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BRIGADEIRO SÊCO NÃO'SOLlCITOU
EXONERACAO '

, -

RIO, 6 cv. A.) -- Fálando solicitei exoneração c' nem

à imprensa, o brigadeiro AI- tenciono f"zê-lo". N80 pôde,
ves Sêco, ministro da Aero- também, o ministro coní'ír

náutica, declarou qú� "não mar os cálculos dos gastos
com as operações militares
em Santarém e Jacaré-Acan

ga, os quais, segundo se no

ticiou na càpital pnrxensa,
eram da ordem de oitenta
milhões de cruzeiros. Sôbre
êsse assunto, disse o ministro

que "ainda não se fez qual
quer balanço sôbre os gastos".
Interrogado sobre a chegada
ao Rio do major veíoso, de
clarou que "não há previsão
da data da chegada. Tudo
depende' da orientação que
fôr tomada nela coman

do era la. Zona Aérea. O ma

j oi' Veloso deverá ser ouvido
no inquérito ali instaurado e

,

só depois deverá ser remeti
do para o Río"..

j'
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--
':' QUANDO, ante-ontem, na primeira sessão da

Assembléia, recem convocada" o sr, Romeu Sebastião
Neves solicitou a palavra, houve, de fato, um. movimento
geral de, atenção. Acreditavam todos os srs, deputados que

I
o

o�a.
dor, há pou�o denul1cia-�� 11'01' uma fôlha estreítamen

te hgada ao Governo, de prâtfea, de atos lesivos dos corres

'I
públicos, subia à tribuna para adiantar-se no pedido da

dou asststencía, sem consen-
, .absrtura de um rigoroso inquérito parlamentar, afim de

til', entretanto, esta, solidarie-
-

qüe, sôbre um deputado não pesassem, partidas de um
dade arranhe a minha con-

'

vicçãó.
'

'

I órgão, oficioso, gravíssimas acusações;'
A lealdade me obriga a fa- Franco, disse ao general,

'

x x

zer reparo ao que disse sobre Teixeira' Lott que os prossu- x

postos por ele assentados pa-.
* ACONTEOEU, entretanto, que o orador queria tão

a minha atitude ante o gene-
ra chegar' à conclusão, que só um telegrama pedindo a anulação dos, a{Ps de, um Pre-

ral Teixeira Lott. E' verdade r:

que em 30 ,de' janeiro ultimo, me expunha, não me pare- sídunte .da República,' A provocação de logotfo; cornpreen- , -

fui à-sua l'esicl'encia, p:'Ü'a de- ciam

v.el'dad,eiros,
,Uão duvi: elida..: ,�,i,sa,vá,a:,/ c�!.ar, l'1.Q"Rio,,�OddS' o.s.. e.mb�f!:.a,.çp.

s possíveis, RECUP
..

ERAÇA-0. .

,.--�

'''.�'lê cobrar a afirrdação que, da:va da_ slncerídgde ,das �uai'\ fao._ qe��·.nro$L� !Qf%,�:c�da�,Qlle�;!A:..a.pâr
, ��ia�.c�oflO- um .006: � 4,'E"?Z-AIS --;_ d:,.-t : -..,:.,

-atírrnações- mas a tínha por« rreívoso 'do Cmfle, da:� Lanterna, a�ponto .d . sua Yft,hcada', ip, \,';.1'1 ,Th
- .�;:::_�� �', -<'<;\

antes, me fizera de "que pas- '
- ;:..> •

DO P -ri - - J' I

saria para a Reserva, no dia infundad�. Saia, portanto," votar telegramas asneírsntos uanto o pro 'osto., ',: ' Aji,ANA' )��;� ;' ,:.' '':\ �S% ;..f(�' �',
31 de janeiro, a fim de, com daquele en?on�ro co�vencldo x x � RIO,�6 (V. A.)' -'-, O lontl:a-- �'\..:.:, !",

•
"

,

este' gesto demonstra a Nação de que pratlCara um erro, que x te firmado pelo Ministério da
.

que encabeçara a reação de ma prejudica: o seu nome, --
.:> ENQUANTO isso, nos méios 'g'overnamel-1tais'-corria Fa�enda é pelo

-

Banc'o '

do

11, e de 21 de novembro sem
deslustrar Os movimentos de à boca- pequena que o Governador

_

Lacerda nã!} só ignora- Brasil l,);:tra financiamento

se deixar 'mover pela ambi- 11 e 21 de novembro, e colo- � va o estapafurdio telegrama, como, se dele tivesse conhe- d?,:> lavouras atingidas pelas

ção ele continuar à testa da car o governo do sr., JlE'celi- ,
cimento, daria formal contravapor no seu autor, geadas, deu el'ltl'ada no Tri-

administração militar. Disse- no Kubitschek sob as apa- x x bunal de Contas' para o de-

lh�, nessa oportunidade, quê
reneias de um poder civil tu� x vida registro. Trata-se de

me animara a fazer, aquela
telado pela prepotencia mili- �

" DESCOBERTO nos seus propósito.:: de intrigar ,o medida de maior in1portnn'-

cobtança por tê-lo na conta ta_r. Governador com o poder central, o deputado telegramoso 'cia para posSibilitar a recu-

de ,homem de bem e desinte- 'Regressei à minha casa já explicou o seu despacho como protesto contra per,seguições peração das lavouras cafeei

ressado. madrugada alta, não desen- feitas ,pelo, I?residente NeI'êu Ramo.:;. Desculpa imbecil. ras, prinCipalmente do Esta-

Conversamos quase três cantado, mas amargurado, O Pouco mais. ele meia duzii1 de chefes de serviço, se tanto, do do Paraná, mais dura-
horas. Confirmando a, pala- sofrimento tem side o mais fO�'a� sl�bstituidoS, pelo ilustre catarinense, E�sas subst�- mente atingida por aquela "',.",
vra que me dera, declarou, fiel companheiro da minh:t tUlçoes sao de ,�'otma, con: a mudanç� �e govorn�s, pOiS calamidade. ,Os produtos es- "___"-�,,-, fleNfY,_
prOfundam e n t e comovido, II viela. Só DeUS, a Virgem, e al-

i
afetam as chefia: de serVIços. p�rSegHJçOeS meSqUln�as e peranf que o registro do Tri- -� ,TI" C,o'i'. Mml1"'. f.d,.n" 'tiv ..,< lo, d,;'fi:,lft::

que fizera tudo o que estava guns amigos intil}10s sabem I desu.�anas coacçoes foram, pratJCaclas p8o10 �e:l?�tado Se- buna} de Conta-s seja passiveI, _ZFfC''''« 'M3, G5"5"",1�-''';''''''''"'Y�.""",-_ r....J
__

ao seu alcance para entregar as angústias cotidianas da, bas�lao �e�es, contra humIldes e pequenos serVIdores da pois há longos meses aguar- Que fará o Pr'esidente Juscelino ao réceber o tele-

a outrem o Ministério da I' mi�ha 'vida agoniada. Nã? me
I Pemtenclarla. dam .pela

,

efetivação do fi- grama que o Sebastião fez a Assembléia passar,

Guena. Esforco inútil. Os a- queIXO nem me desencanto. x x nanclamento do Bance, do atacando o dr. Nel'êu?

Pelos do, sr. Ju�celino Kubits- Aceito, resignado, aS dôres
_ x,. A

Brasil, 'l\'[a,mlul'á :'t Wíl1tl'OP, pal'a ínformal'!!!
,

chek e de nlllnerosos con1pa- que me torturam. ··Mas· não
�:! POR .SoBRE ISSO, que auto,rldade lnol'al teul O�·

nheiros de armas' o tinham deserto nunca do campo da" que aprovaram -as perseguições do Govêrno Bornhausen :

convencido da necessidade de luta. Ao me deitar, todavia cerca de 2.000 atos de exonerações, remoções e transfe

Permanecer naquele posto nessa madrugada para mim rências -- de reclamar contra substituições nos cargos de

peio 'menos até que a situa- tão triste, imaginei que terri-
I confiança, como s-ão as chefias, (le serviço?

ção política se consolidasse, veis poderiam ser para o país x x

Sabia que ia ser rudemente as consequencia� do êrro do :�: A SECRETARIA elo Trabalho, ao que tudo indica,

atacado, insultado e injuria- general,Teixeira Lott. não será aprovada. A própria bancada governista, por -ar-

do, A sua ambição e o seu in- Agora, porém, quero afir- d�m do Governador, vai liquidá-la. Eis ai um ato de bom

teresse indicavam-lhe o ca- mar aos' seus inúmeros leito- senso .

,
Mais um

_ [depoimentn . de ·Sobral
Damos, abaixo, mais um {minha da vida privada. Mas,

depoimento do sr. Heraclito as necessidades da Pátria lhe

Sobral Pinto, conhecido líder impunham, o imenso sacrifi

católico e presidente da ILiga cio que para êle, representa
de Defesa da Legalidade.' va a .permanêncía na pasta
A insuspeição dos seus pro- da Guerra, As fôrças da de

nunciamentos -- adversário sordem continuavam, atrevi

declarado que é do P. S. D. e das, intactas, e coordenadas,

do Presidente Juscelino exigindo dêle o não afasta

mostra os fatos na sua reali- menta imediato daquele pos

dade. Daí porque já divulga- to, Justificou longamente o

mos várias cartas da sua recúo de seus primitivos pro-
I

autoria e também o relatório' pósítos.
da Liga de Defesa da Lega-

'

Iídade.:
A carta abaixo foi inserida

no Diál'io de Noticias, do Rio:

, A propósito do artigo do

sr, Â. Magalhães J. sob o tí

tujo acima publicada no dia

19, recebeu aquele nosso co

hrborador a seguinte carta:
Sr. Magalhães se. Lí en

vaidecido, a sua crônica de

domingo. Agradeço-lhe a ge-
'

nerosiclade .do julgamento.
Nada sou, senão homem de

convicção, absolutamente de
sinteressada, A minha Pátria
tenho dado tudo, sem dela
nada reclamar. Aos amigos

Pinto
res que o general Teixeira, da n03Sa F-orça Aérea, que na, estas palavras de
Lott estava certo e não, erra- tinto fizeram pelo país em homem, que não é cposicio
do. 'Tudo o que me disse está loportunidades dificeís, é de nlsta só do governo do
se r�alizando im�)ressionante i meu dever proclamar, neste' Juscelino Kubitschek, mas

menre. Apenas o Ilustre chere l instante, que.' o general 'I'eí- támbem dos 'agentes de d-e
militar se enganou quanto a! xeira Lott, permanecendo à sordem, que p r e t e n -d e m

époqa em que os "golpistas" ; testa dos negócios da Guerra, transformar o Brasil num

iriam recomeçar a sua atlvr:. "não agiu por ambição, mas campo de lutas f'ratdcidas, es
dade subve�siva. E�a com�-I somente pela .nob_re, superior tímulados pela ambição de
çou, com efeito, muito mais e louvável aspiraçao de obstar mando e pelo orgulho de não
cedo do que êl� previra. I que a anarquia'militar de's- I se' detxaram governar pelos
Ante o espetáculo doloroso cesse sobre a Nação, para 'adversários políticos que os

de indisciplina que estão afe- lançá-la nas convulsões si- venceram no combate incru-
recendo ao país oficiais' ge-

'

nístras da guerra civil. ento das urnas.

neraís, honrados e dignos, \ Espero da sua lealdade e Cordialmente, o amigo e

mas que a paixão pclitica de- honradez que fará publicar, confrade muito grato.
'

menta, e ,oficiais brilhantes imediatamente, na sua colu- (a.) H. Sobral Pinto.

FALSOS CIRURGIÕES'DENTISTÃS �

Nótulas CRIAÇÃO, ESTE
ANO, DO MINIS
'rÉRIO DA ECO
NOMIA

Esteve reunida recente- medidas, para salvaguardar
mente a Associação Profissio- a saúde do Povo,
nal dos Odontologistas do' -------------

Estado de Santa Catarina. O FUNDO DE ,REA-
� Ifj,cou deliberado que enér-

I
<

gicas medidas serão tomadas
PARELHAlV.JENTO E-

contra indivíduos ínescrupu- CONOMICO JÁ AR-
losos que, ilegalmente exer- RECADOU 8 BI':'
cem a profissão de círurgião LI:YO-E'S,dentista, causando senos :J.

prejuízos à saúde da popula-', RIO, 6 (V. A,) -- O Fundo'

ção. de Reaparelhamento Econo-
As medidas serão tomadas mico, aÜ�entado pela taxa

junto às autoridades sanítá- .adicíonal do imposto de ren

rias e a Associação ingressa- da já arrecadou, desde -1952

rá em Juizo, contra tais índí- até 1955, mais de 8 bilhões

viduos. de cruzeiros e pagou três bi-

A Associação alerta o povo lhõez e 300 milhões, princi
para que não se deixe enga- palmente ao Banco Nacional
nar por tais individuas e de- do Desenvolvimento Econo

clara que tomará todas as mico.

--'-------'--------------------------_-------,-----

RIO, 5 (V. A.) -- Alta per
:onalidade do governo reve

lou, segundo noticía tI'''O

Globo", que a criação do Mi
nistério da Economia ou de
Industria e Comercio, deverá'
verificar-se em junho, sendo
a nova pasta Imediatamente
organizada' e instalada. Co
mo se sabe, o projeto que cria
o novo Ministério encontrn-ss,
em transito atualmepte no

Senado Federal.

----.-------"---------"'---- ,.---

o RISO,DA C'IDADE

�N(,

------------- --------,�,..----'----

o aumento será assinado imediata
mente, declara J. K.

••••'•••••Q e$$•••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••
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I
RIO, 6 'V.) A.) - O presi-

,
. . . ,

dente da República, sr. Jus-

Um ass'unto que l;elevante e imperativamente se iIh·

O
'

Ih
· Como' quer que fosse e amda seja, o que Importa e. celino Kubitschek sanci na-

põe ao debate e resolução de quantos lutam ,pela revita-
. m,e or 5e'rv I ç',O que os represent�ntes de tô�as as comunas se va!h.am d.o rá' a lei do aumen'to t�o �060

lização dos municípios brasileiros é o da discriminação adequado e pertmen�e ensejO para fazer .de manel�a Vl-
Os autógrafos cheguem ao

de rendas, Nunca é demais fazer sentir quão inj\lsto e o gorosamente expr�s,sl:va, a �ua. a:b�o�uta ll1conformlda.de\ Catete, o que deverá ocorrer

critério vigente a respeito,. Conquallto.;em 194G se mani- Manuel Ferreira de Melo co� o presente �ntel'lo de dlstr:lbUlça,o .das rend.as I�aclo- hoje. Segundo, as próprias
festasSe maior preocupação municipalista, a verdade é n�ls e n�da,mais ?por:uno sera � ,p::oxlm� l':a�l.zaçÍ;'o �o palavras �le Juscelino, "Con-

que os fatos não corresponderam às p�lavras, e os cons-
,São Vicente, pedindo o maior apôio e cooperação dos

4 Congresso NaCIOnal dos MUlllClplOS Blasllellos, nao cluida a tarefa dos parla-

tituintes ,de então ainda mantive'ram, e áté melhoraram, b d AI 1
- , .

nta ten-
apenas para ventilarem o problema :'mas, sobretudo, para mentares discussão e vota-

mem rOS aque e, conc ave para uma aça0 conJu f
.

t B t t
'

�, a?sorvente e ext?rs�va s.ituay�..
o do erá��o fede�a,L n.o ,dente à realização da 2a. Conferência Nacional de Legis- orçare�, o. seu eq�la?lO'namen 0._ ast�, pal'a �n. o, que ção do projeto, o Poder Exe-

capItulo da c-ompetencla. tl'lb�.Jtalla,. E.o grande pleJudl' lacão Tributária, com a participação das três esferas
os �UlllClPlOS braSIleIros, em açao conJunta, pratlcamen- cutivo não retardará nem

cada .na partilha do bo.tIro Ílscal co�tll1UOU a ser � �?-, in�titucionajs, de modo a se elaborar a Lei Nacional das �� atuante, aci;na de colorações político-par�idál'ia, desde mais um minuto, suas' provi-
muna, a quem se destmaram as migalhas d� canànela

Finanças Públicas e uma nova discriminação de rendas.
.la façam sentIr aos Poderes competentes esse reclamo, dencias para que os servido-

chs letl'as sagl'ad<ls E' cada ano que passa maIs se acen- . _ d
. que o, é também dos seus municípes" nesta ,hora em que-Ir'es seJ'am benefl'cl'ado's com

"

,'.. •

••

• :
<

'. .' Embora'as P'l.·OP_9SlçõéS apresentadas fossem nas 'uas ve-
.

L,1' e�Qn cl,c'pal'ldade dJstrIbutlVa pOlquaJlto os tllbutos _ ' ..

d dI"
_

f'
se dá o, primeiro passo para a projetada reforma da nos- ;

a mr>dida".
�� "�,, ,'0 - < '. � zes, apI',ovad'ls p'OI' llnanlmlda e o p ena1"lO nao OI pOS'-

- -..

t 'b
_ 'I d

• < 'sa estrutura constitucional. E nada mais certo ainda do I'a ri uí-dos ao �unicípio, não sao aq�e es ;U.1a arreca aç�o sível, infelizmente, à falta de' movi�ento efetivo e prá-
Cl'CJce C?ll maIs acentuada pl'op?rçao: Tao patentes quao tico jr além dá verificaç'.ão mais ou menos oratória do,

que ::t-<LComunas firmem, impressionantemente, a impo- -._._ ........

lame t' . -

co sequênCIas desse absurdo estado"
"

,
, .' sição '1fl�eu apêlo junto aos representantes do povo nas,

n avelS sao as '�' "

,_", ' mal, e mera objetivação de seu remédio num, rol e�foTme dLlas "a�l'!"�s do Parlan1ento Nacl'onal, qllanto' a' I'l'r'ecllsa' c
•

de cousas' a se refletIrem pesadamente nno apenas no
d

..

d'
- t' lt' 1 t

'" '<t

" '

. ,
.

'

e relV!l1 Icacoes nes e u Imo us 1'0. 1
-

,:- "l, -

d
; ,

t' t'b t"
.

t d 1
bem-estar das un ida.des braSIleiras ela 110ssa geograÍla,'" J

ve_ rep&r�çao ,a ll1.1US Iça n li ana vlgen e, e mor o ;1

política, como também na "digniela:de das mesmas e na in-
I Naquelas reuniões, ao modo de fixação de princípios que as "comí.inidades locais possam dar ca.bal desempenho

,tegridade de sua 'tnstitucional autonomia. A afirmar essa e teses, a matéria, quanto aos tributos, não entrou em aos pesadbs encargos que 'lhe foram atribuídos pela Car-

assertiva, basta lembrAr qúe, em 1947, as 'Comunas par- deliberações de especial relêvo ou de alcance mais práti" ta Magn�.
_

'

ticipavam de 10% da renda nacional, caindo a percenta- co. Disseram, então, que a competência daquelas assem- tsse, na, verdade, o melhor serviço que se poderá
gem anualment.e" para, no ano findo, não ir a mais de bléias não podel':a ultrapassar aquêle terreno, à vista dos prestar, hoje, em bôa justiça e sadio propósito democrá-

5%.
' temários aprovados e porqu,e residia no âmbito constitu� tino, aos l\1un icípios, células basilares da nossa naciona-

Óbvio é qn:e -o assunto, pl'eseritg fl,O espírito."de todos cional, e só aí poderia ser eficazmente versada. 'E' çerto, lidade e que fazem a grandeza do BrasiL municípios e especiais soma-

quantos pugnam pelo desenvolvinwIto dos Municípios porém; que prevaleceu, nó caso, a considera�ão,> de natlh Que as nossas municipalidades' se ponham a campo vam, em .moeda nacional, 3,4

brasileiros, devesse ter. melLo.r ac?lhid� e

tl.a,to
solícito ,reza 1.�OI..ít.ica.' el.e que ni10

�.
ra oportuna, n.

a ocasião, qua�- f'
sem tardança, através, ,de medidas práticas de seus Le-l bilhões de cruzeiros. Esse to-

nos Congressos comutnllS realIzados. Nos, qUe deles pa,r- quel� mlclabva de reforma da Carta, l\�agna, tanto maIS gisl.ati�os: Executivos, numa �ção conjugada, � prol da t�l não inêlu� �s vultos,as clí-

ticipamos, tiv.emos a opor�unid�de de focalizar o assunto, I, qUe à �aioria dos congr�s�i�tas se fillava à corrente es- revItahzaçao das Comunas, pOIS a razao e a força lhes VIdas COmerCIaIS do pms no,

tanto no reahzado em Qmtandmha como no efetuado em ,taduahsta.
' sobram. E só sabê-Ias empregar bem e superiormente, .. exterior,

,.. , ,.', .. -'" '" - , .j

DIVIDA EXTERNA
DO BRASIL

RIO, 6 (V. A) -- Os saldos
em circtllação, até 31 de de
zembro de 1955, ,da divida ex

terna do Brasil, Estados e

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rnRDICO
Opera-;ões ' ,Doenças de Se

nhoras - Clíníca de Adultos.
Curso de EspeciaHzação no

Hospital .dos Servidores do Es-

tado. .

. d(Serviço do Prof. Mariano e

Andrade). _

Consultas -. Pela manha no

Hospit«I de Ca:ridade. :-
A tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nu.nes.
Machado 47 Eaqui.na de TIra
dentes. Tel. 2766.
Residência - Foua Presidente

Coutiflho�. _

CLINICA
de

OLHOS .- OUVIDOS - 'NARIZ
E GARGANTA

,

DO

DR. GUERREIRO DA
. FONSECA

Chefe do Serviço de. 0'F0�I
NO do Hospital de Flol'lanopolIs.
Possue a CLINICA os APARE
T HOS MAIS MODEHNOS PARA

•

TRATAMENTO das. DOENÇAS
da ES�ECIALIDADl!;. _

Consultas - pela manha nc.

HOSPITAL
A TARDE - da.s 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos

ILHEOS n'', 2 _

.

RESIDtNCIA. -' Felipe Sch
midt n", 113 Tel., 2365.

f���---�����I
DR. ANTôNIO' MONIZ

DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA,.

Ortopedia
.� CO'lsnltól'io: João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàl'iamente.
Menos aos Sábados .

ARes: tlocaiuva 135. DR. LAURO DAUR O ESTADO
Fone' - 2.714. CLíNICA GERAL

• ADMINISTRAÇÃODRA, WLADYSLAVA Especialista em
. n:o�éstias de Redação e Oficinas, à rua Con-

W. MUSSI Senhoras e vias urmarla.s. _ I selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
Cura radical das mfecçoes

_ Cx. Postal 139.
e. agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB genito·urinário em ambos os
Gerente: DOMINGOS F. DE

USSI sexos. . . AQUINO�
-

Doenças do aparelho DIgestivo 'Representantes:MEDICOS
A

• e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
CIRURGIA CLíNIC. Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5. Ltda.GERAL-PARTOS . r Consultório: R. Tiradentes,)2 Ru'a Senador Dantas, 40 - 50

Serviço completo e aapecta 1-
_ 10 Andar _ Fone: 3246.

. andar.
'

zado das DOENÇAS DE, SENHO- Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 _ Rio de J,aneir!'.
RAS, com modemos metodos de

tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novel!'bro 228 5°
diagnósticos e tratamSeTn�?R'O _. _ Fone: 3248. andar sala-512 - Sao Paulo.
SULPOSCOPIA - HI '"

.
. ASSINATURAS

SALPINGOGRAFIA - METABO- Na Capital
LISMO ilASAdL t DR ALVARO DE Ano. .. .. .. .. . • .... Cr$ 170,00

R d· t
.

a por on as curas-.
S t Cr" 9ll ��'\ 10 erapI

R' Ultra VALHO emes re .....•.. .. .. .,

Eletrocoagulação - aIOs. CAR No Interior
Violeta e �nfra Verm�lho. ,1 MIWICO DE CRIANÇAS Ano •.............. Cr$ 2(jO,O�
Consultól'1o: .R.u� Trajano, n .. '

PUERICULTURA � PEDIATiUA Semestre ....•..... Cr$ ,110,0010 and'ar - E�l�ICI? do Mc�ntepI� _ ALERGIA INFANT.IL .. Knúncio mediante �ontl'�fo.Horário: Das 9 as 12 horas
Consultório: _ Rua Tlrade,,- Os 'originais, mesl'li'o n';l0 pu-

Dr. MUSSI. Dra tes 'n. 9. ., bJicados, não serão de.,.olvld�s:
Das 15 às 18 hora� - .

Residência: - Av.
�

HercIlIo A direção.não se :r�sponsatlllza End. Teleg. "SANDRADE"MUSSI
. Trom- Luz n. 1üi:i - Tel. 2.5,,0. pelos conceitos elllltldos nos ar ..

ResidênCIa;: Avenida Horário: � Das 14 às 13 ho· tigos assinados.--
powsky, 84.' _ .._ ..as diál'iamente �

_- DR.JúLIO DOIN ----....---- INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontraní., nesta co-

VIEIRA DR. NEWTON luna informações; q.1i nvcessita.
MÉDICO

_ , D'AVILA dià";'amente e d., imel!.ilito:
E8PECIALISTA EM' OLHOS JORNAIS T(!:.�one
OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL

O Estado .,............. 3.022
TRATAMÉNTO 1i: OPE.RA(�ÕES Doenças de Sen�o.ras - �r?cto- A Gazeta .•...... ,....... 2.656
Infra-Vermelho - Nebubzaçao - logia - EletrIcidade.Medica. Diário da Tarde 3.579

Ultra-Som Conclltõrio: Rua VI�o�3�el- Imprensa Oficial ••.....• 2.688
(Tratamento de. sinusite sem

I' reles n ..
<l8 - Telefone. '., HOSPITAIS

operação) /'
Consultas: Das 15 horas elil

I Caridade:Anglo-�etinoscopia - R�ceita de diante:. .' 3422 (ProvedorJ .. ,........... 2.314
Oculos - Mod�rno eq.Ulpall!eI_'to _

Resldencla: Fone, .

I (Portaria) ..........•..•. 2.036
de Ooo_Rinolarmgologla (umco Rua: Blumenau n. 71.

; Nerêu Ramos 3.831
,

no Estado) I Militar .......•.......... 3.157
Horái-io das 9 às 12 horas e

. São Sebastião (Casa de
da� 16_às 18 horas.

.
. DR. ANTONIO BATISTA I Saúde) 3.153

Consultório: - Rua Vitor MeI-
JUNIOR Matemidad

..

e Doutor Car.. Consúlteln nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANórOLI5reles 22 - Fone 2676.
20 •

'

ECIALIZ:ADA DE I Il'J Correa 3.121
-Fones'. 25-34 e 25-35 _Res - Rua São .Jorge CLíNICA ESP CIIAMADOS UR- .

. .

. CRIANÇi\S IFone 24 21.
d 9" . 11 horas GENTES

Consultaf as as. .

.

Corpo de Bcmbei ros .... 3.J13
Res. e Cons. Padre l\lIguehn'lo,

Serviço Luz (Raclama-
12. I ções) ••............ ···· 2.4l1Q

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
I.Políeia (Gab. Delegado)._ 2.1'>94

DR. I. LOBATO :COMPANHIA�CIfE
FILHO I TRANSPORTES

Ocenças CIi apare.lho respirat6rio TAC .................•

'fUBERCULOSE Cruzeiro do Sul ...•....

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .

DOS PULMõES Varig .................•

Cirurgia <lo Torflx .

Lóide Aéreo .. ','
' ..

Formado pela Facul��"e �aclO- Real .

nal de Medicina, Tlslologl8ta eScandinavas .

risiocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
2.021 /rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

2.276 R-"olis. Itajaí Rio
CU?SQ de especializ,a�ão pc.la Magestic ,...............

3.147
...

•

MtI· Ü-H' 13-3 18-3
de ��nfe' l� �i���!�:n�o e p�:i.asü�� L: ��;'�a :::::::::::::::: i::�� -23-3 �5-3 31-3

Guimarães (Rio). Cacique '.' L' • • • • ••

2.6"4
.

C t 1 "'5-4 '7-4 12-4Cons.: Felipe Schmidt, 88 - ,en ra
3 371

Fone 3801
'

Estl'ela :,.,
..

3'659 17-4 19-4 24-4
Atende em hora marcada.

I
Ideal ..........•........• .

.

j ,29-4, 1-5 6-5Res.: - Rua Esteves Junior, E�TREITO' 011.0'-
.

. 80 - Fone: 2396
'. DISque.: ; ,"�'

" O horál'io de saída de Florianópolis será às 24,00
tOI as e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

---_....------�--7-----"""":-------;--..,....,..1 ' Tanto na Ida como' na Volta o navio fará escala nos

por los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhore:;; informaçoes, dirijam-se à séde da

Empr8Sll, à rua Conselheiro M:afra, 30 - Telefone 22-12.

INDICADOR PROFISS�ONALi
DR W ALMOR :O;EI� I _e O --� .. --- ---

. De-otlsta Dara• 1;'\.. DR.. JOSÉ TAVARES '

GARCIA IRACEMA erraDO M IDiulomado lIel�. Faculdade .Na: 'OeENçAS NERVOSAS E MEN- JUAREZ PHILIPPI I'cícnal de Medlcma dfl Umver TAIS _ CLINICA GERAL DR.
sidade do Brasil

An ustia Complexos Edifício João Alfredo -

E:(-interno por concurslo da Ma-

�é
nso:;a _ Ataques _ Manias _

ternldade-EscQ a .

, .' I 10 dS
. (I P of Octávio Rp-

prO.blematlca
afetiva e sexua an ar.t, ervlço d'!

r

L'· a) Do Serviço Nacional de Doen- Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimorrgues rm
M tai P" 't do •

. d Serviço de Cirur- ças en ais. srquia ra_
C Ih 1E.x-mdtei'0 i�al I A P ETC. Hospital-Colônia Sant-Ana. , oe o,

&,Ia o osP. ••.••• .

CONSULTÓRIO - Rua Tra- Horário: 8 às 11 - 16 àsdo RIO d� Janeiro. . 'ano 41 _ Das 16 às 17 horas
Médico do Ho�pltal de Cand�de J

RÉSIDÊNCIA: Rua Bocaíuva, 18 horas
e da Materê�dr��: Dr. Car os

'139 .fel. 2901 Atende exclusivamente com

DO�����sDE g�::2Jlis -. DR. ARMANDO VALÉ- hora marcada.

Cons: Rua João Finto n. 16, I RIO DE ASSIS DIt. CESÃR BATALHA DA
das 16,00 às 18,00. hor�s. Dos Serviços de Clínica Infantil SILVEIRAPela manhã áten?e dià- da Assist.ência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de pital de Caridade Cirurgião Dentista
Caridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- Clínica de Adultos e

Residência: CAS E ADULTOS '

Rua: General Bittencourt n,
-

_ Alergia _ Crianças Raio X
101. Consultório: Rua Nunes Mh- Atende com Hora Mar-
Telefone: 2.693. chado, 7 _ Co.nsultas das 15 às

•

18 horas.
'

.DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal GUI-

PIRES [herme, 5 - Fune: 3783

l\�ÉDICO DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com prática no Hospital São

GESTIVO _ ULCERAS DO ES
Francisco de Assis e na Santa

TOMACiO E DUODENO, ALE�-
Casa do Rio de Janeiro GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CUNICA MÉDICA NrcA GERAL

Consul��i!?IO��!H�itor Mei- DR. JúLIO PAUPITZ
reles 22 Tel. 2675. FILHO
'Ho'rários: Segundas, Quartas e .Ex-interno da 20a enfermaria

Sexta feira�: e Serviço de gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas. da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch-

. (Prof. W. Beral'dinelli?
midt, 23 -- llo andar, apto 1 - ,. Cll"SO de neurologia (Prof,
Tel. 3.002. 'iAus\l,gesilo).

. DR-. 'HEN-R-I'QUE' PRISCO fI Ex-interno do Hospital mater-

"nidade V. Amaral.
PARAJSO DOENÇAS INTERNAS

Coração,' Estômago, intestino,
f ígado e vias biliares. Rins, ova-

rioz c útero
.

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

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

las 3 e 4.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60 .

FONE:: 2,468
Florianópoli� -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

�. - ADVOGADO -

Escritório e Residênc\a:
Av. Hercilio Lus," 15
Telefone: 3346.
...............8.�.Ce.DR. MARIO DE LARMO

:, CANTIÇÃO
� MÉDICO
I CLíNICO DE CRIANÇAS
t ADULTOS
j' .' Doenças Internas
íCORAÇÃO - FIGADO - RINS

.

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultõr!o - Rua Vitor Mei

eles, 22.
HORÁRIO:

Da. 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório :- 3,415·
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Sãudade
. Consultas: da>! 8,UO às 11 ho-- CoqueIros

_
- ras e· das 14,00 às 18 horas ..

-00. CÓN'STANTINO Exclusivamente com hora mar-

DIMATOS
_ (ca�:bado _ das·9 às 12 .

MÉDICO CIRURGIÃO .

-

Doenças de Senhor�s - .Pl!r!.os

\
DR. LAURO CALDEIRA

I� Operações - V�as Urm�rlas DE ANDRADA
Curso de aperfelçoamentJ e

•

I ática nos Hospitais de CIRURGIÃO-DENTISTA
...

,

onga prA' _ CONSULTÓRIO T-. EdlfICIOBuenos\. ires. . ° 'a f ICONSULTÓRIO: Rua Fybpe Partenon - 2. a� �r -:- sa a

S h 'dt nr 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente SIlveira, 1,5.\�I,. .
.

Atende diáriamente das 8 as
35 .

ÁDIO' d 15 ás 18 ho- 11 horas..ROR '-' ., as
3as e 5as das 14 as 18 horas.

_- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes Móveis de Nylon.

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes �oveis' e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIl.,: - Tratamento de

canais nela al
ta freqi, encia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e' Residência: R.

Fernando Machado nO. 5

Fone 222,6

:artesidência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42. -. "

AtendI> chamados

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. M�RIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
. E CRIANÇAS
Consultório - Rua João Pin

to 10 - Tel. M. 769.
'Cónsulta�: Das 4 às 6 horas.

Residência; Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

Formado p�i;" Faculdade Nacio
nal' de Medicina Univel'Jlidade

do Brasil
RTO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento ns "Casa
Saude São Miguel"

Prof. Fernandn Paulino
Interno por 3 anml do Sel'Vi�o

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital'de

,rllridade, di�riamente pela _lDa-
nhã ,

RESIDftNCIA: - Rua Dual'te I
Schutel, 129 - Telef. 3.21'.8

f'loria.nóf'()IJ�.

, DR. WO VON WANGENHEIM
DE'NTISTA

Consultório rua Rocaiuva, 42

.,.}

o proprietário da CASA A PREFERIDA, recente
!nente instalada em Florianópolis, escolheu o mês de
março, para fazer um 'brinde todo especial a seus dis

Agência: PôRTO ALEGRE

I
Lintos fregueses e amigos, convida o povo em geral para

"Riomar" . fazer uma visita sem compromisso em suas novas insta-
Avenida d<l Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo. �ações, dispõe esta nova casa de um belíssimo sortimento

64 em tecidos dos mais modernos do país, artigos de cama
Telefone: 2-37-33 (: mesa, chapéus, calça.dos, malas, etc., e muitas outras
Atende "RIOMAR" novidades pelos menores preços da cidade.

.

Elld. Teleg. "RIOMARLI" Damos abaixo alguns dos nossos preços, corno rli!-

I

•••!t", ..
'7('" •

�.��.!..�....c.•e6.&�.o••.•.e..•s····"····i
! 'Restaurante Rapoli
a
I)
• Rua Marechal Deodoro 50.
I Em Lajes, llú Sul do Brasil, o melhor!
•

I
..

t• Desconto esnecíal para os sen rores vrajan es.

�",.�*�$$e.@••••�.o�.ae� ..

�oa- Déouoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Viagem com segurança
-,

e rapidez
.

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:nO
--,

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itaia! - Joínvílle �. Curitiba

•

Agê'nCia.:

Expresso Florianópolis .

Lld d '.
hNDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

I'ransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�rTE.

Filial::\'latriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
'I'eleforiês : 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

f;�:ld. T@leg. "SAl':JDRADE"

C_URITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/;:;6
Telefone: 12-30

End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO

Telef0n$: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

. Agência: BELO HORI
ZONTE

Rua Dr. Carmo Netto; 99
Fones: 32-17-33 eo32-17-37

Atende "RIOMAR"
.End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôl'to
Alegrt>, Rio e Belo Horizonte, são efetuado::! pelos nossos
agentes

"RODOVIARIO RAPIDO RIO:MAR"

EMPRESA N.ACJONAL DE NAVEGA.�ÃO
HOEPCKE

NAVIO-r4'OTOB . �(CIRL- ROEPeIE"
ITINERAti.IO

SAlDAS DE

1-700
2.500
3.553
:0:325
2.402
-2.377
2.300 I D A VOLTA

Santos
19-3
'1-4

.

13-4
25-4
7-5

o .STADO

das Esquadrias
DE ALBERTO RICBTEB

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - Flórianópol1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ostóque para entréga imediata.
- Execução, aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para entrega imediata
Férro -. Tubos - Sanitários e Azulejos para -ímporta

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana - de lntercambio
(Brasil) eADIB.

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

" FARMACIA DE PLANTA0,
DEPARTAMENTO DE SAÚDE p(JBLIeA

Mês de Março
./

3 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense·
Rua Trajano.

4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra
jano.

10 - 'sábado (tarde) -, Farmácia Noturn-a - Rua
.

,

Trajano.
11 --:- domingo - Farmácia Noturna -' Rua Trajano.
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

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

selheiro Mafra.
2'1 - sábado (tarde) - Farmácia Netson - 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 Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

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

D. S. P., em fevereiro de 1956.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

FUNDICAO HERCULES S. A.
,

�,. •

J

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente são convidados Os senhores acíonístas
desta sociedade para a assembléia geral extraordinária, a
realizar-se na céde social da sociedade, à Rua do Centená
rio, 188, nesta cidade de Brusqus, às 16 horas 'do dia 10 de
março de 1956, afim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO ·DIA
- Alterações estatutárias;
- Interesses gerais.

Brusque, 24 de feverei:t;'o de ;,195ti.
OSWALDO LOOS

DIRETOR ,

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - 'CONSULApO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na'
"A MODELAR"

l1ãsá-I"VfãfBria

clame:
MORIM AVE' MARIA .

ORGANZA DE NILON BORDADA
TECIDO PARA PIJAME CôR FIRME
CRETONE ,CARMELITA .

OPALA MIMOSA LISA .

LINHO ENFESTADO, 160 DE LARG.
BRIM P_ARA TERNO .

TECIDO DOMINô
.

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

E um grande sortimento de artigos finos em geral,
G, preços verdadeiramente baratíssimos para se tornar
conhecida A. PR�FERIDA em 'Florianópolis, a casa que
revoluciona o comércio com seus preços de abafar.

PREFERIDA

Rua Jerônimo Coelho, esquina Conselheiro Mafra,
Edifício João Alfredo ,

N. n. - Não é liquidação, são apenas preços baratos
para reclame da Casa.

Ganhe Dinheiro Nas
Horas 'De Folga

, Grande firma de casimiras oferece ótima oportuni
lade para trabalhar como agentes vendedores, pelo re-'
:mholso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For-

�

lecemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre-'
vel' para Caixa Postal 10.030 - São Paulo.

BORDADOS A M·AO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires lZ.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociais
O'Grande Sonho

ALCEU WAMOSY

.. , e eu sonho que hás de vir. Sonho que
mais ardente e mais bela do que eras,

virás encher de graça e de harmonia
meu jardim de tristíssimas quimeras.

um dia'

Sonho que hás de trazer tôda a alegria,
todo o encanto das tuas primaveras,
ou que em um reino antigo de poesia,
o meu amor, entre rosais, esperas,

E nesse sonho de ouro mergulhado,
o teu vulto alvoral surgindo vejo
como um lírio das brumas do passado.

E fico na ilusão de que tu vieste
o bálsamo estendendo do teu beijo,
sôbre as próprias feridas que fizeste ...

-:0:-

ULTIMA MODA

- UM ENCANTADOR modelinho de SANFORIZED para
as festas de sua fllínha. Em xadrez azul e branco, sem

mangas, decote redondo, e sainha bem granzida, e de cin

tura baixa, prende-se nos ombros por duas fitinhas e é en-

reítado .de organdi, que passa na blusa e forma e cinto.
- sta. Vera Garofalis

Fia1ho, filha do .sr. Henri

que Fialho
-- menino Carlos Henri

que, filho do sr. Emmanuel
Gevaerd

!ANIVERSÁR�OS

FAZEIVI ANOS, HOJE:

- menino Fernando, en
canto'do venturoso lar do
Sr. Domingos Fernandes de FARMACtUTICO ELOI

Aquino, Gerente deste jor- STRU'WE
na I, e de sua exma. sra, d. Vê transcorrer hoje a da-

I
Lourdes Cardoso de AqUi-I

ta do seu aniversário nata- i
no lício, o nosso coestaduano
- sr. Alvaro Aciolli de dr. Farmacêutico Eloi Stru-

I

Vasconcellos, funcionário I we, competente e digno ge-!
público federal e destacado rente da acreditada Farmá-

I

elemento nos meios cultu-

'I
cia e Drogaria Catarinense

I

rais e esportivos e pessôa muito estimada em
'

- sr. Mário Leite o nosso meio, por reunir
- sr. Renato Machado, J

excelsas qua.lidades, de per-
destacado elemento nos' feito cidadão. .:,.�

.

I
meios comerciais I Ao aniversariante nossos

sra. Viuva Carlota parabens e votos de vida
Sohn longa. I

- sta. Nair Macowisky I - sra. d. Neusa M. Soa-
- "ta. Maria das Dores res, diligente e estimada

Monteiro I funcionária da Farmácia e

----; sta. Wanda Mirosky Drogaria Catarinense. I

INDUSTRIAS TEXTÉS RENAUX S. A.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São por este convocados os acionistas da Industrias

Textis Renaux S. A., para a Assembléia Geral Extraor
dinária que se realizará às 10 horas do dia 16 de março
próximo vindouro, na séde social à rua João Bauer. na

54, na cidade de Brusgue, com a seguinte
"

. ORDEM DO DIA
1) Reforma dos Estatutos;
2) Amortizaç'ão de ações;
3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Brusque, 28 de fevereiro de 1.956.
Roland Renaux -' Presidente
João Carlos R�naux Bauer - Diretor

Jng-o Arlindo Renaux :_ Diretor-

F:orianópo!is, Quarta-feira, 7 de 1\1:11'\)0 �1:: 1.�j6

Agora com apInas Cr$ 30,00
de entrada

Anualmente durante o mês de março, realiza "A

Modelar de' Moveis" a sua já tradicional "Grande Venda
de Colchões e Travesseiros de Móla Divino".

Afim de possibilitar a todos o extraordinário con

fôrto que sómente estes consag-rados produtos da Fabri
ca Probel podem proporcionar, decidiu a direção do po

pular magazin fixar a entrada para -a sua acquisição na

irrisória quantia de Cr$ 30,00, dividindo-se o restante
em suavissimas prestações mensais.

Simultaneamente com a venda acima. realiza "A
Modelar de Módas" uma grandiósa "Venda de Fim de

Estação", onde os principais artigos de verão, tais como:

vestidos, tail leurs, maillots, "shorts", "slacks", saias,
blusas, ternos de tropical, camisas esporte etc. etc.; ti
veram seus preços drasticamente reduzidos. _

o .STADO
--�'------�------------------------------------------------�----------------------------------------------------�-------------------

SABADO DIA lO, EM ELEGANTE REUNI AO NO lUX HOTfL, SERÁ ELEITA,4 "RAINHA DO CHARME" RESERVA DE MESA NA PORTARIA DO HOTEL

Durma bem... Acorde sorindo í Enciclopédia em Palmito e São Carlos
nos colchões e tra·vessei,osi Na e'xcursão feita a serri- .--------..

.

-- ._.- ._�

d I DIVINO .�·',1 < ",,?/ ço da Encicl-opédia pelo AI- �

e mo a �;���:�.�>., mirante Carlos Carneiro,.
'- s quando visitou 15 municípios

no Oeste Catarinense, em

Palmitos e São Carlos foi

recebido com bastante ínte

rêsse e cercado de provas de

consideração. As. reuniões es

tiveram grandemente con

corridas, transcorrendo com

o mesmo programa, isto é,
exposiçoes pelo Almirante,
debates e explicações, orga

nização de eormssoes que,
nos munícipios de'veriam se

encarregar da parte que lhes

caberá no Plano 'geral da o

bra.

Os professores e professo- Acha-se enrtquecido o lar' nascimento de sua primogê-
ras locais, religiosos, mam- do nosso prezado amigo sr.

I nita, ocorrido na Materni
bros da administração, e pes- Olegário Ortiga, . Chefe de 'dade dr. Carlos Corrêa, e

SOas notáveis �companhal'a!�l Oficinas deste Diário, .e de i
be� as questões levanta�as. sua exma, esposa, d. Tere- que na Pia Batismal recebe
Após Os trabalhos foram rea-

I zínha Nau Ortiga, com o rá o nome de Sandra Regina.
lizadas várias visitas, como

à suntuosa
-

igreja de S

Carlos, uma das mais impo
nentes do Oeste, o Clube Pal
mitos, etc.
A Comissão para êste ulti

timo munícipio ficou compos
ta do seguinte modo: Prefeito
de Palmitos, Avelino Alves
Trighes, Vereador e Presi

dente da Câmara Laudelino
Correa, tabelião Angelo Ra

belo, professora Maria José
Lucca e diretora do Grupo
Escolar Feli�berto de Carva

lho, professoras Irmã Maria

Ancila, Irmã Maria Sílvia,
Ida Caseli Vidori, Maria Rip
pal e Célia Soares Lucca, Pa
dre Vigário Afonso Wirinckel,
Professores Sirio' Ruckert,
Donario Bencke e Flavio
Bondan Lazzari, médico Dr.

Carlos Guilherme Koch,' se
cretário da Câmara Johan
nes Schlee, Otto Erich.Win

ckler, otto Resener, Frederi
co Einloft, Pastor Max Preil

lipper, Paulo Muller e Julio
Vittori 'I'urcato.
Por sua vez a Comissão pa

ra o município de São Carlos
assim se constituiu: Prefei

to Alvíno Bchoenbnrger, P1'8
siden t e da C â m ;:t' r a,

Teobaldo Hermes, Padre e

vigário José Bunse, Secretá
rio da Prefeitura Pedro José
Werlang, bancário do banco
INCO Mario Balico, escrivão
Carlos Spalding de Souza,
farmacêutico Josino Abusato,
agente da Estatisttca Avelino'
Royer, Diretora do Grupo Es- !
colar Cardeal Arcoverde irmã

J Acham-se à disposição dos senhores acionistas des

Maria Clemência, professoras ta Companhia, em sua séde, a Praça 15 de Novernbre,
Maria Laocàdia StoIfel e Luí- número 8, nésta Capital, os documentos de que trata

za Schonorenger, médico Dr. o artigo 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26
-

de setembro

Walter Hund, contador Ar- de 1940.

míndo Teodoro' Nicolai, João Flol'Íanópolis, IOde Março de 1956

Martins Sehnem, Nilson Cha -

J
A DIRETORIA

penotti, Sílvênio Piccoll, Ar-
---------

mando Werlawg, Bertoldo

Stoffel, Jacob Ternus, Pre- '

sidente Ivo Pedro Hermes, Cumprindo com um dever que se impõe, a COlvIISSlíO

Manoel,Klauck, João Max- PRÓ-MONUMENTO A ANITA GARIBALDI, manifesta de
feldt e João Lourenço Hublir. público, o seu reconhecimento ao TEATRO CATARINENSE

Entre as ultimas ccntríbui- DE COMÉDIA, na psssoa de seu dinâmico Diretor Prof.

ções recebidas Pelo Almiran- SÁLVIO -DE OLIVEIRA e a tôdos OS artistas das Emissoras
te�Carneiro para a Enciclo- locais, que integraram a CARAVANA ARTISTICA PRó

pédia, destaca-se do Profes- MONUMENTO A ANITA GARIBALDI que, sábado último,
Sol' José Alcântara Marinho, seguiu para a cidade de LAGUNA, com o fim de angariar
da cidade de Mondai, com os fundos, para que assim se torne poasivsl, em bréve, dotar a

seguintes títulos. histórica cidade Juliana de um Monumento que perpetue
Vida de um pioneiro no Es- no bronze a glória da imortal "HEROíNA DOS DOIS MUN-

tado de Santa Catarina ! DOS".
Dionísio Cerqueira em 1921 I A COMISSÃO deseja ainda consignar os efusivos a

O divisor Paraná-Santa plausos pelo grandioso êxito alcançado pelos jovens artís-

Catarina
-

I' tas do RÁDIO e do TEATRO CATARINENSE, naquela tra-

São Lourenço, municipio de dicional e simpática cidade sulina, fazendo votos para que

Chapecó. os sucessos se reproduzam, porquanto dotes artistlcos, ta-
Além dos trabalhos gerais lento, capacidade ele trabalho e uma sólida vontade de vcn.r

das con;lissões, eSsas mono- oer não lhes faltam.
grafias representam justa-
mente o mais desejável para Outros trabalhos mais res- I

V d"situar no passado e no pre-
.

tritos �êm sido rece?idos, m�s en e-sesente o Estado de Santa Ca-
.

o AlmIrante CarneIro deseJa ,

tarina, através da Enciclopé- I acentuar 'a utilidade de to- Duas casas·l ,venda;"· com

I
dia. tornando-a trabalho sem

I dos êles, pois darão à obra agua Luz e um bom quintal,
precedentes nos dominios da êsse aspecto de vida e d,e en- vêr e �ratar na Travessa' :3,
cultura. : tusiasmo que a exaltara. de MalO 183, ESTREIT0·

------��------------�--���--�---

Da. FELICIDADE VIEIRA [posa do nosso prezado coes-I _

I
taduano Sr. Major Dr. Julio

IN. r�!, Ir.<

Transc.orreu ontem, ent_:e Agostinho. Vieira, co�pet��te ,aSClmento ,� If.

a" alegrias dos que lhe sao
J
e conceItuado Clrur,glao- ar .,.�� '_�. _,__ _

.
__

,
__n_.

extremecidos, o aniversário Dentista. ,,,",\a:�"'�1 ...��•. "'�... �w,�,�.,". 'A,f.\l!.'_

natalício da Exma. Sra. Da. I A' aniversariante e seu dig- t' .

Jo<.to Ramos JUlllor e Senhora tem o prazer de par

Felicidade Vieira, (dona Da- no esPoso, embora' tardia- IClp�r aos seus parentes e pessoas de suas .relações o

dinha), digna e estimada eS- mente, as nossas felicitaçÕes. lfl'�hsclmento, na. Mate:nidade Dr. Carlos Corrêa, de seu
loque na PIa BatIsmal receberá o nome de

HOJ E NO PASSADO
7 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1609, d. Felippe III expediu uma resolução
criando o 'I'ribuua.l de Relações do Brasil, com

sede na Cidade de Salvador na Bahia;
em 1637, de conformidade com a. capitulação as

sinada na véspera Miguel Giberton, comandante
da Fortaleza de Pôrto Calvo, fez entrega das
chayes;
em 1724, na Bahia, foi fundada a Academia Bra
sileira dos Esquecidos, a primeira sociedade li
terária que floresceu no Brasil;

- em 1738, o filho e sucessor de Fernão Dias Paes
Leme, grande Capitão-mór das Entradas e des
cobrimentõs das esmeraldas, Garcia �RQdrigu€.s
Paes, faleceu;'
em 1739, o brigadeiro José da Silva Pães tomou
posse como primeiro governador da Capitania
de Santa Catarina, depois de separada da de São
Paulo. Antes já havia governado pela resolucão
de 5 de agôsto de 1838 voltou ao pôs to, por de
terminação do govêrno da lVletrópole;

-

_. em 1739, foi criado pelo briga.deh'o de- Infantl:(
ria dos Reais Exércitos José da Silva Paes,

�_"i. proveit�I\{}o o càSCQ de. um destacamento q{ e
, trbuxer�1., o Batalhão de Art-ilh:eiros-FuziieÍl'õ',

transfnrmado em Regimento de' linha âa Ilha de
Santa Catarina "que ... no tempo de Bobadel�
havía sido alcunhados de Barriga Verde pel�
descoloração a que haviam chegado seus jihlões;
em 1762, deu-se a nomeação do 50 governador
desta então Capitania, coronel Francisco Antô
nio Cardoso de Menezes e Souza. Foi verdadeiro
déspota. Governou até 12 de julho d e 1765 tran s
initindó-o ao tenente de Cavalaria de 'Lispoa
Francisco· de Souza de .Menezes, que governou
até c.inco de setembro de 1775;
.em 1808, chegaram ao Rio de Janeiro, a Rainha
d. Maria I e o Principe-Regente D. João, com a

mudança da Capital da Monarquia portuguesa;
em 1825, foi assinado um decreto anistiando os

coopart.ícipantaa- não pronunciados, na Revolu
ção Pernambucana de 1824'
em 1835, nasceu, no Rio de J'aneirQ, Antônio Car
los de Mariz e Barros'
em i880, foi fundada, �o Rio de Janeiro a asso
ciação dos -Empregados do Comércio d� Rio de
Janeiro;

.

em 1888, um decreto mandou ser observado o
disposto no Artigo 20 da Lei de 9, de setembro
de 1870, sôbre o registro civil dos nascimento
casamentos e óbitos;

,

em 1942, foi torpedeado por corsários do "eixo"
o navio de �lossa Marinha Mercante Arabutan,
de 11.713 toneladas, em águas Territoriais bra
s'ileiras ;
- o dia. de hoje foi consagrado como Feriado
Es.tadual, em comemoração ao bi-centenário da
cnação de' regimento da linha da Ilha de Santa
Catarina, os Lendários Barrigas-verdes.

André Nilo Tadasco

PAULO'ROBERTO

Flol'ianóp�lis, 26/2/56

8

NASCIMENTO

PARTICIPACAO
>

OLEGÁRIO ORTIGA
E

TEREZINHA NAU ORTIGA

Tem a satisfação de participar aos pa
rentes e amigos o nascimento de sua prímcge
níta SANDRA REGINA, ocorrido no dia 6 do
corrente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

Plorianõpolts, 6-3�.

-_._-_._-----------�---------

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

ALUGA-SE
ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO

DIO N°. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
TRATAR NO MESMO.

DO PRÉ-

;5 A N G U E N O I.;
TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos tônicos:
Fósforo. CJlcio, A!seniato e Vanadato

de sódio.

OS PÁLIDOS. DEPAUPERADOS,
E S G O T A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão. a toni

ficação geral do organismo. com o

. .

VENDE-SE
POR (CR$ 12.000.00)

Família que se transfere para o norte, vende uma. sala
de jantar guasi nova) de Imbuía, composta de nove peças
inclusive mesa elástica com duas taboas de Sobresalente.

'Vêr e tratar com Luiz Soares Ventura à rua Santos
Saraiva - (Vila D. Otília Cruz 95, ao lado da Madeireira
Schmidt) 'no Estreito.

COMPANHIA TElEFONICA
tATARJNENSE

AGRADECI.MEN10

AVENTURAS DO ZÉ-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O,Estado Esportivo"_
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�r � I I[I�·I'� 'JftrBM�
,

i� a - Imo� EsN����Vag�:.�a����:o? p�,�,��:�'iU�.�I�
_

na Escola Primária Adventista, Rua Visconde de Ouro
Preto, 75.

Duas salas pira Escrttó
rio à Rua Fernando Macha
do, 12. Tratar na mesma .

A VI'SO -

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, os

documentos a que se refere o artv 99 da Lei das Socie-
dades por.Ações.

.

.

Florianópolis (SC), 24 de fevereiro de 1956.
Leonel T. Pereira, Diretor-Presidente
Juvenal N. Pereira, Diretor-Gerente
Júlia Cascaes Pereira, Dii-etor-Secret*rio

._ .._-----�-------------'--_:_-

M1SSA DE 1 Q. ANIVERSA'RIO

NECESSITA O TRICOLOR PRAIANO, VE��CER HOJE AO BOCAlUVA PARA DECID IR O T E R C E' I R O
, TURNO COM O FIGUEIRENSE - A'S 20,30 HORAS O INICIO DO EMBATE

o Bocaiuva despede-se
.

hoje do-!erceiro turno, en

frentando o esquadrão do
Paula Ramos. Para êste
tambem será o último jogo
no turno, isto na hipótese de
vir a ser derrotado.

Marréco, Va
Wilson, Som
Pitoia e Ar-

leste é o campeão. dos dois I m-w.mentados e empolgan- ii
Neri .e Nízio;

turnos. tes, motivo porque será uma lério e Jací;
, O Bocaiuva veni de um pena deixar de comparecer bra, Betinho,
triunfo sôbre o Imbitub� e ao estádio' da F: C. -F. para mandô.
o Paula Ramos conseguiu vê-los .

em ação frente a

levar a melhor sôbre o Avaí, frente. BOCAIUVA _ Oswaldo;
e ('. F'igueirense. Ambos os $a'lvo modificações; os

tí-1Bonga
e Walmor; Waldir,

conjuntos dever�o disputar Imes serão êstes : Sombra e Norival; Cobra,
um embate repleto de atra-I : Carriço, Rodrigues, Adílio e

tivos, fadado a ser dos mais PAULA RAMOS _ LeIo; . Zacky.

laína precisa vencer a luta
de hoje á noite f'rente ao

auri-celeste, ,afim de decí
dir com o alvi-negro o titu
lo do terceiro turno que
credenciará o seu possuidor
a decidir com o Avaí em

"melhor de' três" o cetro
Leader juntamente com o [máximo do futebol da Ca

Figueirense a equipe pau- i pital, Ue 'vez que o alvi-ce-

Iniciada- com, sucesso a temporada
de 1956 da F.A.C.

JyIARIZE ESPEZIM LAUS

Nilo Laus e família," convidam seus parentes e pes-,
sôas de suas relações para assistirem a missa de 10 arri
versário ele falecimento, qUe mandam rezar sábado, às
7 horas, na Igreja de São Francisco, emdntençãe a alma'
de sua sempre lembrada

MARIZE ESPEZIM LAUS .

. Desde já confessam-se agradecidos a todos que con:
parecerem a esse ato de fé cristã. .

E C I T A� Lal CI�: 3SÃO ;h��É
1 _ A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa I "Na Téla Panorâmica"

Catarina fará realizar prova de seleção para provimento I Anthony DEXTER _ Eva
de cargos de professor de ensino elementar. I GABOR em:

2 _ As inscrições paraessa prova estarão abertas
! CA�ITÃO KIDD, E A

no, Departamento E.�colar da Escola, pelo prazo de trinta ,. . ESCRAVA
dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste .

. No Programa :

10 edital.
]

.

Cine Noticiarjo, J01'.
3 _ Para a inscrição o' candidato deverá apresentar Preços-: 11,00·_ 5,50.

requerimen to instruído com os seguintes documentos: Censura até 14 anos.

a) Um dos certificados abaixo:
Diploma de Éscola Normal;
Certificado de conclusão' do segundo' cíclo do

As 5 ...,.....; Shs.
Pedagógicos de Ensino Industrial; Eliana _ Anselmo DU-
Diploma ele curso de Ensino Superior. ARTE em:

.

(Qu,alquer ?m dêsses docun:entos só ser� váli- SINFONIA CARIOCA '

do se e.xpedl�o. por ,estabeleclmel1to �e ensmo re-" .

N (; Programa<: .,

:c,onl1ecldQ. OfrcH�lrnentet -, .' '. +r -Atrtla'1. 'Wa'i-ne':'P 'th' jntc.l.-1:m�n.t? .comij,robatóriq.' do efeti\r� eX,ercícib I Preços: 11,0:.,\,5�. or:
do rnagistérto durante pelo menos dOIS anos le- Censura até 5
t·

-

feita f I t
e anos .

IVOS, exceçao ei a aque es que apresen arem
.

Diploma de Escola Normal ou de Faculdade de

�1iii,.iiii_B
__ÍÍ11-IIII�'__"_

Filosofia;
.

/! u_�. i' i:iiJI'Prova de idoneidade moral firmada por dois res-. a =:ra�
ponsáveis que sejam diretores de estabeléci-'

-

mentos de ensino ou oficiais das FÔl<ças Arma-
As '_ 8hs.

Gina LOLOBRiGIDA em:
A CIDADE SE DEFENDE
Repórter Na T�la. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

;

'I

Resultou num' êxito completo o ínicio da temporada ir Prova snra, Durval Gomés, para meninos e meninas

desportiva da
-

Federação Atlética Cataríuense, domiügo. t Prova "A" � Meninos

último, quan-do foram efetuadas atraentes disputas ci-.; 1'0 lugar _ Sérgio L. Carriço de Oliveira, 8 anos

clísticas nas catcgor ías infanto-juvenil e juvenil, pri- 20 lugar _ Sé-rgi� Roberto, 8 anos

melro passo dado pelo Departamento de Ciclismo da 3° lugar _ Adalberto F. Silva,' 8 anos

entidade do EargQ General Osório para uma melhor di; Prova "B". _ Meninas
fusão do esporte .do pedal entre nós. Nisso Se vê que o 1° Iugar r-e- Wilma Silva Machado, 8 anos

interesse .(fd'�novo presidente da FAC, sr. Luiz Fiuza Li- 3° lugar -- Semí Simas, 7 anos
ma; pára com os assuntos, ligados aos esportes, superin- Prova snra. Samuel .Santos, para meninos
tendi-dos pela entidade+é dos maio.res'.',O. destacado es- 1° lugar _ Márci� Paúlo Ávila (Volante F. C.),
portista. tem um programa amplo � de realizações qu/e anos

visam colocar os esportes do ciclismo, atletismo, volei

bol, e .basquetebol no seu verdadeiro lugar de destaque
no panorama desportivo barriga-verde. .

Enorme público acompanhou o desenrolar das pro
vas que marcaram o começo das atividades, da :IrAC no

corrente ano, bem revelando o seu intuito de colaborar
com a entidade no seu trabalho de soerguimento 'daque-
les salutàres esportes.. .

Abaixo damos os 'resultados das provas:
Prova SU1'a. Juiz de Menores, para meninos

Prova "A'� ..
-- Pedal livre

I, .

10 lugar � Mário Roberto Cavallazzi,!7: 'anos
20 lugar � Ún�n da' Silva, 7 ànos

30 lugar _ Waine da Silva Machado, 7 anos

'Prova ';B" � p'edal 'fixo
10 lugar _ José Fiuza Lima, 7 anos

20 lugar _ Manoel da Silva Furtado, 7 anos

30 lugar -- Juvenal Lisboa, 7 anos
----------------�------�----------------�

curso secundário;
Certificado de conclusão de Didática dos Cursos

.

20:1ugar _ Evandro Oliveira, 10 anos

Prov.a snra, Rosa Nefo para meninas
_

10 lugar _ Clélia Maria Souza (V. F. C.), 10 anos

20 lugar -- Rogéria Sepitib�, 9 ancs

30 lugar _ Ned Pinto 'Rosa, 10 anos

Prova snra; Luiz Fiuza Lima, para meninas
Fi liignr _ Alice Sepetiba, 12 anos '"

2° lugar _ Ana Farras, 12 aflos
30 Iugàr -.lle:Kiji.á Celle&

e2�'
i pós,� 11 anos'

:' Rrova SlU'U1" <l§'mar.-· Cühha" ._l�V�.nrenii��S�, .s: .i{'

;r';'c·,I-o lug::u:..-- ·Jil�'ttlo·.<Arma'frdtJ":: -hetfo ·"·i.··' -;0.,.",:- '>:

2° .lugar __: Carlos Alberto "Ch ,r�m, iI- .'�àos·
. 3° lt{gár _' Edson'T'urtado, 12} 'anos
Servi1"am como árbitros gerais e juizes os srs. Lou- Irival de Souza Fonseca, Silvio Newton Gome's, Arlindo!

i João Régis, Moacir .Alves, ,Alberto '$ilva, Durval Go

'mes, Luiz Fiuza Lima e Silvio Ney Soncini.
c)

das;
d), Fôlha ,corriâa;
e) Certidão de nascimento;
f) Prova de quitação com o servico militar'

-� ,
:\.

_ O "eight" do Clube grar o conJunto avaiano,
.

g) Atestado de sanidade física e mental, e�ped1do
Náutico Am,érica, de Blu- domingo próximo, frente ao : por serviço médico oficial;
mel�au, deixou de compare- Imbituba. O excelente za-

' h) Atestado de vacina;
-

cer a Regata Internacional gueiro sábado último sentiu i) Prova de identiãade;
.

de Montevidéu, realizada o tornozelo que apareceu
I .i) Título de eleitor;

_. ',' .' I domin�o .

e vencida pelos inchado no dia seguinte" k) Título
-

e diplomas diversos, relativos ao exercí�

.

- �UTEBOL DE ,SAL�O. -:- Ja esta prevlsta_ a
I argentll1os. O ve?cedor da Mais um para o estaleiro. I cio de magistério e que não sejam taxativamen-

reahzaçao de um torneIO al1lmaçao de futebol de salao, i última Prova C I á s s i c a __ Esteve_ n-esta Capital, ;
te exigidos.

� mais novo esporte que está arregimentando adeptos de '''Fundacão da cidade de teJ_1do regressado. segun?a- II 1) Dois retratos 3x4, tirados de frente sem chapé·.l,
pratica ,e arquibancada" c.ujos jogos po�erão �er di�puta-I São Pa-t;lo" nã� obteve li- feIra, o nosso colega de 'lm- com o nome escrito no verso.

dos na quadra do PalaclO dos Esportes, Na nOite de
.

ce!1Ca da C. B. D. para se prensa dr. Helio Milton Pe- " 4) As firmas de todos os documentos exigidos de-
sábado passado foi realizado um festival de salão, na-I aus�ntar do pais. reira, alto funcionário da �verão ser reconhecidas,.

quele local, sob iniciativa de um dos clu�e� de�sa moda-. _ Quanto ao' Clube Náu- Delegacia do Imposto de 5 _ A pl:ova de seleção constará de:
lidade esportiva, o Nacional, Gom a partIclpaçao de ou- I

tico Francisco Martinelli Renda em Blumenau e nosso á) exame escrito de Português
tros conjuntos, cujos prelios bem dis.put�dos � apre.cia- inscrito para a disputa d� correspondente naquela adi.

. b) exame escrito de Matemática

dos, pode-se dizer, serviram para m�Js mnda II1centJvar Prova Clássica "Forças Ar- A.ntada cidade do Vale ,do c) exame escrito de História do Brasil, Ciêndia F'í-

esse esporte, qUe está sendo prefendo. Otl resulta�os madas do Brasil", não pou- Itajaí.· I sica, Geografia e Corografia do Brasil
foram os seguintes: Guara�y Esporte Club� 9 x Assocla- de' seguir para São Paulo. Os resultados de

Sába-l
d) e�ame de prática de aula

ção Atlética Banco do Bras-il 2, S. E. CruzeIro do Sul � x
Motivo: faltá de auxilio pa,

e) : apreciação de títulos apreseJ1tados (em .CáSO de
Cutriola Independente 5 e Nacional 9 x Clube NautIco

ra as, despesas de transpor- do e domingo, pelo cettame empate).
-

Cacboeira O. ,te de seus remadores. A carioca foram êstes: Vasco' \
6 _ Maiores pormenores serão obtidos diretamente

_ OUTRO TRIUNFO DO ONZE DO OPERARIO:
prova foi vencida como já 4 x Bangú ° e América 2 x

. no Departamento Escolar da Escola de Aprendi-

---: ,Na partida ,In�ermunicipal disput,a�a nesta ci�ade do-
divulgamos, p.ela 'guarnição Bonsucesso 1. Hoje: Amé- 1 zes Marinheiros de San.ta_ Catarina.

, .

l11lngo, entre P.en, de Mafra e. OperarIo, local, fOI vence- do C. R. Aldo LUZi desta Ca- rica x Vasco' Sábado: Fla- \ HAROLDO RAMOS - Capltao de Corveta _ Chefe
• dor o onze da Usina Metalurglca pelo escore de 4xL' 1

I elo DE. -

-

PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL O CALEN. pit['l, m�mgo x Bon�ucesso e do-
.1" -.... _ ,;,.. .1

_ O zagueiro Waldir es- fig'u�n.go: Flumll1ense x Ban-

t' O TREZE DE MAIO. (Campea-o) DERRO�DÁRIO DA FAC: _:_ Foi publicado na imprensa local ,

'

/
. tá ameaçado de não inte-

0, c5!;hnidario das atividade� esportiva� da Federação
". Atlética Catarinense paroa o ano de 1956. Embora o re- \ TOU A SElECA--O DE AMADORESferído "carnet" tenha vindo com ligeiro atrazo, pois co- I .

.

.

.

'

..
,

- 1110 se vê, está pl'evisto no' mesmo o inicio dos cartames venil e adultos"bem como nas de volei juvenil, feminino Constituiu um êxitô a Ita do campeonato. O arbi-
regionais de bola ao cesto para 18 de Fevereiro até a e masculino adultos se prev� bastante animaçãO' e mes- festa dos campeões ama- tro Lázaro Bartolomeu ofe-
,data em qúe redigimos a presente nota não Se conhece mo a re<l.uperação do anterior prestigio, .sendo certa a dores de 1955, 'domingo, à receu

\
aos campeões ar

qualquer determinação oficial da LANC para dar 'cum- presença de Joinville l}estes certames estaduais. "tarde, 110 estádio da Praia tísticas medalhas. Tam
primento a esse dis'positivo. Contudo, como para as com- REELEITO PARA A PRESID:IlJNCIA DO--FLORES· de Fói:c, r,resente um bom bém o sr. Júlio Cesarino
p'etições regionais' os limites não são rígidos quanto às TA F. C.: -,- O sr. Germano Turbio May, vem de ser público; da Rosa, presid,ente do De
da.tas e sim quanto aos

�

mêses, não 'será tarde para a eleito mais uma vez para o cargo de presidente do Flo- Enfrentõu o Treze de partamento de Futebol re

"eclética" local ir tomando as providencias, mesmo por- resta F, C., ativo e prestigioso clube da segunda divisão Maio uma seleção formada solveu cooJerar, 0fertand�
que o campeonato estadual está previsto apenas para local. 'Para vice-presidente foi eleito o sr: Francisco pejos demaif) clubes que medalhas ao goleiro menos
outubro. Em ciclismo cujo estadual está previsto para Lux, disputaram o último certa· vazado e ao artilheiro-mór
28 e 29 de abril há pouca. probalid'ade de que Joinville me. amadorista. .

quê foram os players Bran�
consigá repetir o exitó d� competições anteriores, ou. INTERESSADO O AMÉRICA EM REFORÇAR A Antes do início da pugna, co. do Vendava' e Airton�
mesmo participe, tendo em vista o completo abàndono EQUIPE: _ O onze rubro está reforçando seu conjLlnt� no gramado foram ' efetua- de. Postal Telegráfico, res
a que Se relegou esse interessante e empolgante espor- 'com,a aquisição de valores pl�ovindos de outras equipes. das diversa,'; solenidades, pectivamente.
te. O mesmo .se pode dizer do atletismo que à falta de A i_ntermediaria é um setor visado para reforçar, tendo tendo os .io<',Tldm!.eil.d·a -sel·e- In" d

\ .

.
t., � • , ICIa o o .jogo, sob o

maior iNcentivo dos clubes pelo esporte base e aos atle- sido contratado o medio Cecino, ex-integrante do Ipi- ção colocadD :IOS jogadores contróle do sr. Euclides Pe-
tas e ainda porque, como motivo principal; 'não existe ranga, de São Francisco, e havendo ainda a possibilida- do Treze ie lVlaio as faixas reira, TreZe de' Ma'io e Se
es'tádio ad.equado para a prática, não se fará presente a de da transferencia do medio Souza, do São Luiz para o simbólicas de campeões de leção langaram-se a luta
"Manchester Catarinense" à

I
competição. estadual, a não América F. C. SOltza vem treinando seguidas vj3zes na amadores d& cidade. com grande disposição e

ser <que seja' apenas para pàrticipar sem outras preten- equipe do Amé1'ic'a F. C.
"

PnCed81.l·,se depois à en- muito entusiasl1lo, tendo os

ções. N'este particular, teme-se mesmo q2-1e não sejà pos- VOLTAM A ATIVAR-SE AS EQUIPES: _ Pas- trega dos prêmios, tendo o louros pertenci dó ao cam
sivel que Joinville sirva de séde a 1° de'Junho para a sados os folguedos carnavalescos e acima de tudo ame- pro'3idente da F, C. F.,-sr. peão pelo escore de 3x2, No
disputa da primeira serie do Trofeu Florianópolis, por- nizado o calor nestas ultimas semanas, varias ag'remia- O SI.1 I' M.ello, o·fe,·tado ao te'c-

. -

t. ... 'PrImeIrO empo O conjunto
ii!!!'i"....._,• .!lu.e até lá, gãQ estará em condições o estádici que está çõeti e equipes se ativaram, programando jogos amistosos nico Úezista a 'taça "Aga-

' .

.�enclo· constr'lll'clo l)e1' o· <:o·r·on·.el -V'''sco IT";;J·.O]')'f 'ele C'uI'\7a- -1' d'"
. .. . grena vénCla por 3xO. Os

� _
\" <C \.l o • e rea lzàn u com' mmor assldmdflde e]).roveito os treina-· 'to V'J "

'.
-

f .,

I fpJ"
I. o .oso I a qtre ez JUS gt> -s oram de autori-a de

lho, Nas disputas regionais de bola no cesto infantil., ju- montos, '.', �.Ill'I;-','·'. 1,..·.',.'1.' D.·1.1. '''''. 1 'M" (2' W I
.

- '-. c " pc a conqUlS- ano ) o U dir, ljara o ,

NOTICIAS DE JOINVlllE ULTIMAS ESPORTIVt\S

(D'Q Correspondente Hugo We�
ber, especial para "0 ESTADO"

....

._••.•,

Itl·'llQ
As _ 8hs.

(/Sensacionál Sedado com .

pleto em 15 Eps. 31 partes"
Jock OMAHONEY

Dickie MOORE -- Peggy

IISTEWART "em:'
CORREIO DAS PLANICIES

I No Programa: I

Vitória Filmes. Nac.
Preços: 8,00 _ 4,00. \
(,('nsur� até 14 anos.

"IlIQn

• ':3 d

•

As 8hs.
"Sessão Poplllar"

,John AGAR _ ·Patricia
.MeDINA em:

O TAPETE MAGICO
1'. (J Programa:
Sul erp Foco. Nac.
P:'eços: 3,50 _ 2,00.
Censura até 14 anos.

As -: .8,30hs.
"Sessão Popular"

John AGAR _ Patricia'
[1'!EDiNA em:

O TAPETE MAGICO.
:r.; o Pl'ogr.!lma: )

Sul em Foco. Nac.
Preços: 3,50 _ 2,00.
CE'l1sura até 14 anos. .'

Tre?e e Airton para a Sele- .

ção.
O campeão formou com

Cabelo; Flávio e Natalino;
Zezinho, Ildefonso e Bote
lho; Sabará, Hélio, Waldfr,
Mário ,e Zito.

-

.Á. noite, com uma lauta
mesa de bebidas, o clube
campeão fe:,tejou a grande
concui�ta . do ·Gampeona1;@"""'I""""__......

c!uí'isÚl cle 55 .

í
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o I!:STAOO Florianópolis, QU[;l'ta-feira, _7 de M�-:r� J de 1S56 5

Vendê-se- à rua Victor
Konder (ex-Blumenau), com
588m2 sendo 21,60 de frente.

FAZ' saber aos que o presente edital virem ou dele 'I'ratar à Av. 'I'rompowsky,
conhecimento tiverem que,' por parte de NEMÉSIO JO- 24. I
SÉ DA LUZ, por seu advogado o Dr. Reinaldo Lacerda" I
lhe foi dirigida a petição seguinta: _ �xmo., Sr. Dr. Juiz , �. '

,

,

4� ''''.'i,���·��
,
�

de Direito dá Comarca de Biguaçu. 'Nem·ésio"�'Jõ.sé 1(1a',
" .'

4"; "-. 'J
----------------;....--,----------

Luz, brasile,iro, casado, operárío, dO�itCilia?do. emd Gua.,'E '�,'
,"

"I---""T'
, -.

"A""";" '�"IÍ"fII,.>r,� -�t�T';:>'" 'M'_" 'I- 5'"
.

,a",,'" t d' '7'
' ..... dla �'I'''' �,':",'D:·E,·�"-:A'cCLG""··ollsST·EO'P-OZ,Eporanga, neste Municipio vem por In errne 10 e seu' .....,

..� ....
_

'

procurador, promover..a presente ação de usucapião, ex· '

,

pondo o seguinte: 1 -:- Que possue um ten:eno situado ,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUA'ÇU
no legar. Tijuquinhas, distrito de Guaporanga, neste Mu- JOS' MIGUEL F T SALIM MIGUEL

.
I BAILE DE SÁBADO DE

nicipio dividido em duas partes, contíguas, medindo Editál de citação com, o prazo de trinta (30) dias ' ,E e arm la, • 8 F'arni-
I ALELUIA E TARDE DAN-

,,- .

t ha: e TUFFI ATT�IE, profundame�te cons�ernados <;:0111 I' 'ÇANTE DOMINGO
uma parte 66m. "de largura por 990 m. de comprrmen o, /

o mesperado falecimento de sua inesquecível e-;p08<1, "

com a área de 65.340m2, fazendo f'rente com a estrada O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direi- mãe, sogra, avo e irmã, TAlVIINE ATTHIE MIGUEL; vêm, I O Veterano Clube _Doze ja
geral e fundos com o morro do Chã, confrontando ao to da comarca de Bíguaçú Estado de Santa oatarina, por êste meio, agradecer a todos os que os confortaram I se acha e:n p:eparatlvos pa
Norte com Porf iria Maria Linhares-e ao Sul, primeira- ria fórma da lei, etc. 'no doloroso transe, enviando flores telegramas' e acom. Ira .a reahz�çao do gran�e
mente com Firmino Viriseimo Bernardino e depois com Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle panhande o cõrpo à sua última rriórada. i Baile de Sábado de Al�IUla
a parte adiante transcrita; a outra parte com 121m. de conhecimento tiverem que, por parte de José Cândido -

I e Tarde dançante domingo.

1<;, rgura por 880m. de comprimento, com a área de Elias, por seu advogado, lhe foi dirigida a petição se- O trossi id I �e1'á uma big reunião a
� u rossim, convi am os parentes e amigos para a

...

.'

106.480m2, e faz frente com Firmino Virissimo Bernar- guinte: Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca de Bi- missa de 70 .dia, que, se realizará n o Altar do Sagrado ; Fa�l�aSla, com todos os -re-

d ino, fundos com a cachoeira grande, confrontando ao guaçu. José Cândido Elias, brasileiro casado lavrador Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana, às 7 horas ql�ls�tOS dos folguedos mo

Norte com a primeira parte do terreno e ao Sul com Ma- residente 'e domiciliado- em Três Riachos, nesta Cornar- Io .dia 9 do corrente, pelo que, de -antemão, agradecem .l1'HstlCOS.. .

. .:

roel Simas. 2 _ Que, 'sôbre dito terreno tem posse man- ca, por seu procurador infra assinado, vem promovei" à I, A maior ornamentação foi
, t

'_,

d
._. .los que comyarecel'em.

sa, pacífica, continua, sem oposição de quem quer que se- presen e açao e usucapiao, para o que passa a .expor e,
' conservada nos salões do

ja, há mais de 30 anos, por �i e -seu antecessor, tendo ha-. requerer o seguinte: 1 - Que tem a posse mansa, pacífica, 1 Veterano para �elhor atra-
vido sempre o "an imus domini", querendo adquirir o do- continua, e sem oposição de quem quer que seja, há mais .t.ívo no grande baüe .... As

mínio sôbÍ-e o referido térreno baseado nos arts. 5f)0 e de trinta anos, sôbre seis terrenos, sitos em 'I'rês Ria- .undos parte com o autor e parte com o caminho de An-
I
mesas poderão ser adquiri-

552 do C. C.' e 454,do C. P. C., requer pois a v. exar sejam chos, distrito da sede dêste Município, assim discrimina- �l1io Alves, e Oeste com Basilicio João de Andrade e das ao preço de Cr$ 100,00,

ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, que compare- dos: 1° - terreno, mede de largura, na frente, 15 bra- 'ierdeiros de Bernardino Jeremias; 6° - terreno, contem '·08 convites para não asso

cerão em "Juizo sem que sejam intimadas, após o que seja ças, extremando com um caminho de roça nas terras de 40 braças de frente por 100 braças de fundos, confron- 'ciaClos � Cr$ 50,00. Haverá

julgada a justificação "ab-initio" e proceda-se de acôrdo João Antônio Maria; pela extrema Leste e 'começando da tando na frente com o autor, nos fundos com herdeiros para maior realce da brí

com os arts. 455 e §§ e 456, tudo do C. P. C., para que o frente, a linha divisória segue para os fundos na dis- :1e João Antônio Maria, em um marco de pedrá, a Leste lhante festa premios para as

requerente adquira o título legal à transcrjção no Registro tância de 158 braças, extremando parte com Antônio J0- com herdeiros de João Antônio Maria e a Oeste com 'I'eó- melhores fantasias de ho

(:e Imóveis competente. Protestando-se por todos os meios sé Alves e parte com Maria Teodora; daí quebra para filo Francisco de Gampos, ou quem de direito. I� � Que
I

mens, senhoras e senhoritas.

de prova em direito permitidas e dando a presente o, va- lJeste na distância de 8 braças, ainda com a mesma con- tem usado ditos terrenos sempre com 6 ânimo de dono,�, Dorilingo a tarde no' Praia
101' de Cr$ 2.100,00. P. Deferimento. Biguaçu, 26 de ou� frontação, voltando outra vez para os fundos lia distân- eles fazendo diversas, plantações, estando atualmente Clube, aos rapazes e moças,

tllbro de 1955. (Ass.) Reinaldo Lacerda. Testemunhas: cia de 42 braças, quebrando �utra vez para Leste na dis- [7 pO,ss� d,os mesmos:,querendo, assim, adquirir o domí- i pela.� melhores fantasias
....

Nelson Juvêncio Rosa, José Antônio Geraldo é Jorge Fa- tância de 9 braças e voltando em 130 braças até os fun- nlO sob1e eles, de aC?ldo co� os arts. 550 e 552 do C. C.
I A,::nm se apressa o maIS

ria da Luz. DeSl)acho: A. Designe o sr. Escrivão dia e ho- dos, confÍrontando em todas estas direções com Maria Pa- 'l:a forma esta�eleclda pelo art. 454 do C. P. C
...Requer i ciueddo para novamente

1'a para realização da audiência de justificação prévia da trocinia de J'esús, OH quem de direito; �ede de largura pOIS a v. exa. seJam OUVIdas as testemunhas no fmal ar- congregar seus associados e

posse. Ciente o dr. Promotor Público. Biguaçu, 28-X-55. 11<1S fundos, 30 braças, extremando parte com o autor e loladas, que comparecerão em Juízo independente de in- convidados para reviver as

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. Pro- pat'\te com quem de direito; dos fundos e pela extrema ti,mação, para a justificação "ab-initio" e, após o jl�lga- 1J1'i�cadeiras do Tri<Íuo car

cedida a justificação foi exarado o seguinte despacho: I
Oest.e, � li?ha divisória segue até as frentes do terreno, mento, Se proceda de acôrdo com os arts. 455 ,e §§ e 456, tí':lvalesco.

Cite-se, pessoalmentf!, .POI; mandado, o dr. Promotor Pú- na dI�tancla de 280 braças, confrontando com herde:i:í'Os ambos do C. p, C" para qlle o suplicante com o julgamen- ------------

blico e .os confinantes do imóv�l em questão' e qs inte;es- 'I
de Ma:l�:l Alv:s da Silva; 2° - terreno, de fórma bas- t� \�inal, adq�ira, o título necessário à transcrição no Re-

sados incertos citem-se por edItal, com o prazo de trmta tante 111 egula1, mede de largura !la fr�nte, 30 braças" glScrO de Imovels. competente. Protestando por toclos os "11·0·1"8- Noturno'
dias, a ser publicado, uma vez 110 "Diário qficia)" e por ext�'emando com o caminho de João Arltônio Maria; daí meios de provas em direito'perm_itidas, e dando a presen- \I u .

três vezes no jornal "O Estado", para todos querendo, s:gue para os fundos em 300 braças, onde toma a dire- te o valor de Cr$ 3,000,00, Pede deferimento. Biguaçu, 16' DR. SAMUEL FONSECA

.. contestarem ,o p'edido no prazo da lei. .Custas afinal. Bi- çao O-L �m, 9 ?raças, queb�'ando outra vez para os fun- de janeiro de 1956. (Ass.) Reinaldo Lacerda. Selado le- Dr. Samuel Fonseca, ci-

guaçu, 21-2-56. (Ass.) Jayrhor Guimarães Collaço, Juiz dos na .dlst�ncla de 40 braças, daí tomando mais ou,.'a galmente. Testemunhas: Brasilicib Jõão de Andrade, Irurgião Dentista, comunica

de Direito. E para chegar ao conhec'imento dos interes- vez a dlreçao O-L em 31 braças, confrontando em todas J:oão Bernardino da Silva e Manoel Honório Alves, Des- a s'ua distinta clientela que

sados, passa o presente edita'! com o prazo de trinta dias, essas .dimensões �m terras de herdeiros de Bernardino pachos': A. Designo o dia 17 de fevereiro do corrente ano, atenderá ,às quartas e sex

que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e pas- JeremIas; to�a, flI�almente a direçã,o até os fundos do para audiência de justificação prévia da posse. Ciente o tas-feiras das 19 horas àr.

sado nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e dois dias do terreno, na dIstanCIa de 300 braças, confrontando em representante do Ministério Público. Biguaçu, 17-1-56. 21.30 horas.

ly;ês ue fevereiro do ano dé mil novecentos e cinquenta e terras do autor; nos fundos o terreno inicia com a lar- (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. Sen- Exclusiv<lmente rom hora

seis. Eu, (Ass.) Pio Romão de Fada, Escl'ev,ente Jura- gura de 31 braças, confrontando ainda com o autor, no tença: Vistos, etc. Homologo, por sentença, a justifica- m�rcada.

menbdo, no impedimento ocasional do Escri,,:ão, o dacti- travessão do coqueiro, daí quebrando para as frentes do ção de fls., em 'que é requerente José Cândido Elias, para

lografei e subscreví. Biguaçu, 22 de fevereiro de 1956. terreno em 40 braças, continuando a largura do terreno. que surta seUS juridicos e legais efeitos, Cite-se, pessoal- .-------.--'-- -'--- o'

(Ass.) Jaymor Guimarães Collàço, Juiz de Direito. Con- em mais 39 braças, confrontando nessas ,duas medidas ment�, por mandado, o dr. Promotor Público e os confi- DR. EWALDO JOst RA-
fere com o original afixado no lugar de, costume. O Es-. ,em terras de herdeiros dos Franciscanos, sendo que nes- nantes do 'imóvel em 'questão e os interessados incertos, MOS SClIAEFER
crevente: Pio Romão de Faria: ta última a confrontação também faz no Travessão da cite-se por edital, com '0 prazo de trinta ,dias, a ser pu-

.

Pedra; daí quebra finalmente para a frente do terreno, blica,do uma vez no "Di�rio Oficial" e por três Vl'zes no

na distância de GOO braças, confrontando com herdeiros jornal "O Estado", para tod'dS, querendo, 'contestarem o

de José Domingos Vitorino, fechando o ]3erímetro; 30 - r:edido no prazo legal. Biguaçú, 21 de fêvel'eiro de 1956.
terreno, contém 27 braças de frente, por 3,00 b)·.aças de (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz"de Direito. E pa
fundos, confrontando na frente e SI Oeste cpm' Teófilo ra chegar ao conhecimento dos interessados, passa o pre
Francisco de Campos, fundos com o Travessão Geral e sent� edital com o prazo de trinta dias, que serã publica
Leste com JoaqUim_José de Campos; 40 - terreno, con- do eafixado na forma da lei. Eu, (Ass.) Orlando Romão
tém 20 brªças de ,frente à estrada geral por 300 braças de Faria, Escrivão, o fiz dactilografar e subscrevi. Bi-

suas relações" I) d f d rr
-

' ,,'
.,

e un os em um ravessao; extrem,ando a Leste e a Oes- gllaçu, 22 de fevereiro de 1956. (A-ss.) Jaymor Guimarães
te com o autor; 50 - terreno, contém 58 e meia braças Collaço, Juiz de Direito. Confere com o original afixado
de frente por 250 braças ,de fundos, confrontando na' -no lugar de costume. O Escrivão: Orlando Romão de Fil·
fr�nte com o Travessão da Fazenda, Leste com o autor; ria.

�==----

<,NO teodCUIO.
_

(om a Biblia na Mão
QUARTA.FEIRA, 7 DE MARÇO

Qualqeur que fizer a vont.ade de meu Pai que está

nos céus, êste é meu irmão, e irmã e mãe. (Mat, 12 :50).

Ler Mat. 12:46-50.

AQUÊLE era o meu primeir'o domingo numa igreja
no Rio de Janeiro, e eu missionária recém chagada e

gTatlt a Deus pela oportunidade de prestar serviço cris

tão neste grande país.
Quando começaram a cantar o primeiro hino olhei

em tôrno de mim. Tôdas as faces me eram estranhas. A

música era muito conhecida, mas as palavras eram em

língua .sstranha. De repente, senti-me acabrunhada por,

um insuportável senso-de isolamento. Meu pensamento
se voltou para minha família em Maryland. Sentí sau

dades.
Depois, caindo em mim, ouvi a voz do pastor, lendo

na linguagem clara e e,xpressiva da língua portuguêsa o

trecho da Escritura que fala do dia em que a família de

Jesus o visitou; Ouvi, de novo a mensagem do último ver

sículo: "Qualquer que fizer a vontade de meu'Pai que

éstá nos céus, êste é meu irmão, e irmã e mãe".

_
A paz voltou ao meu coração. Olhei de novo em tôr-

no de mim e vi as faces da minha própr-ia família, na mi

nha nova igreja. Dou graças a Deus porque 1l:le satisfez

minhas necessidades naquela hora.

ORAÇÃO

Nosso Pai, sabemos que nunca nos abandonas nem

nos desprezas. Ajuda-nos a amar ao próximo com o' mes

mo amo-r com que nos amaste. Conduze-nos avante na a

ventura da fé, concedendo-nos o conforto da tua paz. Em

nome de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Como amigos de Cristo, experimentamos a sua paz.
ROSALIE V. JENKINS (Brasil)

E 0-·1
'/ .

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

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

o Doutor Jaymbr Guimarãês Collaço, Juiz de Direi

to da 'Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina,

na f órma da-lei, etc.

Participação
EGíDIO AMORIl\I BRUNO SILVA

:e':
SENHORA

:e:

SENHORA

participam aos paI'entes e pessôas de

contrato de casamento de seus filhos

MIRIAM :E: BENITO
..",.,---" Florianópolis, 3 de Mal'ço,.de 19.56.

1ACEITA A, DENUN-I
elA. CONTRA- COR- i

DEItO E lVIALFUSSI
RIO, 5 (V, A.) - o juiz

Pedro Ribeiro Lima a celtou 3.

i denuncia ofe:'fric1n p",I" pro-

l, motor Marro TrJ!)l,as :�!'?lIeh'a
\

"

I de Melo er i.tra FErnando,
. Maltusst ,�Mr:st,'p C;',,!'del'o,
envolvidos na hJ"',,ri>:!:t;;ão da
carta Bl';I,!� 1. di v,':10C em

breve, ser il1icl:�d" ( r rocesso
, eríme co.rtr.. os i': t"':,I�,,:�,

.�,.CHEGARA
SE!4ENlESPl
HORTAliÇAS

•

-CRISTIANO
_MACHADO.
DEIXOU

OITO MILHÕES
BELO HORIZONTE, 3

(V. A.) - Acaba de ser
-

concluído o_processo de

í inventario dos bens deixa-

: dos pelo embaixador Crís
,
tiano Machado.. falecido

! quando dirigia a represerr

tação brasileira junto ao

i Vaticano. Os bens, foram
. avaliados em mais de oito

Imilhões de cruzeiros, cons

tando de uma casa nesta
,Capital, um terreno na Parn

pulha, terrenos de cultura
no interior, um apartamen-
to em Belo Horizonte e ou
T"O no Rio,
de bancos
diversas.
As herdeiras são sua viu

va, sra. Hilda Machado, e

sra, Maria Luiza Machado
Gontijo, sua sobrinha. O

espólio deverá recolher aos

cofres publicos, como impos
to, mais de um milhão de
cruzeiros.

Terreno

/

/

rLIN[f:A MÉDICA DE A nUL1'OS
E CRJANC,AQ - REUMATO

-

LOGIA
('n"S11ltól'io � Rua l.Junes Ma

chado, 17.
Fforál'io das Consultas _" das

17 às 19 'horas (exceto aos sá-
bados),

.

-

Residência: Rua Visconde de
1uro Preto, 123 _ Te!. 3559.

VENDE-SE
Vende:�e a c;sa na Aveni

,b TTl'j'f'ili0 T,l1Z 183, in for

m:lçÕe!'1 n0 Tl1�!i)')10 local.
-��--�����.--�,�����-Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Carta Aberta ao �enhor Direlo� dO,�é�;���r���,�1!Sá�ia·S'. AI-TransportaSi AéraosJ!�to!uro do Eslado de �:n"oç!���!!� Eu
! ��;,�,";: d:p;:;��ma��:'e:': ;n��:tt:,: :�,:��:,:.l�'::a::'1 �:��o ,�:::bC�d�::��t:,:��: �::�te ��irÍoDep;��A��

sabilidade de seus atos, [o- �ou V. 8a.?, .

.

12.900.000m2 localizada em elevemos asginala:.a figura do
.

ao Rio no mesmo dia e tendo como Vice-Presidente

N::��:�Õ:Strariscrição do gando-os sempre para as cos-, Poderia, Sr. Diretor, ter re- Madre, Distrito e Município dinâmica e prestígíosa do pbla mesma escala, ás 12,10. seu filho, sr. OSMAR FON_
. tas dos Secre,tários.

,

;corrido à Justiça a-fim-de I' de. 'I'ubarâo, contrato êste Deputado F.ederal ATILIO A's.2as .. e õas. feiras, saln- TANA.

Parecer de V. Sa., mallcíosa- ON t d d dOnde se VlU V. Sa. passar. que Ela restabelecesse o meu feito entre. o Governo do nos-
F TANA, qu,e em o o o o e Joaçaba, tendo como Está de parabons toda a

mente, publicado no Diário ,I .

o seu próprio atestado! Con- : direito líquido e certo de as-
I so Estado e o sr. Lúcio Wil- Oeste Catarinense e uma escalas, LONDRINA, Baurú, zona oeste de' nosso Estado

Oficial do Estado de 28 de I

. ,

vida-se o funcionário para sumir em Lides. Não o fiz, lemann. conceituada pessôa, acatada Ribeirão Preto e São Paulo, com este grande melhora-
fevereiro último e endossado· ,

.

trabalhar? Desde quando, Sr. entretanto, em consideração I O conce'ssionário obriga- I
e estimada. retornando pelo mesmo per- mente, que vem de encontro

Pelo Exmo. Sr. Secretário da I I
.

l'
,

D,iret.or! Sua ob.rigação é de-
" ao,meu ,partic.ular amigo, Sr. �e:,

Sua atividade comercia e curso as 3as. e 6as. feiras. I que o alto desenvolvimento
Fazenda, não estaria euaqui"

' )

termomar. C�nvlte pod.e ser. Joao Bayer F"llho '. ,
. a) � Providenciar' a aber- sempre em louvavel cres- Em aviões DOUGLAS, a daquela rica regíão catarí-

para defender-me. - I • �

d E t f'aceito ou nao, Para ISSO e
I.

Em outro formlflavel pa- tura de canais mestres e va- cen O. mpresa ra egou sob a su- nense,

Recorreria do despacho da- _/ .

convite. Mesmo V. 8a. não
I
rocer" seja mais cauteloso e' los para o necessário escoa- Agora mesmo vem de am- pervísão do sr. Comandante Ao nosso, prezado correli-

.quela autoridade ao Exmo.

I 1 d' LAUR
.

pode atinar com certas coi- experiente. menta da água' recuperando piar seu ramo e negocies O PEREIRA ROQUE, gíonárío e amigo Deputadr,
Sr. Dr. Governador do Esta- I

.

sas. Levou quasi toda. vida Não se d.eixe levar pelo s.eu I a,ssim
a' zona de banhados. avíatoríos. Tendo criado pa- tendo como Chefe do Trafe- Federal ATILIO FONTANA,

do, sem levar em conta o seu '

t' 1 l' h F
como Encarregado de Contro- sub-consctente. Julgue rría- b) _. O terreno recupera- ra .seu uso par lcU ar in as go, o sr. RANCISCO JULIO as nossas mais efusivas con-

.

"brilhante parecer". t f
' -

Ie: cargo exercido, com efi- mente os processos, Sejam I do será destinado para' a de avião que ra egavam so CONCEI'ÇAO. gratulacôes pela sua grande
Forca-me aquele parecer d -1 t

.
.

'I cl.·ência, .

até pe.los funcioná- el,es de
.

correlígínnártos ou I criacão de rebanhos bovinos, para o serviço e cargas, e e, O Dire ar-Presidente da iniciativa em pról da grande-
vir, de 'público, pulveriza- O. .

-

�

nos mais humildes, recente- adversanos. Lembre-se, Sr. caprinos e suinos. numa larga visao, tornou novel Empresa, é o nosso de- za de Santa Catarina .

. Senão vejamos. 1'- t b
b _ Foge a competência mente_ admitidos. Porque V.

I Diretor: que a _lei ,é uma só. c) _ Uma outra parte do seus 'aviões am em para o

Sa. nao me chamou por, Ou sera que nao e para V .. dito terreno recuperado será transporte de passageiros,
de V. sa, pro,ferir "parecer" I

.
.

d t t C
edital? Será que quis ratrt- Sa.?

.

'

destinado à lavoura em ge- sen o seus agen es nes a a-

em processos, pois, a reparti-
.

h d &
buír a gentileza de sua efe-, Deixe estampado o rancor, ral, pítal, a firma Mac a o

cão que tão sabiamente V. ,.

A
.

- tivação? Não acredito, pois, porém, nunca a ignorância. d) _ Na quantia de Pelo ClA., ComerclO e gencias.
Sa. dirige não é órgão consul-

foi quem mais carga fez con- Não voltarei mais ao as- menos 25% da área recupera- Assim sendo; a Nova Em-

tívo do Governo. Ou pensa V. - .

tra mim! Serei eu passível de sunto. Quem sabe? da, o concessionário deverá presa de Aviação genuma-
Sa. que é? t tarí

.,

t'
pena ou V; Sa.? Quem neglí- Moacyr de Moraes Lima fazer o reflorestamento. men e ca armense, ja es a

2) - Alegou V. Sa. em seu trafegando entre esta cidade,
deslumbrante "parecer" " e São Paulo, no seguinte ho-
"não me consta existir direi

.

to á diárias, uma vez que o

�mesmo nunca assumiu o car

'gO de escrivão, conforme é

sua categoria".
Efetivamente, Sr. Diretor,

não me foi passiveI assumir

o exercício do cargo de Escri-
, I

vão - Laj eS. Nomeado pela
Governo dei Estado para e

xercer o cargo de Sub-Dire�

tor, em comissão, não poderia
assumir os dois cargos ao

mesmo tempo. Si tal o fizes

se constituiria acumulação.
Isto, aliás, julgo que V. sá.

tem conhecímento. QuandO
pretendi assumir o exercício,
após deixar. a com:\ssão, não
me foi passivei, eonJorme fa

ço prova n9 recurso interpos
t·o ao Exmo. Sr. Governador
do Estado, juntando copIas

de expediente dirigido a V.

S.a Si V. Sa. já se esqueceu
dos textos dos ofícios recor

ra, por obséquio, ao arquivo
de sua repartição. Si' achar

que. não assumi porque 'não

quís recorra às cópias dos te

legramas dirigidos ao Sr. Es

crivão de Laj es.
3) - Mais 'adiante, V. Sa.

acerti:va

,

2 - E' de EXCLUSIVA

COMPETENClA do (�nselho
RodoviárIO delibera:', por ini
ci�tiva própria, ou do Diretor

Geral do DER, sobre aS tabe
las numéricas de mensalista!'
e diaristas, as gratificaç5es
adiciol'tlis oU vflnt·a�'ell':; a Sê-

rem con0ceJ.lrb,,, a CJ pes'loai do
DER (Art. 90 :uhe.t J e K),

3 - A tabela IND.EVIDA

MENTE elaborad.-1. pelo sr.

Aroldo Carnelr';) de Carvalhc·

não foi aprovada( e NEM SI

QUER �,,�brnetiLl:t a é.preeia
ção do Gonselho Ro�loviário.

4 - Qúanto a atnbui!' co
mo absurdo pel'!:f;08t' o Se

cretário Cr$ l'j.4GO,Gv e ser

proposto para o Dif€to�' do

DER Cr$ 15.500,00 não pro- AVISO' AOS SRS. ACIONJSTAS
cede, é lirismo, visto já ter,

A h
'

d'
. - d' h' ..

t
'd . t '-: ' A' >" i c am-se a lspOSlçao os sen ores aClOllls as, no eS-

cer". "1 o encamü\ 13.·.. (, ,1 SScl .. -

·t'· d t S
.

d d' F ). h 'dt 14 t�

.. . ''-' _. t
CrI ano es a OCle a e, a rua e 1pe Sc mI', nes a

4) _ "Alego mais", diz V. biela o prOle,,;) (�� aumeno: , . . /

,. t. t ' "l "'d". CapItal, os documentos a que se refere o artIgo 99, do De-

Sa., "que o requerente se ten- da Magls ra ura _jue "O_lC" t.
ti' o 26')7 d 26 d t b d 19"0. cr-e 0- el n . �, e e se em 1'0 e '±;

do na cO,nta de um exemplar aOS Desembargadores, nono- F'
. ,

l' 3 d'
.

d 1956
, . . lOnanopo IS, e março e .

funcionário como se tem, sua ranos _de Cr$ 25.000,0?, pOl- LUIZ FIUZA LIMA
obrigação era aceitar o convi- tanto, por fOfl'?a de leIas Se

te �v'erbal que fiz para auxi- cretários percebera,) venci·

liar o atual Diretor da ,Des- mentos equivalentes.
pe�a nos !;erviços de inf9r- ,'5 - O Diário OficJal de

mações em caráter provisó- 2-3-956, .que 'publica a 'fa

ria, até' que fosse

normaliza-Imigerada.,
tabela, ,

corrobora
da a situação de seu substi- a' afirmação

fe�ti'l>.
por c.a!.t�

a

tuto, o qual se negou, até se "Gazeta" de que o :1vIec,lrll�(
retendo em sua residencia .Chefe das. Oficinas (vJ.�;() ,

quando deveria por lei, per- ), apresenbào na ta-

ma n e c e r neste Tesouro". bela com o pomposo nome

SANTO DEUS! Quanta bàr- de "Acessor Téen:eJ da S. 0.

baridade! Julguemos, por hi- M.", tep1 vencimentos do; ....

, pótese, certas aS suas pala- Cr$ 6�900,00, ao vencirner.to

vras. acima deverá ser acre,cldo

V. Sa. sabe,.e muito bem, pai, força do cont-rato assina

que nunca fui vaidoso e ja- do em 12-lÍ-955 - Cr$ ....

mais assumi cargo sem ter 2.500,00 por pesquizas cit:�nti
capacidade. Jamais! Nunca ficas, perfazendo num tutoi

me julguei um exemplar de Cr$ 9.400,00; em compl�n,·

funcionário. Quem me jul- 'sação o engenheiro de, refe-.
gou foi V. SU. quando deixei rencias máxima (Xnn per

a comissão. Quem I?abe quer -ceberá .Cr$ 9.300,.00; acresce\

tornar sem efeito? ainda que o Acessor Téenico

Em intrigas e fuchlcos V. da S. O. M. 'pela tabe\a, escá

�a. é um verdadeiro, perito, sendo espoliado em Cr$ ....

perseguindo os adversári.ps e 100,00, pois, seu contrato mi

jogando correÍigionários sô- j,Cial é de Cr$ 5.000,oó, qne a

bre correligionários. V. Sa. í crescido
de 40% por fôcçq da

..,.......-""'não assume-l'lunca a.respon- ,lei nr. 1.374, Passou a ser df

para provar a 'sua

alega:
"Tanto prova que o mes�

mo, tendo assumido o c�rgo
de Sub-Diretor da Despesa,
durante um período longo,
nunca requereu'tál absurdo".
Pela &,egunda vez, em seu

curto .e brilhante "parecer",
traiu-lhe a inteUgencia.
V. Sa. sabe, ou deve saber.

que eu não poderia mesmo

requerer tal' absurdo. Será

que V. Sa. não, lê o Estatuto?
Será que V. Sa. desconhece

os principiaS gerais de Direi

to Administrativo? Que está

fazendo 'que não conhece?

Tome 'cuidado, Sr. Diretor,
pois, poderá levar o atual Go

verno às barras do Tribunal.

Aliás, V. Sa. já levou o Go

verno passado. Me;'imo que

tivesse assumido o exercício
do cargo de Escrivão de La

jes e depois fosse . nomeado

Sub-Diretor, em comissão,
não me assistiria direito as

diárias. Ou será que V. Sa.

acha que tinha direito? Que
o diga o SeU luminoso "pare-

Pequenas
Lcccís

Loteria do Estado
RBS,ULTADOS DE' ONTEM

acôrdo com o disPC'sto :108

artigos 9° e 18 -do RegU1g
menta Geral do DER .(De�
nr: 384 de 30-8-50!. A flin·

ção do Secretário é apenas

de. encaminhamento aO Che

fe do Governo, devidaj'llente
�nformadas 'as çleliberaç/ie.;:
do Conselho sobre as tabe-

Após longos e calorosos de- diante a entrega de seu voto
bates em tôrno do substitutiv.o I, livre e conseíencíoso....,._..,;-_......-• ._....-..y_•••_.�...

do plano de reclassificação Entretanto, face' aos es

do funcionalismo público da forços ímpoupados desses
União, com exceção de algu- beneméritos homens públí
mas emendas suplementares, cos, o funcionalismo. encon
foi o mesmo aprovado no Se- tra-ss sorridente, confiante e

nado e posteriormente na feliz. Já não pensa na defi

Câmara, restando-lhe só- ciencüi financeira que' o Cer-

Na Câmara Municipal mente, a aprovação' do Exe- cava a cada dia, para enfren-
Na sessão de ante-ontem

I
cutivo.· tar o elevado custo de sua

do Legislativo da cidade o Diante, porém, desta atitu- . manutenção e de Seus fami
prefeito Osmar Cunha fez a

I
de tão nobre, quão justa dos liares. Desta feita, 'porém,

entrega do relatório, em que· senhores deputados e sena- '_encontram-se festivos' os 'la
prestará contas de sua admi- dores, o funcionalismo terá reS desta laboriosa e indis-

nistração. evidentemente num futuro pensavel classe pública, que
x x x breve, seus sonhos coroados faz jús ao aumento que por

Na . Assembléia Legislativa pelo triunfo da realidade, de- ,certo lhe 'será concedido, ne-
O sr. Governador Jorge La- pois de tão longa e exausti-: cessitando sómente, a apro

cerda convocou extraordiná- va espera. Efetivamente, "tal; vação do .Chefe supremo de
riamente O· Legislativo de atitude não nos surpreendeu,

.

nosso "glorioso Poder Execu�

Santa Catarina, a partir de uma vez que, é tradicional o tivo", cujos Chefes dignos de
ante-ontem até 10 de Abril, espírito de cooperação e jus- 'uma tradição brilhante, mui
a fim de apreciar e votar as tiça reinante nos membros to têm feito para honra-la,

._-" -_. seguintes proposições, de ori- daquela. família L_egislativa, batalhando em prol das:- as-
Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Março {te 1956 gem do executivo: os quais jamais pouparam es- piraçqes do povo, nos' cum-

l
la.) - Mensagem com o foyços para transformar em primentos lícitos da "Consti-

MA'RCOS-ANTONIO
f

cp.arOoJ;:eto de lei que reforma a' leis, as aspirações do povo tuição".

a�ual Secretaria..-dã Educa- que os fêz representar. na�
I

quela casa de Congresso, me-
'

Wilsoll Theodoro
I Dentro de alguns dias'che- 2a.) _ Mensagem com o

I gará a esta cidade o' festej a- proj eto de lei que cria a Se-

I do cantor Marcos-Antonio,. cretaria de Estado elos Ne

'I que· terá oportunida'de - de I gócios do Trabalho;
aqui realizar va�i9s, recitais. 3a.) _ Mens�gem com o

I
'Marcos-AntonIO e,um can- projeto de lei que reajusta os RIO, 6 (V.. A.) - A Co

tar ·que possue personalidade vencimentbs da Magistratu- missão de Legislação do Se

artística e altos. meritos ,que ra, Ministério Público e car- nado Federal aprovou, hoje,
o consagram entre os melho- gos afins-; o parecer de Lima Teixeira
reS de Seu genero, possuindo 4a.) _ Mensagem com o 'estabelecendo a taxa mínima dOIS mil para seis mil o. teto
vasto repertório de canções projeto de lei que atualiza a de sete por cento para des-. dos salários passíveis de
10 nosso folclóre, canções escala padrão d03 vencimen- contos em favor dos .institu- descontos.
italianas, mexicana3, espa- tos é a das referências sala
nholas e francesas, riais do funcionalfsmo civil
Como tem acontecido nas dó Estado;

den1ais cidades do Brasil e -;

estrangeiros onde Marcos-An 5�') � Mefolsagem' com o

t tania tem se exibido, estamos projeto de leI que, no Qu�
I certos que sua temporada em d�'� U'nico ?� Estado, c�la
I Florianópolis será coroada ele

l tr eS cargos l�olados, de Pr o-

I plêno êxito. vimento efetivo, e lotados no

__________________
Forum ,dà Capital;
6a.) - Proposições oriun

das d.o Poder Executivo, cuja
elaboração legislativa, por-,

ventura, deixou de ser ulti

mada na Sessão Ordinária de

1955 e no períOdO de Convo

cação Extraordinária de 9 de

janeiro a 10 de fevereiro de

1956.

7a.) - Proposições que o

Executivo fez chegar' à As

sembléia até a data de hoje.

rárío:
A's 4as. e sábados partindo

de São Paulo, ás 7 horas da

manhã, vem a Florianópolis'
passando por São Paulo, Vi-

3.443 - Cr�)
6.572 - Cr$
1.983 - Cr$
7.300 - Cr$

. 9.601 - Cr$

300.000,00 - Joinville
.

40.000,00 - Florianópolis
20.000,00 _;_ Florianópolis
15.000,00 � Araranguá
5.000,00 - Joaçaba

linda a Tabela dos Engenheiros
Ainda a propósito da Ta- Cr$ 'Z..000,00, mais Cr:$ 2.500,00 nhsíros do Dopartamento de

bela (los Engenheir�s, o dr. de .gratlfícação, num total c'e Estradas de Rodagem uma

David da Luz' Fontes, enge- Cr$ 9.500,00. 'situação condigna de sua

nheiro civil, representante da 6 -;- No :',,)��;,11: ':! a intng:), cultura técnica e do seu tra

Associação Catarinense de aos "meno, faV()"eClClo:," IJn�- balho pe'lo desenvolvimento
Engenheiros no Conselho Ro- ta citar, que, . foi proposto Rodoviário do Bras il.

dovíárío, publicou ontem, na para os macãnícos
.

aumento 8 - Não viso Interesse pró
Gazeta, sob o título Fatos, de Cr$ 4.400,00, para Cr$ ..... prio, pois, não sou Engenheí
não"-boatos, (Tribuna Livre) 5,000,00, conform,� afÍ':luu! ro do DER, 011 de qu:üql1t'r
o seguinte: pela imprensa o próprio rl�- I outra Repartição Estadual.

.

O Bachar�l em Direito A- pres��tante offêioso dD -se., DAVID DA L�Z FONTES

roido CarneIro de Carvalho, cretano. � engenheiro çiviJ, repre

falançlo no Seu porti:l.·-voz ofi- 7 Não foi' vis:l'lo efeito tarinens8 :J,� !i:ngellheir J::; no

cioso o "Olh�i�'o", voltou a n:ai� distan.te, julgado ina-!�ent�nte da A."socl'lçá,) Ca
fazer comentanos pouco con- tinglvel, e SIm dar aàS Enge:, conselho lI.o v�viar,()

-

dizentes com a sua elevada', ��",",".�.

função de Secretário de Es
tado.

. Esta resposta é portanto
dirigida ao senhor Serretário
de Estado dos Negócios da

Viaçao e Obras Públicas.
1 - Não é DA COMPE ..

TENCIA do Secretario. de

Viação a elaboração das ta
belas numérica� dp, mensaiis

tas e diaristas dó DER., ,dr

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

ESPIRITO DE COOPERACÃO E JUSTI:CA
"

,

las.

7% E 6 MIL NOS I-NSTITUTOS
tos e caixas de aposentado
r:ia. '0 mesmo parecer deter
mina que �eja 'aumentado de

T.A.C. TRANSPORTES AEREOS
CATARINENSE ���.

"O sr. Nerêu Ramos, foi im.pedido a

impedir ... "
Paulinho Coca-Cola, n'A

• Gazeta.

,PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

Realizacões Osmar Cunha
•

\SERVIÇO DE RE

CONSTRUÇÃO' DE .

CALÇADAS

"Impedido de impedir",
O Paulinho Coca:-Cola
Não está de regredir
Aos bons bancos. duma escola!

Diretor Superintendente

Jaques (no centro da cidade)

to�a!mente calçada .

O serviço de reconstrução
de calçadas da nossa Prefei

tura Municipal, é· de grande
alcance para o embelezamen
to da cidade. .. As calçadas
realmente em algun� pontos
estão horríveis ...
Um trecho que há .lOngo

tempo estamos em constante
reclamações é aquele que fi

ca na Avenida Hercílio Luz,
Ilado esquerdo de quem Vae I .

para os lados da Maternida-'
de. ,
O trecho é grande, comple

tamente esburacado, forman
do-se pequenas lagoas nos

passeios. .. S�rá que o servi

ço de re.construção de calça
das só irá atingir o centro da
cidade ou se estenderá pelos
bairros?

E'.o que f:!ilPS;ram()s.

Se a arte de redigir
Não lhe entra na cachola,
Im.pedido de impedir
Está O ,nosso Coca-Gola!

Não serve o CaSO pra rir,
Que o Paulinho Coca-Cola

IIll·pedido de impedir
Está de ser boa bola!

A nomeação do sr. Nerêu Ra
mos foi um acincalhe ao Ju
diciário. Se infelizmell� a Jus- ,

tiça no Brasil, já vinha sofren-
-

do as consequências da época,
agora terá tim colapso maior ...

(Idem, ibidem)

Pergunta-me aqui o Sbissa,
Notando o erro primária:

,

_:_ Q Ministro da Justiça
Já pertence ao Judicfário?

;

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


