. Luís Henrique �a
vesseiros, da mesma conhecidissima e f'amosa marca. O .ísta, e de sua exma. esposa

-

restante... será pago em suavíssimas prestações men- d. Terezinha Seara Batís-

saís ! I ta.São métodos altamente modernos e progressistas de Na oportunidade, seus

comerciar. São métodos que poss ihil itam vender dezenas genitores oferecerã.o ao seu

de vêzes mais .do que permitiria a venda pelo sistema largo círculo de amizades

velho e antipático do "dá cá e tome lá' .. '

uma lauta mesa, de doces e

No nosso Estado cabe, com inteira j ust içn. a "ve- finos guaranás.
lha sempre nova e sempre simpática "A MODELAR", Às muitas homenagens, as

de "O ESTADO".as honras de pioneirismo no sistema de vendas pelo cre-
(�iário. Cumpre igualmente destacar o fato airigular- OTTOMAR .PEDRO

mente notável, de ser A MODELAR a 'pion eb'a, igua lrnen- HERMAN

te dos preços baratos, dos preços que s�llsacionalizall1 Transcorre hoje a data do

a opinião pública. aniversário natalício, do' sr.

Milagres? não .: .. não são milagres. Si.\o consequen- Ottomar Pedro Herman, al

rias de grandes e' volumosíssimas compras. Compras to funcionário da I. O. E.

feitas nas primeiríssimas fontes e em magnificas con- Dada suas elevadas quali
üições. São consequencias ainda de grandes e volumosas dades de caráter e de cora-

I
vendas, mesmo porque, é velho lema da "A MODELAR" cão, desfruta nos meios on

auf'erir o seu, lucro comercial através um movimento de milita, de um grande cír
I

intenso de vendas e não em escorchantes percentagens! culo de amizades, sendo fi
I gura destacada na socieda-

de local.

Com a gentil senhorinha
Miriam Amorim, dil�ta filha

do Sr. Egídio Amorim e de

sua esposa Prof. Alaide Sar

dá Amorim, ajustou nupcías
o jovem Benito Selva, í'uncln
nárto do I. A. P. T. C. e filho

do 81'. Bruno Selva e exma.

H'OJ E Funcionário zeloso cum

pridor de seus deveres, se

rá por certo, na data de

hoje muito cumprimentado .

_À.", muitas homenagens as

de "o ESTADO".

NO PASSADO
6 DE MARÇO

A DATA DE HO.fE RECORDA-NOS QUE:

NOIVADO

Em climas tropicais como

o nosso, a. alimentação deve
ser leve, natural, pouco tem

perada e rica em frutas, ver
duras e legumes, O Brasil
possui as mais saborosas fru
tas do mundo. Não tem cabi

mente, pois, desprezarmos o

que a Natureza 'nos dá e co

mermos alimentos prepara
d03 artificialmente.

sra.

Aos distinto nolvos que são

1\.elamentos ile' destaque da,

nossa melhor sociedade, a
llresentamos nossos eurnprl
mentes.

MENINA ROGÉRIA

Completa hoje sua primei
ra primavera a galante me

nina ROGÉRIA, filhinha do

Sr. Osmar Lamarque e de sua
,

espôsa Alice Costa Lamarque.

Preceito do Dia
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Não obuse de comidas gnr
durosas e temperadas com

môlhos picantes. Coma ali

mentos leves, não esque
cendo os legumes, verduras
e frutas. _ SNES.

ORDEM DO DIA
1) . Exame, di:;cussão e aprovação do balanço e das con

tas relativas ao exercicio de 1955, parecer do con
selho fiscal e relatado da diretoria.

3) Eleição da diretoria.
:n Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

respectivos suplentes para o exer,cicio de 1956.
4) Outros assuntos de interesse da s'ociedade.
Florianópolis, 10 de março de 1956

Acelon Dál'io de Souza - Diretor-presidente

s

o SANGUE li' A VIDA
TEM REUMATISMO? PURGUE O SANGUE DE PREFE·

RE:\CIA AO ESTOt\1AGO

I §I� fJI:Ii---)E---�I
O rnil,,,,"ilhoso clcpura t i vo cio "':Inglll..' tlfllCO reccu arlo peja classe

-

f ,mc(!;ca E' 1,1101('11:;\'0 p:t�a as crian.ç��,!(AO AÇAISSO ... Comba t o as m lcccõcs dó Sangue .. i) s,r.! rs
1

,e o Reu rnat ismo . Tem espinhas? Depure
o S:lnguc. não use creme nem pomadas.
O Sangue é a \'j<.!:' deve-se purgar O

Sangue ele pre lcrcncia ao Estomago.
Não deixe para a rna nhã, comece hoje

a tomar ELIXIR 914. adotado no Exer
����:;:;� cito c 1\14.lrinha. receitado por milhares de
9t��Wol..:.t_ med icos . VIDROS DUPLOS CONTE�I O

DOBRO DO LIQUIDO E CUSTA i'IENOS
....1.õ.I.&A.;WI.A:.AA.tl. QUE DOIS VIDROS l'EQUEl'OS, "�

t Misa d 7- dia
JOSÉ MIGUEL e Família> SALIM MIGUEL f! Famí

lia, e TUFFI ATTHfE, profundamente consternados com

o inesperado falecimento de sua inesquecível e-rpôsa,
.11?e, sogra, avo e irmã, TAMINE ATTH,IE MIGUEL, vêm,
por êste meio, agradecer a todos os que os confortaram

no doloroso transe, enviando flores telegramas e acom

panhando o côrpo à sua última morada.

Outrossim, "eonvidam os parentes e amigos para a

missa de 70 dia, que se realizará no Altar do Sagrado
Coracão de Jesus na Catedral Metropolitana, às 7 horas

do �ia 9 do corrente, pelo que, de antemão, agradecem
:10S que comparecerem.

Você sabia ,que •.•

rEM P/(ATA EM

AGUA DO
MARCON-

I t >.,

1.,96 APLA

------_. -

A,HORA
- f

DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Cat.irina e

parbicularrnen te de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jorna ls.
Para maiores informações procure o agente e ':01'

'espondente, à Praça 15, na 27.

Fábrica de Rendas" e
Bordados floepcke S. B.

,
-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA '

CONVOCAÇÃO

Pelo presente editar" são convidado" Os s�nhores acio
Gistas da "Carl'os Hoepcke S. A. Comércio e Indústria" a se

.'�unirem em assembléia, geral ord{nária, que- será realiza
:Ia no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social à rua

!'elipe- Schmidt, nesta capital, para deliberar'�m sôbre a se

guinte
ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das

contas relativas ao exercicio de .- 1955, parecer do
conselho fiscal e l'elat-orio da diretoria.

2) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

respectivos suplentes para o exercicio de i956.
3) Outros assuntos de interesse da,! sociedade
Florianópolis, lO de março de 1956 I

Rudolfo Scheidemantel Diretor-presidente

AVENTURAS�pO ZE'-MUTRETA

I
ltw
.�' .

a ,., APlA
._--_"":::.�-

'-- -

-',
•

11. �"........
, I

•
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Clube de' Rega'as- Aldo
····'·i. A PROVA CLASSICA "FORÇAS ,ARMADÂS DO BRASIL", UMA DAS MAiS FAMOSAS PR0VAS Df REMO DO CONTI" =••••••.

i
r,

NJNTE QUE E' EFETUADA ANUALMENTE EM'SAO PAU�O, f91 MAIS UMA. VEZ VENCIDA' PELO 'EIGHT" DO CLUBE DE i l-

.. :
I

(

REGATAS ALDO lUZ, DESTA CA�ITAt QUE, DESTA FORMA, CONFIRMA SUA FAMA DE'CLUBE MAIS GLORIOSO DO •

:- !.
I,. '

SUL DO PAíS. 'BRAVOS I
. I

-

,
etltQ ••••'••••�"IJGl•••••••••••••••••••••••8•••••••••••••••••••••••••••0••••••••••••OIt8i1.t

�'·OEstado,' Esportiv�o" in!m��-
...._ .;('9 '*...., ••••••O ,.·•••••�•••••••�••••l}iI I!•••••••••••••,

.

20[i U 71� u iIlU!ir�n�� ,�" 11- Ue" i �U-
SUPERADO O AVAl PELO MAIOR VOLUMErDE_ JOGO DO HFURACAO" - 3 Xl ,.O ESCORE CONSTRUIDO NA PRIMEIR'A
ETAPA POR JUlINHO (PENALTY), ODILON, SEIXAS E AMORIM, PElA'O.RDEM - TQINHO POSTO FÓRA,DE AÇAO .AOS
'36 MINUTOS NUM CHOQUE COM 'WALDIR E QUE RESULTOU NA FALTA MAXIMA CONTRA OS "AZZURRAS" _. Tl<l

LHA A FIGURA SAliENTE DA PUGNA - 'RENDA RECORDE NO CAMPEONATO � EXPÚLSOS DO GRAMADO, JUbIN;�'é)
,

, 1.·-

.

.

.'

E-MANARA '

.

-

--

!ii
.I

Quando Toinho, o único titular do quinteto ata- reirn-e Amoí-im fulmina, fazendo a pelota tocar num dos co, ln lirrha média .e Jac6 e Hercílio na linha de freme .

.

a' te que o FiO'ueirense' conseguiu contar para o prédio rief'ensores contrários e caminhar para o fun do das re- [Amcrim, Niitinho- e Fernando esforçados
..

'

apesar de
cs n <, , F Ih Wil

�

t l'" 1 "

-da noite de sábado frente ao Avaí, foi atingido em ple- ues. a ou I son qL\e nao. execu ou o' mergulho 9omo ,milito marcados. Waldir e Manara irreconheciveis e

no rosto aos 36 minutos por Waldir dentro da pequena devia. Estava completãda a contagem, não sen do

m()Cii-I'·J::iin:e
somente hlhOl.1 no 1anse do 3° gol do FigH�irer�se., lr.·.��.-·�;:,.i' v, "t>[!.-..área e o árbitro fez trilar o apito punindo o conjunto ficada na fase final. U .. ,.., �. -

"azzurra" com urna pena' máxima, toda a torcida 'do I .

. JULlNHO X MANARA· .: . ARBITRAGEM'. ..;,a
_

...

"Furacão Negro" se ergueu para plaudir quem a �ll-
f

• O prélio .ofereceu muitos lances de sensação .mas
I

O sr. Gerson Demaria foi o dirigente 'da pugna. Sua As - 8hs ..

brasse.. o que aconteceu, tendo Julinho urrematad o �0�1 I também tt_:ve' muitas jogadas vio:'E;!nt�'l, o qUG '>esul:oL1 [atuação desta vez 'não convenceu. Deixou de.conceder um Eliana - Anselmo' DU-

erícia e violência abrindo o escore. Todo o .etltadlO , na contusão de quatro elementos: 'I'oinhov Herc ilio, \i a l- I penalty para o Avaí, n,o lance em que Fernando foi brus- ARTE em:' ,(

�uasi foi abaixo tã� logo a' pelota atingiu o bal'�".nte. I mil' e Fernando. ? primeiro n�o mais retornou ao ,�.ogO I camente atirado ao solo dentro da pequena área. SINFONIA CARIOCA <,

Mas o contentamento dos afeiçoados alvi-negros I e. o segundo devera colocar? pe no gesso, ��ve)ldf) ncar, I
, ,OS QUADROS No Programa: '

�

durou muito pouco pois' inaugurando o marcador, per-
.

ausente das canchas por dois meses no m1ll1YD.O. A Iase I FIGUEIRENSE - Wilson; .Trilha e Laudares ; Au í- Atual. Warner Pathé, J 01'.
dia Um elemento precioso para o resto da noite.�E' que 'negra do "fla-,flú" ilhéu verificou-se aos 40' rni.i atos da, ! bal, Orlando e Walmor; Walmir, JlIlinho,' Toinho, Ocií- Preços: 10,00 - 5,00.
·cons·tatou-se· a gravidade da lesão sofrida por Toin ho I" etapa derrac1el.ra, quando Manara e J'ulin ho trocaram lon e Seixas... C'

.

I J 1
.ensura até 14 anos.

que teve que ser hospitalizado de imediato.
.

'

I
murros, se,nc oam lOS ;xpu sos d� gramado. A:�\í - Jaime; Wa�d.ir e Dan.da; �o.lão, Vico c

Com um elemento a menos .que seu antagouista, o AL'lOS E EAL....OS Manara ; Fernando, I-I�rcJ!lO. Amorim, Niltinho e .Jacó.,
Figueirense estava preparado para uma resi:,tene,ia te-

.

Trilha, pelà sua estupenda conduta: nA z�tga, (1.0 , RENDA

naz, conseguindo até o final do _Período inicial jogar .de I alvi-negro ,ao lado .de Laudares, mere.ce as honras-máxi- A renda foi de Cr$ 15.20'5,00, recorde no Campeonato

igual para igual. E conseguiu mais dois tentos, fI,OS 41 e I mas do jogo, .conf irman do ser um jogador . 'de C1aS3G. d� 55.
'

.,-·'l�r'Ji"

43 minutos, aproveizando 'duas falhas· depicrávels da I' �od?$ na .defesa e .n o atague .dó "DeCailG: foram au- .-

\'etaguarda avaiarta. Com 3 x ,0 no marcador, .a parada" t:ntlcos gigantes, sendo que TIR va.ngua�'da pc;�emo,:' �a- A F A C EM >FO"CO
já estava ganha pelo "Deca.no", mesmo numér icarrien te

'l lLetl,ta·r. a>rf;!'I�J�\�a2: go eel'ta��: Q�!IlOll, ln�_e1·l��jqt.e,ain- r •• .• ' •

'
'.

inferior. E veio o tento do Avaí que seria o último da. da .mais com?atlvo e dotado-ode um '''shoôt.�, ':re:�13�·taveJ.-· �', ':- TONfi;4 NÃO DESISTIRÁ
'.

noitada, aos .44 minutos,. diminuindo a diferen; a no

"
Entre OSI avalanos destacam.os Danda, no trlo Jillill; . Vi-

.. Saul.. Es',gindola '(T'cnga)
.. u:.o contrário do que 110:: i"" �,

-

� .

N0 Pwgrama:
"placard. ,;, ..'

O O O· C
-

'GOI "
. :-- clel dommgo passadG, d'isputará novamente êste ano .r.'. ' , ..

-

,

Veio �o per�od�" cOJl1P�ementar .e o Ava.í eshoç�\I dma N V. 001 BRASilEIRO D.EjUSf'!'. �o. Caravana �o Ar. Quanto à� sua �dé!a de �bandonar p�'��o:ot,i���IO_:_N��·O
leve reaçao que nao. surtlU o desejado efeIto, de vez ql:e.

..

'

"".'
,.'A

.

,

o 1J�f'(!uetebol, segundo ,declaraçao propr.J<J." sera para 57._ 5 50.
a retaguartla contrária, em di� inspiradíssimo, r�ehaçeL1 TICA E OIS'CIPLINA 'fl't�\DORTIVA·S E �q,sSlm �endo,. c�ntará o Caravana do Ar, ainda êste ano, 'C .,. , ,"

todos os seps ataques, cumprmdo talvez sua nwlhor ,.,.'
/

J. t -[. UliJl ,�H �on1_O copcurso· do valoro'So basqueteballer.
,nsura até 14 anos.

"performance"'no Campe011ator '. SUAS PEN·AIIDADE( POR INFR A ATLETISlVIO

"'-Com a inquebrantável vgntac1e ' "de' venCer de ,que .' l J I A�
.

Em treiname,nto 'a equipe do Bàrriga Verde, sob a

e�tav� possuidó e ·d.otado de um :fôleg� inesgotúvel, o
.

C
-

E'S DISCIpi I . ES orI��.tação, �o treina(�o:' Ernesto Tremmel. Pretende o

Flgueuense nautrahzou todos as mvestJd�,s do caI!.lpeão O . ,L NAR B:rIlga Ver�e leva�tar o esporte base em ,sua agremia-
dos dois türnos panv manter O resultado do primeiro .

(C 'to �)
. ... çao e, para ISSO, nao vem' medindo esf01�çoS. Espera-se

turno.
-

.

..

ou Illu�çao, também' que o Clube Atlético: Caravana do Ar e Lira

O alvi-negro vencei! e' mereceu saL> do gramado . , ,Art. 1�2. -:-. N�O compa�:c�er a �ora n:arcada p�l'a Tênis. reorganizem suas equipes. Naturalmente, esta�;

com as honras dt) vencedor. 'Foi um titã na en)",eha e ll11�IO. olll I�emlCltO .e co�pedlç�o, sa vo motlVo de fOlça e�uipes �e or�'anizadas, estarão antomáticamente reorga-

I
.

b d f
malOI p enamen e compIova a. n lzar do o esporte base" C·t I V'justos os ap ausos que rece eram setH e ensores que P M lt .d (:;.II!> 100 DO • , t d t,

., � em nossa apl a. amos traba.

l"evelaram fibra 'e vontade do prÍJeíp:f) :10 f):n. denad' -:-., .u aC e$ 2' 01'0'11' 00' pOI mmL: �.. e a raso, lhar, senhores, p"ara qúe isto aconteça!
Não se deve responsàbilizar a linha de frente aVilÍa- quan o ,e lnICI� e. r,

" quando �e re111lclO.. ,\ BASQUETEBOL
na pelo insucesso do q'uadro na última sabatina. O Quin- d' pa�agrafo UnICO � IA r�presentaçao desportlVa �u,e ,Finalmente; terça feir� a noite, no Estádio Sftnta
tetp fez O' que humanamente f.oi possiv'el fazer, ·pois es- :Ixar e .c?m.pa�ecer a °t�a_ e ho�oa marcados para .111,1- Catarina, será resolvido o título de Campeão do 10 Tor-

barrou com uma defesa em dia de gala com Trilha cum-
cIO Ol! remlCIO a compe Iça0, alem da multa preVlSt.a neio Popular de Basquetebol AtI AI l'd
neste artigo, perderá os pontos para o adversário e a por certo p' r'oPoIocl:ona �

.

'bal� e(?) aço, °l� leres,

prindo papel de ·rel'êvo. " t' d f d
�. '. ' < rao ao pu ICO. que a compa-

A l'etaguard·3_ alvi'-celeste não cÓ�1I"encen ue n,ódo resPA.t�7�en \ e� .:vor a Fede�açao ou LIga.. �
recer, um bom espetáculo de basquetebol. Farei' o pos-

algum. Pálida'a impressão deIxada P'-Üll sexteto. As fa- f.,.I. -:- �c Ull em seu qua �>o para competl?o�s sbel afim de comparecer a êste tão es.perado encontro

lhas de Jaime, Waldir, Kolão e Manara iJlfluil'am ('1101'- � lC.I:ns
.

ou amIstosas, at etas que nao tenham condlçao, e, certamente farei um comentário a respeito.
.

memente no fracasso do quadro. O lançamento de Mana-
e .logo.. ESTÁDIO SANTA CATARINA

t'á num jogo de res'ponsabilidade foi um dos ma�o�'es
f Pedna -d Mul�a:. ,de Cr$ 1.00000 por atleta e perd�, :m Em plena ação os novos dirigentes da FAC Come-

M' M h
avor o a versarlO, quando, se trata de competIçoes car do pela roem'odela a� d o'b .

d ', ..
erros do técnico Oswaldo eIra. an<l,ra, como se :;a r' f'" d 't .

.' 1 ç o as aI qUI anca as do EstadlO

esteve fóra das canchas por vários meseti e para o cbn-
o ��I�IS, os pontos ou van agens .conqUIstadas na com- Santa Catarina, aguarda-se um futuro de reaJizacões

fronto treinou apenas uma vez. Antes· do jogo, encon-
pe lça�. �'. ,." �

da atual IDiretQria. Ao Sr. Fiu�a Lima, Pr,esident� d'a -

Q.
. .. .

d 'b
Art. 174 - Nao dIsputaI ou abandonaI c.ompeüçao FAC os meus parabens . t� . d

. .. .

tl'ando-o na Praça umze, ll1qUlrlmotl o Jí:ga ,01' so re amistosa:' _

.. ..'.
'

. pOI ao gran e InICIatIva. Que no

sua forma técnica e física respondendo ele que esrerava .'
.

. I'·, 'I'
camll1ho dessa, venham outras e mais outras realizações!

lião ser escalado pois não -se �ncontraV�t em condiçõ�s . �ena -. Mult� de� C:$ 2.000,00 a Cr� 10.000,.00 ,sem A NOVA LEI DE TRANSFERtNCIA
'favoráveis para arcar com a tr,e.manda responssabili<;lade

pre.lUlZO da rndenIzaçao que couber, aJem da perda da j Na próxima semana· falarei a re
'

't d' .,�

-ren:da ptlra a entidade em' que estiver filiado
.

L' P
, :'" spel o

I
essa lln\"

da função de médio apoiado!'. Aconteceu que Loló se A t 175 N� t d' dA
.

.

d t'
el. orerv, antecIpadamente sugiro à FAC que vá até

. "
. r. - ao man er suas epen enClaS espor 1- (l 'lt·

.

t d-'d'
'

resfrIOU e Manara teve que fazer seu reaparecimento d"
�

d _

.

t" 'h't
u. Imo, 111 erce en o Junto a C. B. D., para que essa

para fracas�ar completamente e no final ser-expulso do'
vas .el� con lçoest �dasds�gurar garandlastao art'lltro, ��us Lei não vigore pelo menos nn.s próxi·mos sei,:; meses, por-

, ... �
.. auxI lares'ou au Or! a es correspon en es a e as e re-

'

t t J �

gramado apos luta corporal com J nllllho. Nao Ó.'stamos· t t d t' dad d t·· :.
t

quan o se a. acontecer, nao teremos espr)rte amador

gostando' da maneira como Oswaldo Meira vem dirigin- p���en. an es e en ; �� .e�por I;as ou nao ?m,a� pro- ês'te ano. Voltarei ao assunto.
"

do o plantel avaiano. Já se sabe do' sucesso de Vico como
VI �;cla: cap�:et d� �Vl �r �sor e�:s o.u rep�>lml-,��: �, 1 LUIZ!NHO EM NOSSA CAPITAL

m.édio recuado, marcando e àpoiando: mi qual Santos no· t' et� f -=-
d

er I?a? .as' epen enclas espor Ivas i .
O excelente atleta Luizinhe, Iconhecidl) no Sf'tor

a e sa 1S açao as eXlgenclas I "h I"
.'

. , -- \'0-

Botafogo. Na posição Bolão não conVéllceu,. pois não A�t 176 R
'.'

d dA
,elO lshco como um ótimo cortador,' encolitra-se em

possui predicado algum como apoiador. c'a dI. t'

- ecusar

I�gres;o C e� s�asd epend en-
I nosSla Capital. Nada 's-ei a respeifo� sé veio para ficar

OS GOLEADORES '. IS. esp01: I,vas aos m:m �

ros e
'.

. . os po �res ,ou não. Ao Luizinho� os meus votos de feUcidade�:
da. 1 espectIvCl t. C.onfede. I açao, da. e.ntJcJ.ade a que estlv.er I PONALDO ('PAT'O) ABREU'1 x O - O jogo começou'muito bem. O Figueil'l�IISe d t t f I d d' b. Irc amen e I la algo, su ord,mada e da respectIva 'També

' •.
C 't I dnos' pareceu melhor conjuntivamente, mas o Avaí l'<!ve- Justi a- Des ortiva'.

'. ,.'< m e� nossa apl a,. e passagem, temo;; o

la-se mais perigoso: Aos 36 minutos, como ,'teima llar-
ç. f P

1" . '

'. i prezer de encontra,r o basquete')aller Pato, 'ex-atleta ào'Pena - lVIdta de CI ,$1.000,00 a CI$ 5.000',00. f Tira TeAl11's Cl b tI' •
.

ramos, Waldir, ao procu�'ar deter o avanço de 'l'oin!w, A' �. " �
. �

. l.u, - ,u e, que a ua men',ê serVI) 1'0 ExeL'ifo
t..

.

f I' 'd
. rt. 177 - Nao reconhecel;., por c�'1llssao ou pOI \ Nacional no Rio de J'll1"iro AD· 'da mglU com 111 e ICI ade o atacante que saiu do gnlmac!o ação a 'confe'deração ou entidade a que estiVer filiados fe]',z e-sta'da.. em l-oc�acCa'" 't'l

o 1),1.11, os �eus vatos de

em. busca de socor·r·o. F.Ol·· "fOlll" e o a' rb'l','t'()' n.!;(') �.e\'e I ' 1 -0- PI a T,,- como único dirigentes do respectivo dei;porto._ ,

.

�

_-o .'0".--
'

. ,

dúvidas em marcá-lo, o que foi feito;tendo .Tllliúho feito P M - . I
.. erren oa cobrança com_r'ara perícia. Estava� aberta a cóntagerri conhe:��ento. ulta de Cr.$ 5.000,00 e. suspensao ate re-

. t� por hoje � só. Qual:ta !eil:a tem mais. Totalmente
para o campeão de54.' ' ..

'

,.;
con la a nova leI ele transferenc1a despede-se, ,;j)enc�:ln-I'_::_

.
" �.

. , .

Art. 178 - DeIxar. de cumprl,r declsao, ou l'J.to ou do-'si; JAYME KLEIN�
.

2 x O, .

Aos 41 illmutos, Bola0 detelr.., um ataque
I defrcultar-lhe o cumprImento, não colaborar com a en-

Ven'de-se à rua Victor
dos contrarJOs, mas. falha lamentavelmerl.te 'ao atrazar i tidade em que estiver filiada na apura ·ã0 d'e faltas, 'I I

Konder (ex-Bluménau), com-

.... g �elota para ? �ole�ro, d? que se aprove:tou o r ovato irregulares' ou infrações disciplinares ocorfidàs em suas : I
588m2 sendo 21,60 de frente.

O�1lon par� raP.ldo In:pedlr que a bola fosse tel' às I
dependências desp'ortivas:

.

.

A
Tratar à Av. Trompowsky,

maos de .Jalme, lm�nl��onando-a p�ara o flwdo da:3.l'edes·l, Pena - Multa de Cr$ 1.500,00 a Cr$ 3.00Õ,00 a sus- V I '1--..0 1124:.

3 x O - O tercellO tento Dao tar�10'.l n \'U·. !'�l1m pensão até que 'cumpra o ato ou a decisão. -_
------------

ataque dos seus, o extrema canhoto SeIxas. mesmo ;:8-1 Art· 179' '- De"l'xar' dê- paga" c t·.'b·
�

d 'd
'

I"'•••. �

t.
.

.
.

< d on II Ulcaa eVI' a a
sedIado por Bola0, a Irou fraco, mas com-maestTia e a entidade a q' ue es'tl'vel' subol'd' ad d t

'

d A h
-

.

1
'. . .

-'
.

'
.

. 111< o, . en ro os-. pr.azos �
c am-se à disposição dos senhores acionistas, os

�o a pass;.>u rasteira por balxo de Jalr;te: I'!panhando-o

I
fixados, ou na falta dêstes dentro de 10 dias. documentos a que se refere o artO 99 da Lei das Socie

(leI surpresa. Falharam no lance o me?�ll) e .0, gm,rd_a-
"

Pena - Suspensão de todos os direitos até 'quitação, dades }:or Ações.
va as.

. _
.

.' .

.

.", .. , ,m�n.ti�a a obrigatoriedade de disputas de competições I Florianópolis (S.C), 24 de fevereiro de 1956.

(., 3. x 1 . Fal.t.a a

.. p.en.. as um mll1Llto para') eneell clmC.1- ,loflc1als programadas com perdas de pontos na hip'()'tese ' I eonel T P '. D' P'� -d '1'0 "I lf t' "F lt
. fI· F' '"" ".' , ,-

. I
.

. erena, Iretor- reSIdente
. . o.'i'; o, la. - lme'.. ·a a con l'� o· IgueLA"I"e proxnno

,
de vencer ou emJ')atar e multa de· 3.000,00. .no càso de der- JILvella_t N . ..P,exe.ira, Di'rétor-Gerente

;"à area vei�igpsa, FOrmam os a)vl-negl'os a ciá:3,:ica. bal.1',.�...'�,"."'" 'I rota.
.

J '1 "'n
' "

'1." 11 ia Cascaes J;"ereit'a, Diretor-Secretário'

4 F1orjanÓ!lOlis, Terça-feira, 6 de Março de 1956

Mais uma

o ESTADO

Luz

,CINE SÃO JOSÉ
Gina LOLOBRIGIDA em:

A CIDADE SE DEFENDE
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 11;00 - 5,50.
-Censura até 18'anos.

As 5 - 7,30 - 9,15hs.
/"Sessão Das Moças" ,

Judy CANOVA em:

A RAIN:HA DA CON-
F.USÃO·

No Programa:
Cinê Noticiario. Joro
Preços: 1,50 - '2 00

3,50.
I

'

Censura até õ anos.

As '5% - 'Shs.
"Sessão'Das Moças"

Judv CANOV-A 'él'n'"

-� Á ,RAINHA DA CÓN-
.

.

FUSÃO
.

"

As - 8hs.
Ann. SHERIDAN

Sterling HAYDEN em:

MULHER DE FOGO
technicolor

1', ') Programa:
Cine ,Repol'ter. Nae.
preços: 10,00 - 5,00.
CE'l1sLira ,até 14 anos.

As 7 - 9hs.
"Sessão Das'Moças"

Francis LANGFORD em:

A NOIVA DO REGI
MENTO

:0; o Programa:
Vitoria Filmes. Nac.

Preçoi: 1,,00 - 2,00
3,!)0.

.

. Censura até 14 anos .

Yen�e,·se
Por motivo de viagem,

urgent,e vend€="se 2 casas si·
tas à rua Prof. Maria' Ju
lia Franco n. 25. Trata'r na

mesma díàriamente.

g,

\'wy(jllô' DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS., - R10····ÁS "3a'.
FPOUS,-s. PAUi.O:....:RIO. ':'. 4",;
fiPOUS.!.. CURITIBIi..,..RIO {lOS SABS.

SERVfÇ9S AÉR.EÓS .

CRU+�tR. ."Q,Q·,·$Ufi

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direi
to da comarca de Bíguaçú Estado de Santa Catarina,
na fórma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que, por parte de José Cândido

Elias, por seu advogado, lhe foi dirigida a petição se

guinte: Exmo. SI'. dr. Juiz de Direito da Comarca de Bi
guaçu, José Cândido Elias, brasileiro, casado, lavrador,
residente e domiciliado em Três Riachos, nesta Comar

ca, por seu procurador infra assinado, vem promover a

presente' ação de usucapião, para o que passa a: expor e

requerer o seguinte: 1 - Que tem a posse mansa, pacífica,
continua, e sem oposição de quem quer que seja, há mais
de trinta anos, sôbre seis terrenos, sitos em Três Ria- j.rocura, sem a .intervenção
chos, distrito d� sede dêste Município, assim discrimina- de manobras espéculntivas.
dos: l0 -' terreno, mede de largura, na frente, 15 bra- Ao que Se informa, essa

ças, extremando com um caminho de roça nas terras de >"sição do café brasr'eiro

João Antônio Maria; pela extrema Leste e começando da foi determinada pela (I.:>

frente, a linha divisória segue para os fundos na dis- prcduto colombiano e dos

tância de 158 braças, extremando parte com Antônio Jo- .-l�mais países centro-ame- FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

sé Alves e parte com Maria Teodora; dai quebra para vicanos, que. tiveram urna conhecimento tiverem que, por parte de NEMÉSIO JO

Leste na distância de 8 braças, ainda com a mesma con- ·�(llheita menor do que a pre SÉ DA LUZ, por seu advogado o Dr. Reinaldo Lacerda,
frontação, voltando outra vez para os fundos ria dístân- 'lista, deixando o Brasil em lhe foi dir igida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz

cía de 42 braças, quebrando outra vez para Leste na dís- j.os ição de folga-no merca- de Direito da Comarca de B'iguaçu. Nemésio José da

tância de 9 braças e voltando em 130 braças até os fun- ;jo internacional. PaI' outro Luz, brasileiro, casado, operário, domiciliado em Gua

dos, confrontando em todas estas direções com Maria Pa- lado os preços que vem sen- poranga, neste Municipio vem por intermédio de, seu

tr?cinia de Jesús, ou quem/de direito; mede de largura, (O pagos pelos compradores procurador, promover a presente ação de usucapião, ex-

nos fundos, 30 braças, extremando parte com o autor e pondo o seguinte: 1 - Que possue um terreno situado

parte çom quem de direito; dos fundos e pela extrema no lagar 'I'ijuquinhas, distrito de Guaporanga, neste Mu-

Oeste, à linha divisória segue até as frentes, do terreno, nicipio, dividido em duas partes, contiguas, medindo

na distância de 280 braças, confrontando com herdeiros A AU1'ONOMIA DA uma parte 66m. de largura por 990 m. de comprimento,
de Manoel Alves da Silva; 2° - terreno, de fórma bas- ILHA DE CHIPRE com a área de 65.3-10m2, fazendo frente com a estrada

tante irregular, mede de largura na frente, 30 braças, geral e fundos com o .morro do Chã, confrontando ao

extremando com o caminho de João Antônio Maria; daí LONDRES, 3 (U ,p) __
Norte com Porf'iria Maria Linhares e ao Sul, primeira-

s�gue para os fundos em 300 braças, onde toma a dire- O secretário das Co.ôn ias, mente com Firmino Virissimo Bernardino e depois com
Ç3iO O-L �m, 9 ?raças, quebrando o,utra vez para. os fun- Alan Lennox-Boyd, itJür- �L .parte adiante transcr-ita': a outra parte com 121m. de

dos na ?lst�n�Ia de 40 braças, daí tomando mais outra, mau hoje, o 10. -ministro, largura por 880m. de comprimento, com a área de
A melhor maneira .do mundo ficar conhecendo a Cristo vez a d�reçao� O-L em 31, braç?-s, con�rontando' em to�as .

sir Anthony Eden, sôbre os 106.480m2, e faz frente com Firmino Virísaimo Bernar-

é nossas vidas rerlatírem o seu amor. essas .chmensoes �m terras de �erd�elros, de Bernardino I resultados das negoclações dino, fundos com a cachoeira gran de, confrontando ao

Jeremias : to�a, fJl�almente a direção ate os fundos do secretas "que manteve e om o
Norte com a primeira parte do terreno e ao Sul com Ma-

Verner Petersen (Nebraska) terreno, na distância de 300 braças, c?�f�ontando, em i líder cipriota, o arceuispo r.oel Siinas. 2 _.:_ Que, sôbre dito terreno tem posse man-

,

terras do autor; nos fundos o ten'�no l_!.llCla com a, lar-j Makar ios; a respeito da :111- sa, pacífica, continua, sem oposição de quem quer que se-

gura de 31 braças, confrontando ainda com o autor, no I t
.

da ilha stratégi o., ja, há mais de 30 anos, por si e seu antecessor, tendo,ha-
� "

b d
�

f d
onomia J . e - .1,<0

d .." d d
..

dtravessão do coqueiro, daí �ue ran o para as rentes o, do Mediterrâneo. O secre-
vida sêmpre o "animus omm r, queren o a qun-ir o 0-

terreno em 40 braças, continuando a largura do' terreno tá
. •

t as informa mínio sôbre o referido -terreno baseado nos arts. 550_ e
. .' ano pres ou su"" c -

em mais 39 braças, confrontando nessas duas medidas � '1' '

ter zressa
552 do C. C. e 454 do C. P. C., requer pois a v. -exa. sejam

t
. .

d çoes, ogo apos er re g ,,_,e" 1
em erras de herdeiros dos Franciscanos, sen o que nes- .

d d' N' ". o ouvidas as testemunhas abaixo arroladas," que compare-
"I' f

-'
bé f T

� d' o a viagem a ICO'3'.�,n '

ta u tIma a con rontaçao tam em az no ravessao a
Ch'. A' d't" cerão em Juízo sem que sejam i.ntimadas, após o que seja

" . Ipre. cle 1 a-s� que .

Pedra; daI quebra fll1almente para a frente do terreno, I
L B yd .' c" julgada a justificação "ab-initio" e proceda-se de acô;'do',

I d· t'
.

d 600 b f t d h d'
. ennox- o se prOTlllll w- t 41'::5 §" 456 t d d C PC'na IS limCla e raças, con ron an o com er eIras

"

't d, 1J! :om os ar s. () e se, li' o o . . ., pata que o

de José Domingos Vitorino, fechando o pedmetro; 30 -
ra a l:es�e� o °daPro ema,

requerente adquira o título legal à transcrição no,Registro
" . em pnnClplOS s:}mana

'terreno, contem 27 braças de frente, por 300 bJ·::lça�?e vindoura erante a Câr":tfu de Imóveis competente. Protestando-se por todos os meios

'fundos, confrontando na frente e a Oeste com ,T.eofIlo, I C
,p de prova em direito permitidas e dando. a' presente o va-

F
.

d C f d T
� ri 1

( os omuns.
I d C $ 2 100 P 'D f' t B' 26 d

( ranClsCO,.e ampos, un os com o ravessao l:rera e:

I
01' e r, . ,00'. . e enmen o. Iguaçu" ,e ou-

Leste com Joaquim José de Campos; 4° - terreno, c6n- tubl'o' de 1955. (Ass.) Reinaldo Lacerda. Testemunhas:
tém 20 braças de frente à estrada geral paI: 30Q_ braças' Nelson Juvêncio Rosa, José Antônio Geraldo e Jorge Fa-

de fundes em um Travessão; extremande a Leste é a Oes- CONGRESSO DE ria da Luz. Despacho: A. Designe o sr. Escrivão dia e ho-

te �om' o autor; 50"'::_ 'ferreno; cuntém 58 e meia bra.ças ra para realização da audiência de justificação pJ'évia da
de fl'ente por 250- o-raças ,de fundos,

-

c6nfrontando 'nã �_USEUS
.� posse. Ciente o di'. Promotor Público. Biguaçu, 28-X-55.

frente com o Travessão da Fazenda, Leste COIU o a:uto�.j .

.

-

.... (Ass:) JaYmor Guimarães Collaç,o, Juiz de. D"ireÚ;o. Pro-

fundai? parte com o autor e parte com
-

o câmü;ho de Ad:; PORTO ALEGRE, 2 (V. A.) 'eedi�a a justificação foi eiaiadó o 'seI:!uintlt d-espacho:
tônio Alves, e O�ste com Basilicio João de Andrade e - Foi recebido pelo chefe do Cite�se, pe$soalmente, por mandado, o' dr. P,romotOl; PÚ

herd(dros de Bernardino Jeremias; 60 - terreno, contem executivo riograndense o blico e os confinantes do imóvel em questão e os interes-
40 braças de frente por 100 braças de fundos, confron- professor Dante de Laytano, sados incertos citem-se por edital, com o prazo de trinta
tando na frente com o autor, nos fundos com herdeiros diretor do Mu�eu Júlio de dias, a ser publicado, uma vez no "Diário Oficial" e por
de João Antônio Mar·ia., em um marco de pech'a, a Leste Castilhos, órgão da Divisão três vezes no jo·rnal "O Estado", para todos querendo,
com herdeiros de João Antônio Maria e a Oeste com Teó- de Cultura da Secretaria de contestarem o pedido no prazo. da lei. custas afinal. Bi-
filo Francisco ele Campos, ou quem de dü'eito. II -;- Que Educaç�o., . guaçu, 21-2-56. (Ass.) Jaymol' Gllimar�es, Collaço, Juiz
tem usado ditos terrenos sempre com o ânimo de dono, Em palestra com o gover- de Direito. E para chegar ao conhecimento dos in teres
neles fazendo diversas plantações, estando atualmente nadar Ildo, Meneghetti, o dr. sados, passa o presente edital com o prazo de trinta dias,
de posse dos mesmos, querendo, assim, adquirir o domí- Dante de Lay�ano_ �omun�- que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e ;as
nio sôbre êles,.de acôrdo com os arts. 550 e 552 do C. C. cou-Ihe a reahzaçao, no mes sado nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e dois dias do '

f' na forma estabelecida pelo art. 454' do C. P. C .. Requel' de julho próximo de um mês de fevereiro do ano de mil novecentos e cinquenta e
.

pois a v. exa. sejam ouvidas as testemunhas nb final ar- Congresso Brasileiro de Mu- seis. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Jura-:'

roladas, que co·mparecerão em Juízo independente de in·- "cus, tendo, na oportunidade, mentado, 'no impedimento ocasional do Escrivão, o dacti

timação, para a justificação "ab-initio" e, após o julga- acertado com €) chefe do go- lografei e subscreví. Biguaçu, 22 de fevereiro de'. 1956.
,

menta, Se proceda de ncôrd·o com os ar'ts. 455 e §§ e 456, verno algumas prOVidencias a (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz' de Direito. Con
ambos do C .. �. d., para que o suplicante com o julgamen- respeito. fere com o original afixado no lugar de c·ostume. O Es-
to final, adquira o título necessário à transcrição no Re- O professor Dante de Lay- aevente: Pio Romão de Faria.

A dir.eção do SET considerando a situação. aflitiva .

t dI" t t P t d d tano é presidente do Comité
dos Triticultores qúe ainda não conseguiram coldcar agis 1'0 e moveIS compe en e. rotes an o po� to os 0,8

d t d
meios de provas em direito permitidas, e dando a presen- Organizador da Delegação �a

pro u o e suas lavouras e ·desejando resolve\. o grav€-' t I d' C $ 3000 P d d f' t B' '16 UNESCO no Rio Granele elo
problema de excedentes criados na corrente safra. ape- de o. va?r � �956' CÀoo,) : � �der�men�. �l�aâu, l Sul e representante do "Thp- ••••••e 'e e.••••••••O•••!
lou aos snrs. Moageiros e dêles têm recebido ri. promessa

e JanelroT e . h- ss. �Ilna o acer a. ea o e-

Intel'na· tl'onal Councl'l of Mu-galmente. estemun as: BrasI icio João de Andrade,,do indispensável apôio. ,.

.

SI' selim's",' entidade que patro-
Para lbo

.

b 1 1
::

d bl 't
João Bernardino na i va e Manoel Honório Alves. Des-

. me r e maIs ca a so uçao o pro ema, es, e h AD' d' 17 d f
.

d
'

t cinará o Congresso referido.
serviço pede o pronunéiamento imediato dos produtol:es pac, os:

d'� �sl�no.o t�:' �

e e�e�ell�o o corre�.e ano,

interessados na venda das quantidades de trigo, aínda I para au tlel�clad e iI�s.ltI,C�çapo Pbrl�vI!l aB' .poss�. -117en1te o

não compromissadas, iridican'do o. local onde se el1'Gon-
'represen an e o. ·IllI: ena u ICO.. ,IgUa?U,.

- -56., '

tram d o 'tad
. (Ass.) Jaymor GUlmaraes Collaço, Jmz de DIreIto. Sen- I

' •

E
ep SI a�.

d d't"
. � .

f.t t tença: Vistos, etc. Homologo, por sentença, a justifica- MINEIROS BOLIVIA-
ncarece, am a, que I,� comulllcaçao seja 'eI a e- - , , ,.' . TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE

legráficamente pa"ra o enderêço Agritrigo 'Florianópolis, çao de fls., em. �u� � requeren�e Jos.e Cand�dojElIas, para NOS INVADEM UM .
.

até o dia 5 de março próximo, impl'éte'rivelmente, afim que surta �eus Jundlcos e legaIS efeItos., C�te-se, pesso�- QUARTEL RUA - TEREZA CRIS1.'INA N0 398 _ ESTREITO

que possa
'

t
.

t d7d b" mente, por mandado, o dr. Promotor Pubhct) e os confI-
es e serVIço omar as me 1 as ca IvelS para ; , _.. .

.

pronta coloca ão d . d t
nantes do lmovel em questao_ e os ll1teressados lllcertos, •••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••

C'onfeI" cÇo O- ��go. lall�' cite-se por edital, com o pI'azo de trinta dias, a ser Pll- LA PAZ, 3. CU.' p.,"\ -- Ie 111 o alI 111 .

bl' d '''D''
.

·Of·
.

I" t
- 'r d n I.

M I A G b' 1 tt·
Ica· o uma vez no Jal'lO ICla e por Tes vezes no urmas e mmeIros In \'«� 1-

Janoe • ar e· o I .

O
,-

t I d
.

VISTO' .Jorna'l" Estado", 'para todos, querendo,. contestarem o ram o qual' e ' o P(,\ oaG:;
,

w·i S h· f] redido no prazo legal. Bignacu, 21 de fevereiro de -:1956. de OhaHapata e se apt)dera-

S b t ldsonCh Cf led eIrR d SET (Ass.) Jaymor, Guimarães CoÍlaço, Juiz de Direito. K pa-' ram de armas leves do Re ..

, u s. o e e a o .

h h
"

.

t d A t'lh
.

ra c egar ao con eClmentb dos ll1teressados, passa o pre- glmen o . e r I arl_�. acan-
umte edital com o prazo de trinta dias, que será publica--- tonado na referida !c::aliJa-

DO e afixado na fOl;ma da lei. Eu, (Ass.) Orlando Romão de, que fica perto das jazi-

DA' .' DI·NAMA'RCA·,
de Faria, Escrivão, o f�z dactilografar e subscrevi. Bi- das de estanho de HU:ll1uni.

guaçu, 22 de feverejro de 1956. (Ass.) Jaymor Guimarães Segundo o matLÍH'lll "EI

CoHaço,' Juiz de Direito. Confere com o original afixado Diário", no momento do ata-

PARA FPOLIS
no' lugar de costume. O Escrivão: Orlando Homão de Fa- que, havia poucos sold",o,)s,

. l'Ía. os quais não apreseLtéHarn
- - -resistência, e, portant,'1 niio

houve vítimas. O ministrl)'
de Minas, Mário Ton ef.. l'

outras altas autorida(le" es-

O ll:STADO

('NO LeOdculo»

Com a 8iblía na Mão
TERÇA-F_t;;IR;A, 6 DE MARÇO

I

.... Não detenhas. dos seus donas o bem, estando na tua
mão poder fazê-lo. (Prnv, 3:27). Ler Pro�. 3:27-35 ou Rom.
13:5-10.

Em nossa cidade uma firma de vendas a crédito e a

prestação abriu um novo ramo de nagócíos. Depois de al

gumas semanas, um, homem veio. da casa matriz para ins

pecionar e consultar o novo gerente, um amigo meu.

Os. relatórios e fichas de empréstimos e pagamentos
foram examinados. Um amigo expressou" seu orgulho pela
exatidão de sua escrita quando disse: "Nenhum defeito, to
dos oS pagamentos em dia, nenhum prejuízo."

Um homem mais experimentado replicou: "Isto mos

tra que você está servindo :0 povo, não está correndo nen

hum risco. Seja cauteloso, naturalmente, mas não se es

queça que temos recursos para socorrê-lo. Trate de movi

mentar o dinheiro, ponha-o em uso. No fim do, ano talvez o

sr. tenha a relatar uma pequena porcentagem de perdas,
mas o aumento de seu escõpo no negócio dará para com-

pensar o prejuízo." ,
,

Os recursos do amor, do perdão e da salvação de

Deus, são ilimitados. Cristo nos ensinou .a repartir com os

outros esta vida abundante. Aumentemos o bem que esta
mos fazendo, aumentemos o escôpo de nosso serviço ao

nosso Senhor e Mestre.

ORAÇAO

Querido Deus, graças te damos por êste dia. Ajuda-nos
a tomá-lo como uma oportunidade a mais para fazer a tua

vontade. Ajuda-nos a usar fôrça e habilidades como meios

de ajudar a outros. Em nome de Cristo e por seu amor e

, para tua honra e glória, nós te rogamo:>. Amém. .,. . ... '.

PENSAMENTO PARA O DIA

INDUSTRIASTEXTÉS RENAUX S. A.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O N V O C' A ç Ã O

São por este convocados os acionistas ,da Industrias
Textis Renaux 8.. A., para a As,sembléia GeraÍ Extraor·
c1inár.ia que se realizará às 10 horas do dia 16 de março
pI'óxi'mo �vind.o_uro, na séde social à rua João Bauer. nO

54, na cidade de Brusgue, com' a seguinte

;;.. -_:c ORDEM DQ,J)JA,

1) Refoqna· dos Estatutos;'
2) Amortização de ações;
3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Brusq;e, 28 de fevereiro' de 1.956.
Roland Renaux - Presidente )
João Carlos Renaux Bauer - Diretor

Ingo Arlindo Renaux - Diretor

AV,ISO
SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO

INSPETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

--_._�-

A tr:..dicional firma catarinense "G. A. Carvalho"
acaba de receber ·dÍ11etamente da Dinamarca, grande
variedade de SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES.

Prepal:e hoje mesmo a sua horta e adquira as se

mentes de sua preferência no Balcão instalado bem no

centro do Marcado Público ou no' Depósito sito à Rua
Esteves Júnior nO. 58.

Escola 'Primária Adventista
Não há vaga para o teu filho? �Procura matriculá-lo;

na Escola Primária Adventista, Rua Visconde de OUl'O
reto, 75.

Florianópolis, Terça-feira, 6 de Março de 1956 5

E O I·T A L IExportacão em fevereiro de mais de
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU'

1 11·,lha- 'o e 800 I" ali· S'�,P,as de cafe'Edita] de citação c,om o prazo de trinta (30) dias Uü
RIO, 3 (V. A.) -- o a»- tOS cafés braslleíron estão,

perfeitamente enqua-Irarlos
ias suas possibihdades de
neg'óeio. Saiba o govê rr. ') fi
{ar-se bem neste momento

excepcional da vida elo ca

fé. pois o produto prol' n···

cionolf à Nação em f:>H!rei
rc mais de 110 mil hôes de

dollares.

i: exportou, no mês de Ie
creiro último, mais de um

..-.Hilhão e oitocentas mi sa

',:lS de café. Trata-se di), um
«corde járna is obtido r a

.ristór ia econômica nesse

produto. E o fato � tan to

----------------------------�-------�----------

ECITALmais alviçareiro quando se

sabe que o volume de caf'é
vendido pelo Brasil (; o pre
ç:, ouro obtido, decorreram
':e lei natural da I)-I'('rta e

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU,

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direi
to da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,
na fórma da lei, etc.

CALDEIRAS E

o F.I C rN A' M E C Â N,'I C A
.

.
-

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

,LHE�IA, MAQUINAS A VAPOR,

Vende-se OJl arrenda-sõ
UMA FABRICA DE BEBIDAS fina!,! CASTEL

ROSSO, cujos produtos já contam c.om bastante aceita
ção nesta praça €- na de outros :gstados do Sul, sita à
Práia Comprida, no vizinho município de São José.

,Informações à rua General Bittenco�rt, 112.

Te)ef. 3179.
,

l'�"",�---':':

organização· Juridica-.
Confabil Lfdá.

PERDEU-SE
tão investigando
os acontecimentos.

"in luco"
Perdeu-se nas itnedia-ç�es da, rua Pedro Soares n. 5

uma bolsa de senhora havana escuro, contendo um óculos
de gráu e outro escuro, 1 caneta com o nome gravado
EUTkLIA V. DUTRA além de outros pertences. Pede-se
a pessoa que encontrar, eI'ltregar à rua Pedro Soares n. 5
que será bem 'gratificado.

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

-:0:- DR. EWALDO JOSÉ RA-
4 I MOS SCHAEFER

,

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMA.TO-

LOGIA
.

Consultório - Rua i�unes Ma
chado. 17.·
H01'ál'io das Consultas _:_ da-s

17 às 19 hqras (exceto aos sá·

in- bados).
<'

Residência: Rua Visconde de
Ouro Preto, 123 - Te!. 3559.

... JI_AoI D......IIoMt. ..·_�••
"

� 'Ol<&""_ .,oI.f �a.Mt_ 1

C:WIllTIM rru"".". ,."05"...... ".&A116 ' ;
......A---=:.�. -:;--.i;-,.:;;. ..., .���

...
�

Sédl:!: Rua Trajano 12 - �difício São Jorge, sala
l° :'ndar.

Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis

tr::tos - 8rganizacão de Sociedades Anônimas - Peri
tagens _. Cobranç�s amigáveis' e judiG.iáis,-etc.

NOTA:· Atendemos todo e qualquer serviço do
terio!' junto às repartições públicas, desta Capital.

•
6- Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'A,bsoluto siailo,· sôbre o O ALMIRANTE AMORiM DO VALE ESTUDANTESCATARINENSES
Era ACIONA UM DEPUTADO RETORNAM

depeímentc de Veloso RIO, 5 (V, A,) - o Almirante Edmundo Amorim do Com o início do ano letivo todo Estado",
RIO, 5 (V, A,) - São con-I ter chegado hoje a esta ca- claraçôes do major Veloso já �ale, ingresso� ,a,nt�,-ont�m na Justiça, �,a qualidade de

111:1 ün!versidade do �araná, I Nestes vestíbn laros, Ora
traditorias as noticias sobre pital de Santarem, pouco do-

I
possuem elementos suficien- sindico do edíftcío Almirante Gonçalves , com um padi- .][1 eatão retornando a capi- terminados, a porcenta

o paradeiro do major Veloso, pois do meío-dín. \ I tes para saber cuem estava elo de citação contra o deputado pelo Partido Republicano tal paranaense, os jovens de cátarinenses que co
gelll

.

h' M IN' d
' nSe.

Enquanto alguns telagramàs Um outro despacho de

pro-I
por traz ,de Veloso na sua

da Ba la, sr, anoe ovais, que acusou e recusa,r-,se a estudantes desta Capital, guiram a cobiçada aprov.
procedentes -de Belem dizem cedencia da capital paraanse, 'tentativa de convulsionar o tapar um buraco do seu apartamanto.cpor ,onde a agua se que ali irão continuar os es- çáo foi bem maior que d�s
que ele ainda se encontra a afirma, a "seu t.urno, que em- o país, 'infil,tra para c�over no apart�mento de, balx?, ,

tudo'! para as carreiras que para!1aenses,..
'

bordo do vapor ':Getúlio Var- bora assumindo inteira e I No gabinete do mini�tro da �lega�do. d�ss�bores :� vlrt.ud� �as queixas ::o�t�nu9.s .abraçaram... J sto é bem notável, pois
gas" em Santarem e que so- completa responsabilí d a d e Aeronáutica a reportltgem I

contra a mflltlaça? de agua p.lovemente do, apa: tan_e�to E' de se notar que grande uemonstra o alto nível de
ment� ante-ontem chegaria pelo seu ,gest?, �s autorid�- nada acolhe� �e, positivo nem IdO dep�tacl�: o alm�ran,te� Amon� do Vale (h� POjll�:O pres� é o número de jovens cata- cultura que a mocidade ca,
a capital parasnse, onde se- des da Aeronáutíca, atraves sobre a possibílldade de sua em casa durante seis dia,: por ondsm do, presídante .da Re rmerises que estão estudan- tarinense está adquirindo
ria submetido a amplo inter- de depoimentos dos çívis que chegada nem sobre o seu de- pública) ofereceu a seguinte alternativa �o parlarnentr do em Curitiba, não só des- para maior grandeza de nos.
rogatorlo, outras informações

I
foram aprisionados e que ou- poimento que está sendo to- baiano: tapar o buraco ou pagar 500 cruzeiros de multa ta capital, como também de so Estado.

afirmam que ele já deve até I viram em Jacaré-Acanga de-
I
mado no mais absoluto sigilo, diária,

Acrescentou em seu pedido de citações o ex-ministro

da .Marinha que o deputado Manoel Novais, morador do

edifício da rua Almirante Gonçalves, 15, do qual é síndico,
já intimado em nome dos condôminos por varias vezes a

executar as obras no Seu apartamento, não se tendo dis

posto a fazê-lo até a data presente,

RIO, 5 (V. A,) - Há real-,
mente grandes possibihdsdes
de extraçá» do petrole 110 ro

ço pioneiro do município de

Rio Grande do Norte, na ba
cia de Mossoró, onde as per

furações prosseguem nor

malmente. Já se encontrou
arenito com manchas' de oleo,
qúe é o primeiro .sinal de
petrolao. Além do poço pio
neiro de Gangorra, temos
ainda outro poço em .perfu
ração em Macau - estas as

ração em Macau --'estas as

ração em Macau --- estas as

informações prestadas a "O
Globo" pelo gerente, cal. Nu-
...... ......,. ....

Rio de Janeiro, veio para
São Paulo, subiu a Soroc'a

I b�Jlla até Ourinhos, pene-
, r,rou no Paraná alcançando

�U arim U'ml" �'D!' B�' ! �U' r�
Cl'ritiba, donderumou para

. .•
..!. .... ':i::���g���i:g:: pe-

�o:�o;��nv��:,ad�'ar::l�:an��
Sul, Blumenau, Itajaí, atin.

'I
las ��méricas numa �icic�e- gindo nossa Capital. Daqui
d "GALO!", tem dOIS obJe- pros[�eguirá para Pôrto Ale-

NOVA LIMA, 5 (V, A,) - Assume propol'§õe;; alal'man-" Ao que consta, a quadrilha valia-se de operários, da t,iv(;s: 10) - incrementar, o, I �i'P, sairá do Brasil pelotes e sensac, ionais o desvio de mais d,e uma ton,elada d,e ,mina, na sua maioria mal, remune,rados, O produ,to do

I
Km" ,orte do Pedal, o, q'ual LI uguai, Argentina, onde

ouro das Mmas de Morro Velho, deSVIO esse avalIad;o em furto eTa levado para lugares previamente determmados, rendo como um dos mais
, . ii '- ,c' ruzando os Alcdes penetra-

Cerca de meio bilhão ,de cruzeiros, Segundo se apurou estão, De3contentes com ,Os lucros que obtinham com o crime, '\ shr�ios, despertando em, to-
, \ 0;1 no Chile dando prosse-implicados ·no caso centenas ele pessoas, inclusi-ve comer- pois os chefes da quadrilha é quem enriqueciam, e eles do,; in�eresse m-aior pela bi--" ',� uimen to pelos Paizes andi-

ciantes, encarregados da Mina de Morro Velhp e dois' in- arenas recebiam salarios-extras, os aludidos operarias ei-::'eta, pois a mesma em

I !lü", passando pela América
gleses, os quais vinham facilitando a, retirada do precioso anunciaram aos quatro ventos o que realmente estava a 11[2110 Sé.culo 20, ainda é o C;:niral, indo ao 'México e a-
metal e que era ve�dido crir:rinosa:nente nas praç:lsl clPS�81

contecendo,
, '�'I').lO mais l'ápido de condu- tingindo a meta de sua lon-

cidade, de Belo HOrIzonte, RIO e Sao Paulo, por p"'e(p aCI- ',a), • • (qudndo estamos 5!a ,iagem: Washington!!!
ma do cambio normal.

'

,Sabe-se que a políCia está fazendo averiguações, e, pell:ando numa maneira
, , ' ATIVIDADES

A média de ouro em pó furtado é de um quilo por mês, dentro df doi-s meses, no maximo, serão desmascarados os
',)1 úbca de se andar quasi a'I d f t J c:sé Marân'dolla, não éAssim são desviados mais de 100 mil cruzeiros do precioso chefe,;: da quadrilha e demais implica OS no ur o. 'v�,'. 20) _ Realizar um es-

-
-

1 t' I' C' I I d' d
'

h
'

d d L'11 poincipiante no assunto, OBRA� MUNICIPAISmetal, por mês, isso levando em eonsideraçao que, e e, es a, a cU,a-se que 0_ es.J:1O e ouro vm a ocor,renao es ,e Ludo prátito de Sociolôgia, 10..1
'

.../. 't d t t d f t
' pt,i,; com sua Bicicleta "CA-sendo vendido l"ara particulares, acima do caI)1b1o, IS ,o e, 11940 e d,al a presunçao e que se ra a o maior ur o Jâ [)018 n um contacto mais ín- A Prefeitura de Florianó-

'f' d B 'I LOr" já percon;eu o trajeto l' t
'

de 100 a ).20 cruzeiros a grama, ven Ica o no rasl. tL1'0 com os Povos, costu- po IS, a raves do seu Depar-rle S_ão Paulo-Pôrto, Alegre, tamento de Obras, iniciou Os

JUS'CELINO FELICITA" S S· i,�BRIGOS DE, "I�i�;';'(' ���dO à c���e/u��.�����.� posteriormente o Interior do trabalhos de remodelação do
. 'NIBUS ' " "n:efmo Estado indo ao Riu jardim dã Praça QliÍnze de

,

'

>
II -I' \J .:! 12 que alca_uçanam d de Janeiro, donde encetou ,[1

H Novembro, que de ha muito

O P'APA PIO XII' ,

'mUlte _e o coraçao umano, y"psente esculosa-o tel1do' ...

I t-, vinha necessitando de urgen-
.

"

,
Foram designados para os ido, é, que todos somos I vi:ijado 10.500 quilometros! tes reparDs.

RIO, 5 (V, A,) - O presi- \
" ',' cel?ciorial de minha existen- ônibus das linhas abaixo re- ';'ll:.llS p�rante Deus. E' com

I (o total geral será de 35.000
dente Juscelino Kubitschek, mento ,de profunda emoção I cia a acolhida que Vossa San-

I
feridas os pontos de esta-I,;;: :,lsfaçao que declaro, ser' Kms).

,E' pensamento do dr. Os�
, mar Cunha, ilustre Chefe do

dirigiu ontem a S, S" o Papa ',(,1_0 POrvo brasileiro, "cuj, o ,cora- tidade me dispensou ,e-' as donamento corresponden- l.!;,�llta, via.ge,m d� uma expe-, SAUDAÇÃO'-

t ( "

I' I T I Executivo Municipal, realiza liPio XII, o seguinte telegl'a- çao se eleva aO Altlsslmo pa- derft.onstraçoes pa ern�ls que teso cõmo seguem:

Il'l,enela 111lgl,l,a �ve . am- José Marândolla, despe- u� constante trabalho de
ma: ra. agrad,ecer-lhe a graça de demonstrou pelo Brasil que l\brigo n. 1 - Canto. ue;;;, que:o se,rvll'-me ,dela, "lindo-se, disse sel'VI'!'-se

, t f conservação dos jardins si-"No dia glorioso em q'ue o :nanter a frente de Sua Igre- ;\lFigo .n, � - Bom Abri- [.',UO/L no !"x enol'
.

azer pro- 'êste relato para fazer che- tuados na Capital e 'arredo-
mund? .cristão �omemora o J� o Pastor excelso, que seus hoje eleva suas preces ao To- go. I pitganda do BrasIl, contan- ar sua satÍdaç.ão às Autol'Í- ..res, dando'-lhes aspecto mais
octageslmo amversarIO de ,fllhos tanto amam, por suas do Poderoso 'para que conser- Ahigó I' ��' - Barreiros, do para os outros Povos, hdes e ao Povo d FIo' .' d' J

•

, , .,
,}... 1 _ 'A

< e olIa- ,gra ave e a altura de Ulill>
Vossa Santidade, permita-me Virtudes e Pl-edade exemplar, ve a preciosa saude de Vossa Alrigo Jl 4 - São José e 1180 so sobre a sua gral1de- ój}oJis Nós de 110SS' t 'd d t'

'
'

"'.' h t'dd" ",
",

',' o' 'bo'.' clpare,claequeesasetornando
que seja mtelprete do sentl- "Guardo como onra ex- San I a e , J:'>'llhoca I za, llqueza, porem, so re

(>sel�n""os ao bro,ovo C'cl' t'
"

d- t ,_, ,. _L.
"

' _
","" c « ,I IS a um gran e cen ro de atraca0

I, Ab:iP'(; ,11, 5, - Escola e tLl:lO da bondade do coraçao bôa viagem. ! turística,
-

A F' rança e'm'�, ord,em, par'a ClRpoeiras, de nosso Povo. Como ponto

I ('u:lllinante, re��alto aqui,
.- a _ �•••� q'IC sinto-me honrado em

I'
"

Il!resLigiar em minha viagem

colaborar com �. K. , SANT�:.���C,�!Odm- �:��f::.d�i;�;�;:i;:i�?l�
RIO, 5 (V.' A,) -- O embai- 1 lo e aplaudi-lo, quando surge preSidente, que fala frances ma do motorneil'o Pedro paraclo por Deus e pelos Ho

xador frances Bel:nard Bar- nas telas, s,audando a S'\la com muita elegânCia e fluen- Paulo de Souza, a maior vítl- ',n/_,ns de bôa v'ontade,' con
dion, em entrevista que con- figura jovem, de aspecto vivo, c�a, conquistou c,om seus, ma da tragedia de Santo, é __ lu:ndo minha longa via
cedeu, declarou que a Fran- inteligente e dinâmico; meu diSCursos e entreVistas, su- indiscutível. Ao chegar onde f;em, trazer -os'louros da gló
ça já se encontra em condi- povo conhece sua voz, pois q_ ceS30S as veZes espetaculares, I era sua casa, viu �ob o mar ri.a !� ão para u:in:, José M�-ções de "atender ao apêlo de, lama em que fOI transfor- rZc?idr)lla, o CiclIsta de RI-
que lhe foi lançado, bem co- - -----

mado o local, a boneca de sua, beil:f,o Preto, a tradicional
mo a outros países do OC-i-'! filhinha, A�tevendo à des-' Capital do Café, que jllbilo-
dente", pelo presidente Jus- VISITARA' O BRASIL O PRESI'DENTE graça, assim. mesmo teve for-: Et:.tmente festejará o seu pri-
celino Kubitschek, no sentido ças para ajudar na remoção meiro Centenário em Junho
de colabor�,r para a obra de DA ITALIA do barro e d03 escombros de (próximo, para o nome do Es-
soerguiment,o econômico que o

/ ,

.

I
sua casa, E foi encontrando, 'lJOrt.e do Brasil e' para a Bi-

Chefe do_ Governo brasileiro' um a um, os cadaveres de I cícl"ta "CALO I".
Se propõe realizar, , RIO, 5 (V, A,) - Quando para vir ao Brasil, como en- ,sua esposa Maria da Concei-I ITINERÁRIO
- Na sua visita - disse o 10 sr, Juscelino Kubitschek tão foi, noticiado, Agor,'L con- ção, seu filho Carlos, de 9 José Marândolla eonfor-

embaixador - o presidente esteve na Italia, na sua re- firma-se que o sr. Gl'onchi, anos, sua filha Sônia, de 11 r,le documentacão 'em seu

Kubit�hek criou ao seu re- cente visita à ,'!:m'oj)"t, teve em data CU,) e�tá por �er ano::, dos �ogros José e Amé- : poder, que con�stá de Ates�
dor um clima de franqueza,' oportunidade (le COD"Iid'l': o, mar<.hc1a, att�nclercí ;,u ,- onvite lia Spinacci e de seu cnnha- 'ta_dos das Pl'efeitU1'as de
confiança e amizade, levando �r, Giovani Gronchi, presi- I

do chefe do executivo nacio- do, Faustino Spinacci, de 39 (mais Repartições, !m�rensa
o povo frances a reconhecê- dente da República Italiana na], anos, ! :!'aI2l1a e escrita partiu do

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

Wílly Zumblick inspirou-se e o sr. Gov�r-,
aader \doIEstado:fará�magnilíca doação

Vezes varias temos feito referências às telas do consagrado píntor catarí
nense Willy Zumblick, porque são dignas de apreciação pelos que admiram a

.drvína arte.

Agóra chega-nos a grata notícia de haver o sr, Governador do Estado adqui
rido a tela, cujo cliché estampamos, reproduzindo a morte do Capitão-mór Fran-
cisco de Britto Peíxoto, a 31 de Outubro de 1735, "

Oportuna a aquisição, por premiar ao pintor catarírisnss, e mais oportuna
ainda a idéia da aquisição, pois que a mesma será doada ao Museu Histórico
'Anita Garibaldi", de Laguna, e que será inaugurado em 17 de Abril próximo,
quando das eornemnrações do centenário daquela tradicional cidade,

No simples relato desta nota não podemos esconder a satisfação da idéia de

Willy Zumblíck, inspirando-se no motivo de sua bela e sugestiva tela, digna de

f1gurar no Museu, pela expressiva eloquencia de suas cores e magnífica interpre
tação do fáto, galardoando aos lagunenses, tão ciosos de 'suas tradições, os ultí-

mos momentos do fundador dsLaguna. •

E Willy Zumblick, mais uma vez, torna-se merecedor dos aplausos' de seus
,

coestacluanos pelos'méritos dé suâs télas.

'"

-,:::-:_----' -� ,--

Florianópolis, Terça-feira, 6 de Março de 1956

'volta das Américas Duma

bicicleta «CALOI»
fosn; MARANDOLLA, o fa- PCS;;'} real izar, e ainda im

noso Pedalista Bandeirante; hui("o de espírito de Aven

S o autor dessa notável fa- tmas e amôr pelas Viagens,
.anha. O singular excursio- {. (1'1[' me propús 'realizar

nísta, "procedente do Rio de C;:;CL f'aç:....nha, mesmo não

Janeiro, em Flor-ianépolis, é le\':1:1(10 em conta as multi

-ul revistarlo pela Reporta- r-hl:' djf;culdades".

gem de "O ESTADO"

ESPIRITO DE AVEN·
TURAS

José Marândolla, conso

ante foi por nós já noticia

do, está empenhado em per-
t correr as Américas numa

Bíci- Ieta "CALo.I"; o f'amo

s� Pedalista, que {natural
de Ribeirão Preto - SP"
tem instrução équivalente
ao Ginásio e fala inglês, Ao
ser entrevistado pela 11 ossa

Reportagem, declarou o ,se-
, � .

gurnr.e ;

"Dando valor ao Homem'

por �Vluilo de difícil que êle

./

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

ENLACE MATRIMONIAL
HUMBERTj) :--:MYRIAM

Realiza-se hoja, civil e' religtosarnente o enlace matri_
monial do sr, 'Humberto ROdrigues, representante da LA.
BORTERAPICA S, A, de São Paulo, nesta praça, com a

,

gentil senhorinha Myríam Cunha, funcionária do DePar_
tamento de Educação, filha do nosso amigo sr. Euc!Ídes
Cunha, secretário aposentado do Tribunal de JUi'tiça do
Estado.

A cerimônia eí vil, será realizada na residência do pai
da noiva, à rua General Bittencourt, 135, servindo de teste_
munhas por parte do noivo, o' sr. Ernésto Gusmão e senho
rinha Silvia' Cunha e da noiva, o sr, Altair Castelan e a
senhorinha Lisete Luz.

,

r O ato religioso terá lugar ás 17 horas, servindo de pa

I
drinhos por parte do noivo, o sr. Dr. Luiz E, Rocha Freire
e sra., e da noiva, o sr. Euclides Cunha e sra.

I Aos distintos noivos nossos erusr 10.3 cumprimentos Com
votos de Perenes felicidades,

PESQUISAS PETROLlFERAS NO RIO
GRANDE DO NORTE

nes, que acaba de regressar
de uma visita aos trabalhns
em Nova Olinda e no Reccn
cavo, na Bahia, e (�ue tem
programadas outra!'; visitas
aOS coces em perrurueàc.

COMBATE AO CAN�
CER NO EXÉRCITO
RIO, 5 (V. A.) - :J?oi dasig

nado o tenante-cornnol me ..

dico Gil Brito Carvalho Para
'Coligir elementos necessarios
e manter entendimenl.os com

as autoridades sanitarías
miilr.ares é cívís e Ceutr,)s e�-í
pecializados no combate ao

cancer, Trata-se de um tra-
balho de vulto contra ti terrí
vel mal e de llece"saria ilssis- ;'
tencia à família dos mi1ita-
res a Ser ,tealizal!o pela Djf('

toria Geral de Sauüc,

ANTONIO BALBINO,
NA -

PRESIDENCIA '

DO PSD BAIANO
RI9, 5 (V, A'.) - O gover

nador Antonio BalbiriG foi
"

,
/

eleito ante-ontem, eln pleito
realizado em Salvador, 'para
a 'presidencia do Diretorio do
PSD baiano, obtendo 35 vo

tos, num total de 27.

FV0GQanão
Na estrada que ieva de Criciuma a Tubarão, nas

altu�'as planas do Morro da Fumaça, há um quilôme-
tro mvadido pelas aguas.

'

Claro que não falamos de ag'uas de enchente2, Re
f�rimo-nos a aguas límpidas, as mais límpidas que já
VI e que por ali rolam, na rotina de procurar o mar,

Será aquele quilmJletro o produto de alguma pavi-
mentação aquática do govêrno Bornhausen? '� de
quando data,

'

Será que o GOvernador Jorge Lacerda vai conti-
nuá-Io?

Será que o Se,cretárib da Viação já terminou o

quadro dos engenheiros Para tratar daquele quilome
tro anbibio?

Já era tempo: Por mais que não fôsse, valeria con'
sertá-Io apenas para evitar os calorosos elogios dos
que por ali trafegam, Os que ouvi eram do mais fino,
do mais apurado, do mais clássico, do mais vernáculO

Iestilo lusitano!

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


