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10 de Março de 19Jí6

reito dos Feitos, dJ FDzel1-
da:
"Exmo. sr. dr. Juiz de Di

reito da da. Vara d os (fi Ca
l.. Câmara lY:Iunicipal de pita!.

.rÕ'-,,�� Florianópolis, encerrou, dia A Prefeitura Municipal
, sete do corrente, .seus tra- de Florianópolis, por seu
..

'I
'ralhos da primeira reunião advogado adiante assinado

um�o, � I DO [118I J�mI �!r
.rrdin ária do an.o em curso. (procuração registrada nês-

,

, 'Jeve-se assinalar que os se Juízo), vem requerer a

.rs. vereadores, sem d is tin- V .. E., na forma da lei de
,

'

:ão de bancadas, estiveram sistêncía do embargo refe

empenhados ao máximo, em rente ao terreno de sua pro

;,-'i.�:":'-2ST ,)ro! dos interêsses do MU-! prtedade, ocupado pela Pra-

Enviados onlellO Palaêlo dolCatete os -antógrafds do pro- ��:���f:�;JIf;g{::f�}�I���l�I:��i�:i�:��i:t��
I·elo de lei.-' O Tesouro�el condições de -pagar imediata..: p�;t:�r:'u����::!�i:,;�::: ;��::n::s��,:�,nto

inclu-

- - "a do projeto de lei que au- P. Deferimento.

mentell'',OS servl·dores�da�,"\,
..
'·Un ia-O' ����i�i;at�d�)l�rm��:�u���� (Ass.) Dib Cherem",

• ""'"

J ) Govêrno do Estado, por
• __.I' ·.·.·..-�·u_

RIO, 9 (V. A.) -'0 depu- vados em mão ao Catete. En- ·República. Entretanto sua,., po Parai- estudar o texto da, ve uma série de noticias de- bens e serviços, o terreno de

D I d'A
·

tado Benjamin Farah, segun-
I
carregou-se dessa missão, em intenção continua a ser a de lei. Esses estudos entretanto, 'sencontradaª, propriedade do Mu,nicípio,' r. vo qu Ino

do secretário da Câmara, es-
I
nome da mesa ,da ?âmara, o concede�' o mais cedo que lhe já estão sendo, feitos pelos I '.

ocupado pela Praça General I O nosso eminente conterrâ-
teve à tarde de ontem no Ca- I deputado Banjamín Farah, for possível o aumento pro- assessores tecmcos do govar- PAGAMENTO IMEDIATO Osório, para construção do nso sr, Dr. Ivo d'Aquino, que

tete, em companhia do de- I, terceiro secretário.
_

'

metido' aos funcionários cí- no" E depois Sem .querer a�- Ainda esta manhã o minis- moderno Instituto ,de Edu- pela sua pujante e reconheci

putado Colombo Souza, fa-' Isso entretanto, nao pre- vis e nas mesmas bases do tecípar qualquer Informação tro da Fazenda, José Maria cação, obra de relevante al- da cultura tanto ha elevado
zendo entrega ao sr. Alvaro judicará em nada o funciona- que foi votado para QS mílí-. sobre ,cluais os artigos que Alkimin, ouvido telefonica- cance edu'c-acionaJ. Na devi- a nossa terra na Capital da
Lins, chefe da casa civil da Iísmo, visto como desde que tares, E' igualmente fora de mereceriam o veto, acrescsn- mente Pela reportagem do da oportunidade, êste matu- República, tendo exercido

presidencia da Rspúbllca, "o texto aprovado pela Câ- úvida que tal aumento co- tau textualmente". vespertino "Ultima Hora" de::- tino publicou na íntegra a com brilhantismo invulgar,
dos autógrafos relativos ao mara foi divulgado que os meçará mesmo a vigorar a Mas podem dizer ao fun- clarava: "Não vejo razões e Lei autorizando a permuta, elevadas funções na política
aumento do funcionalismo ci":' asessores técnicos da presi- partir de l° de janeiro, cionalismo que a promessa nem motivos para atrasar o que, ante-ontem, foi saneio- e na administração federal,
vil da União, Falando à re-' dencía e elementos do DASP Ainda ontem ao regressar será cumprida. E não demo- pagamento do aumento do nada pelo Prefeito Osmar líder do governo na alta Ca

portagem, declarou que fora' estavam estudando a matéria 'ao Catete, depois da sua vi- rar� muito, Mais uns poucos funcionalismo civil. O Mi- Cunha, Prefeito da Capital. mara e depois Procurador da
pessoalmente fazer entrega! para escoímá-Ia de determi- sita de surprêsa ao SAM, o dia�ó". nistério da Fazenda, feliz- ,Á moção de congratula- Republica, vem de ser nomea-
dos autógrafos a fim de evi- II nados artigos 110'8 quais ru- sr. Juscelino Kubitschek foi -,- mente está bem aparelhado ções proposta pelo vereador do por Decreto do Exmo. Sr.

tar o retardamento da
, imo, gindo ao pensamento gover- interrogado de chofre por um Isso é o que de verdade para atsnder a qualquer e- Navegantes

_

Pires, endere- Presidente <da Republica,
portante matéria. namental de dar no momen- reporter ali credenciado, que existe quanto ao projeto de

Imergêncía
desse tipo. Para çada aos srs. Jorge Lacerda Procurador Geral da Justiça

Declarações de Juseelino I to-um aumento puro e sim- queria saber quando s, excía. aumento propriamente dito. nós será-uma questão de 1'0- e Osmar Cunha, pelo feliz Milita'r.
RIO, 9 (V. A.) - Até às ,15 plas, foram introduzidos dis- sanoíonaría o aumento. Agora, no tocante ao 'paga- tina. Sancionada a Iaí, o pa- desf'êcho das dérnarches em Trata-se de merecida dís-

horas ainda não tinham che- I positivos que implicam ora E respondeu declarando: mento das vantagens conti-' gamento .do runcíonalísmo tôrno' daquele próprio mu- tinção a uma das mais brí

gadd ao Catete AOS autógrafos I em. rec�as.sifica�ão o�a em e- "E' preciso um pouco de tem- daS. nó projeto tambsm hou- t será normalmente efetuado. nicipal, recebeu apoio dos lhantes individualidades de
da lei que aCamara apro- fetívaçâo de íntermos, ora srs, Dib Cherern, Gersino Santa Catarina, .pois

-

o Dr.

vou, aumentando os venci-
I

ainda em concessão de 'van- "Uva, Nerêu do Vale Perei- Ivo de Aquino é, incontesta-
mantos do funcionalismo pú- ! tagens percentuais. ra, Júlio Paulino da Silva velmente, uma das mais lidí-
blico civil. Na reunião efe-I Tudo isso, pelo que se sa-

COmil!55 allfWO .de' Ju ri-sta'5 e Walter de Oliveira Cruz, mas expressões de nossa cuJ-,
tuada esta manhã pela mesa be de' fonte absolutamente das 'banca,das do PSD, .UDN, tura jurídica. Não podia ser

da Câmara é que os referi-; certa de�aparecerá r d:o proje- PDC, PTB e PSP, sendo a- melhor e mais acertada a es-

dos autógrafos foram assina- to através do exercicio do ve-

I
orovada por .unan imidade colha,' fruto da alta visão e

do, " à tarde íríam se ',- to por parte do prsstdente da

RIO,9 (VA)�!r! :o_!: �!!,��,I!!d!" que a ., ':::;::���ODO EM- [��;��fi���;1����!I;
N

,.

t' I
tro da Justiça, sr. Nereu Ra.- Alguns convites já fOrQ-lll di- ra dos Deputados, onde deve- ,

tes de sua administracâo.

, "O',
-

'O':,'
';

"

a"�'" "8,,
','

"', n16s, estão pr.'oC'U;fanQ_o ��stí� rigid0Mi! �-esta:}�� ?rtihu�''''<lar l'$, ,ini-çia�;::,5e._.;:a :'e,f_or!-1:;�, Ela,:·, O!t'l'tel11 ,n'iesmo, f1we à san- ; ... A,o ilu�tre e,digno co�terra-
_

tuir· uma comissão de,' emi: �ast� d� J_'?c§tlÇ a s� das Car,ta,
. r:ceber�. � tr?:ba�o, ção dR leI n., 3, a ',refeítura nep, 'a

_

quem 'noi 12render,n os

lesPos�as.. da con:lssao de JUIlstas co o de Florianópolis_. pelo seu la�os de mais sincera estima,
Desse modo, fOI afBstado o sugestoes, desde que o mes- Departamento Jurídioo' en- grande apreço e admiração,

critério da constituição de.j mo, para ser submetido ao
caminhou a seguintp 'peti- enÚamos calorosas felicita

uma
.

C0l11iSS�0 inter?arl�- exame �a Casa, deverá rece-
cão ao dr. lVIanoel Barbosa ções pela justa e merecida

mental', ou mterpartIdana, bel' �ssmat�ras dos ,deputa- 'de Lacerda, DD. Juiz ,de Di- distinção.
qUe sena encarregaçla de es- dos, o que Importana num

boçar as emendas para a 1'8-: compromisso de ordem polí
visãà constitucionaL. Contu- tico-dou'trinaria.

-

l!;diÇão de hoje 6 págínaa Elorianópolis, Sábado,

CONGRESSO LATINO AMERICANO PRÓ, re�:g�:r�;5�. em 29 de Feve-I�o 1�: 'i;e;:��r�m�:o ��!!', de

, PAZ NO ORIENT' E MEDI'O""
'

Ilmo. Sr. Diretor do jornal !ConfOrme Edital, pl}blicado
O ESTADO. no Diário Oficial do Esbdo,

,

d' tlll'bada
.

S'l' tua' ca-,o no Oriente
CARTA ABERTA AO EXMO, pagina 11, do dia 19 de Ja-

Regressou de Montevi eo, ,

•
- SR. GOVERNADOR Dp ES- neiro de 1953.

aJnde fora conto um clO,3 De- Medio, prestes a deflagrar TADO. I Não acreditamos que V.
I d dr' sl'l a supra numa, guerra incru nta entreega os o .ora o -

Pedimos a V. E'xcia, l>ubli- Excia que começou a gover-,
't d C ng'resso o ê<r' Jac a familia ,�eml·ta. alcance ICl a o o ,'., , -. ,-

cal' em seu conceituado jor- I,nar óutro dia, não trate a

ques SChweidson, do alto co- uma situa«ao d<! equilibrio,
nal, o seguinte: i bem dos interesses co Esta-

x x mercio de, Florianópolis. estabilidade e paz. I
d

.

d f t' , Comenta-se muito aq.ui, 'I' dO"
e sm icar o n:esm? a o,

.

.. x nentes juristas e constitu- Esse Congr�ss6 revestiu-se
,

t t d não se sabendo si com VISO a bem da verdade, eVItando
'" ESTAMOS à esPera de que os detratores baratos cionlüistas, para o exame da

I �e, �axima significação po- Tomaran� par e de� atOat ) I
de verdade que uma norma- que seus auxiliares, con,ti-

do sr. Nerêu Ramos aceitem o repto' de divulgar a relação reforma da Constituição, Sa- lltlca fazendo-se nele pre- �esse codnc ave
, contm�n _a

I'lista do Gr�po Escolar Mare- nuenl protegendo seus afi
dos funcionários perseguidos pelo ilustre cata'rinense, De

be-se apenas que da comis- sente as vozes mais repi'e- flgUr.�s .

a

t�a�lm� pro��t�ao chal Luz, desta cidade, con- lhados, fora da lei.
nOSSa parte estamos reeditando as demissões e remoções são f�rápal'te o sr, Erancisco Isentativas das democracias na VI a.m, etec uta. e po 1 lca

seguiu não se sabendo por Um candidato do Sul, não
do sr, Bornhausen, nos primeiros meSeS dO govêrno, Segui-', Brochado da Rocha, que foi'! latino-americanas, unisonas do Contmen e, ais como o

I
'

•

f '

I '

n Dl', S'antiag'o' I. Romnani, Mi- • que mei.os, fazer um con<:urso consegUlu azer o mesmo

mos, com isso, a linha de acusar e provar.
'

,o consu'ltoI' gel'al da Republi- ,nos anseios pa,ra que a co -

�., concurso po'r lhe faltar sel's
nistro de Estado do Uruguai; I para

o .l�g:esso e r�ver.sao a ,

x x
Prof. Henrique Fabregat, Em- I cl�sse mlclal de carreIra de meses de estabilidade ...

x ,\ --- _-,

baI'xador do mesmo paI's n'a I
DIretor de. Grupo Escolar" do Pela publicação d�s linhas

':' HA' NECESSIDADE de a Assembléia_ solicitar, ao

I
.

f' Ih ·t t
-

P EGUIU ? O· 'D Alf d P lacios ,quadro Ul1lCO do Estado, sem aCIma; lca-: e mUl o gra o.

g.overno a relação completa das suplementaçoes' de verbas" QUEM ERS •

d'ensUta'cadro' 11'derredoOpenSaamen� as formalidades dos, arts. 2° Antonio Vitór!rÍo Vieira

feitas no exe:icício passado. O simples exame dessas suple-
Imeniações mostrará o descalabro da administração' passa-

.

to socialista e Embaixador da

da e as orgias de ga:stos em muitas repartiçi')es, que tiveram

INEU?
Argentina no Uruguai, Dr,-

verbas orçamentárias até triplicadas, enquanto, que em N'EREU' OU IR
,

•

Rettequieil, Senador chileno;

outras; dotações da mesma natureza, apenas foram refor- Americo Ghioldi, lideI' ,socia-

cadas. E' sabido que somas aritméticas certas não dispen- lista argentino; Dr. Luciano

�am o exame moral de documentos",. I Enquanto aguardamos que os udenistas que

x
;.
x falam nas perseguições do sr, Nerêu Ramos publi-

I quem a lista das vítimas, continuamos hoje a re-

_
'" CORRE, pela cidade que o nosso confrade Diário publicar os atos vingativos do sr. Irineu Bomhau-

da Tarde foi considerado, pelos lanternistas da U: D. N., � seno A nossa lista, por município, se refere apenas

como orgão não-g!ato. E' que o Diário '{em aplaudindo a
I' aos pl'i�eiros m,êses do govêrno .. O número total

estreita colaboraçao entre OS governos do Estado e do. :riu- i de perseguidos, durante, os 5 anos, é superior a

nicípio, o que é contrário áos interessículos políticos da
I

3.000.

ala bornhauseana. Na verdade, o que o,ex-goverrr,ador ne� !
,gou à Capital - e não ao Prefeito - o atual c?ncedeu, Daí
os ciumes ào_, jacobinos,ciUmes que alguem Ja comparou

ao da angolístas. Essas aves, quando no chJ2co, abando-
,

l1úm o ilinho pela mínima. coisa. Se alguem apenas to�a
nesse ninho, elas ficam sentidas e enciumadas e a eles _nao .

voltam, ChegandO" às. vezes, a
_ desfa�ê-�os. Os. la,nte�'nOld�S

da U, D. N, metropolltana estao assIm ..
angollstlC0S. Ix x

x .

'

_
':' A SECRETARIA do Trabalho, cuja criação inútil

;

foi pedida pelo Governador, segundo deçlarou no Rio,
I

está à disposição do P. T. B, Com essa, o sr. Governador

(!uis provar, 'no Rio, que os trabalhistas catarinenses,. em"
boa parte, lhe dão inteiro apoio ao govêrno. Po,r aqUI, to- j
davia se sabe que a Secretaria será entregue ao sr. Lerner .

nOd:i�ues ou a alguem dessa ala tão OU mais udenista �o
«,Iue qualquer outra da própria U. D

..N_: Se o sr. L�r�er nao
aceitar, o cargo serápôsto à disposlçao, do adqmrldo sr.

deputado romanowsld.

-
':'
- O GOVERNADOR Jorge Lacerda, no Rio, de

chegat4, falou 'i!: imprensa. Asseverou que sua viagem era

administrativa' e que o éaso do trigo o que mais o preocu

pava. Criticou, causticamente, o que naquele setor vem

sendo feito no Brasil: fomenta-sê a produção e depois
deixa�se de aproveitá�la. Estam'os de acôrdo com as suas

palav,:,as. Com 'o que não podemos concordar é com a sua

declaração de que no Oeste cátarinense UM MILHÃO e

tanto de sacos de trigo aguardam comprador. O exagêro só

servirá_ p�ra retirar _ autoridade à ecla.mação.· O Rio

Grande do Sul, maior produtor, não atingiu ainda ao

m�lhão de sacas, quantidade t�es vezes superiar à produ
ção barriga-verde. Acresce que parte da nossa estocag'em
toi vendida. Assim sendo, o Governador, antes de falar,
düvêra conhecer o assunto analíticamente, para evitar que

o temem por desconhecedor dos fatos e problemas da sua

tel'l'!l. O exágêro qu.e cometeu' expõe.:no ao risco de não

ser levado a sério.

. , .

x

----�_ .....__----

CONTINUAÇÃO

2) ;_ NO MUNICIPIO DE ARAQUARI
47 - Profa. Maria de Lourdes Matias - Exonera

da - 25-6-51.

48 - Profa. Elemir Justina Ferreira - Demitida

- 3-7-51.

49 - Profa. ,Ester (los Passos Ro� - Demitida -:-

3-7-51.
50 ___: Pt:ofa. Maria de Andràde Borges - Remo

vida - 27-6-51.

51 - Profa. Laura Bittenc�urt
2'1-6-51.

52 - Marcos Tomazelli - Demitido - 17-4-51.

53 -Anastacio José Mendes - Exonerado

19-2-51.

54 -' Aug'usto Luciano da Silva - Demitido -_,

29-3-51.

55 - Evilásio José Borges - Demitido - 17-7-51.
"

(continua)

Removhla -

.

c-s

SANCIONADA ANTE-ON
TEM A LEI N. 3 - PRI
lVIEIRAS MEDIDAS

l,oo .:.

ESCREVEM OS LEITORES
Ca rta ao Sr. Governador

oRI'50 DA-CIDADE
F. Molinas, Presidente da

Juntá Executiva Nacional do

Partido D�mocrata Progres
sista do me;;mo país; o gran
de poéta, de projeção; sul- a
mericana, Capdevile; Dr. Na
um Goldman, Presidénte do

Congresso Mundial J'udaico;
Gal. Carme1, Ministro de

I Transportes de Israel,
.

bem

como figuras de escol do,

mundo intelectual e político
do Mexico, do Perú, da Bolí

via, da Colombia, da Guate-
I .

tmala, do ParaguaI, e C.

-
©�.ncn:JlW,ls..

o

Além da magnífica impres
são trazida do Congresso no

qual participou como membro

de destacada comissão, veio

o Sr. Schweidson altamente
impressionado com a Capital
do País,visinho e amigo, cujo
progresso, ordem, cultura

. e

instituiçõeil democr'li, t i c a 05

constituem um alto exemplo
na Altlerica do SuL

'

- O dr. Parigot quer prender o dr. Adernar de

Barros! Ele não estará escondido por aqui?

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Rua Marechal Deodoro 50.• •

: Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
. .]ano., ", .

• Desconto esnecial para os senhores viajantes. ' 10 - sabado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
: "••3•••0.__� , Trajano.

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

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

selheiro Mafra.
24 - sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua

Fe:ipe Schmidt.
' -

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

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna ....

- Rua João Pinto. .

e-

_ ADVOGADO _

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

·-UR. MARIO DE LARMO ••••••••.••••••,••",••••

CANTIÇÁO D E N TIS TAS
MÉDICO CCLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSE A

, ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA
Doenças Internaa Clínica _ Cirurgia

CORAÇÃO - FIGADO _ RINS PROTESE: - Pontes Moveis e
_.__ .��. _

.

_ INTESTINOS Dentaduras 'em
Tratamento modernó da

• . Nylon.
_.:__

..,

SIFILlS DlATERMIl.: - Tratam!lnto de -----�-------------_....-

Consultório - Rua Vitor Mei- canais nela al-

p�_., oJ'eles, 22. . ta freqi'encia. �.

. C
i

HORÁRIO: Raios X e Infra-Vermelho

$Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

,Telefone: Consultório _ 3.415 Fernando. lIlachado nU. 5

<,
I/ ,

'_"'i'- �I
Residência: -Rua José do Vale Fone 2225

-

_ ..Pereira.158 - Praia da Saudade
_ Co'queil'os Consultas: das 8,UO às 11 ho-

*ras e das 14,00 às 18 horas. ._ OUIlAlfTE TODO atA--ni CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

/
-

DlMATOS •.

lca�:badO'-
das 9 às 12. I'" ,nos VAPCJOS ,

MÉDICO CIRURGIAO
.� _

Doenças de Senhor�s·Ü t,,:r�(Js DR. LAURO CALDEIRA

ti,t*
_ Operações - V�as r n�rlas DE ANDRADA �
Curso de aperfelçoament, e I. '

\ ' prática nos. Hospitais de CIRURG:IÃO-DENTISTA; . .

;; , � �

��::os Aires. .l. 1'· CONSULToRIO -d . EdlflCjO .' ,_
� -t � � '1CONSULTÓRIO:, RU,a" .u:.e ipe Pa rtenon {'. 2° an �r --:- sa a

_

S"h
.

dt I1r 18 (sobrado). FONE 203 _ Rua TenentE! Sí lvei ra, 15. 3r �
J3�1:r.l,

.

Atende diáriamente das 8 às

,-
_ _ '!!!III'IORÁRI0: das 15 á� 18 ho- 11 horas,

I'::��i�t:;.A::::d:·
Bran- :;��:��;��fti;n;:':: :::: . Ex-p-r---e-s..,....s-o---F--I-o.,._.r-i-a....,n"....ó-p-&l-

...

-i-S-�!'!'L�t-d-·-j",-J
LND'EREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLíNICA GERAL

d ADMINISTRAÇÃO
Especialista em

. mo�éstias e
Redação/ e Oficinas. à rua Con-

Senhoras e vias urmána.s. _ Iselheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

Cura radical das mfecçoes
_ Cx, Postal 139.

e
agudas e, c;o.nicas, 'do, aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS'

DR. ANTONIO DIB genito-urmano em ambos os
Gerente:. DOMINGOS F; DE

M,USSI se�oos�nças �o aparelho Digestivo Rep�e�����tes:
, MÉDICOS

. e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
CIRURGIA CLíNICA Horário: 10% ás 12 e 21h ás fi.

Ltda
-ÓÓ>

GERAL-PARTOS '

., Consultório: R. Tiradentes, ).2 Ru'a Senador Dantas, 40 ._ 6°
Serviço completo e eSP��g- _ 10 Andar - Fone: 3246. andar.

.

zado das DOENÇAS DE, SE -

Residência: R. Lacerda Cou-
Te l.: 22-5924 Rir. de Janeirr

RAS, com modernos metodos de
.

h 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 5°
diagnósticos e tratamento. un .;' . 3248 andar sala 512 - São Paulo.
SULPOSCOPu. - HIST)!jRO _. - one. .

A�SINATURAS
SALPINGOGRAFIA _ METABO- Na Capital

LISMO llASAdL t DR ALVARO DE Anc ·:· Cr$ 170.00
R'\dioterapia por on as curas-.

S t Cr"' 119,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO

emes re .

N�
.

i�te;i�r
..

Violeta e Infra Vermt;lho. 1
-

MÉDICO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,ú6
Consultório: Rua TraJllno, n .. '. PUERiCULTURA _ PEDIATiUA Sem8JStre Cr$ ,110,001° anflar _ E�lfici!l do Montepl� _ ALERGlA'INFANTIL... Anúncio mediante c,ontra,to ..
HOl'ário: Das 9 as 12 horas

Consultório: _ Rua Tirade .. -

Os originais, mesmo não pu-
Dr. MUSSI: tes n. 9. _

.. blicados não seráo devolvidos.
Das 15 as 18 horas _ Dra.

Residência: _ Av. Herclho A dir�ção não se responsabiliza
MUSS.I.. Avenida Trom- Luz n. 155 _ Te!. 2.530. pélos conceitos emitidos nos ar- Enu. TeJeg. "SANDRADE"
Resldencla: Horário: _ Das 14 às 18 ho· tigos assinados.

powsky, 84.
,'as diál'iamente

•

'«&1 Agência: RIO DE JANEIRO
DR. JÚLIO DOIN INFÓRMAÇOES tJTEIS ''Riomar"o leit.or encontrará, nesta co-

VIEIRA .

I
DR. NEWTON , luna. informações; qlle n,;;cessita,

. MÉDICO .

D'AVILA dià;'!amente e de imelliato:
E::lPECIALISTA EM OLHOS. JORNAIS Telefone
OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL

t O Estado .. '............ 3.022
TRATAMÉI::lTO li: OPERAÇõES Doenças de Senhoras - I_'roc 0-

A _ Gazeta .•.. ,.......... 2.656
infra-Vermelho - Nebullzação _ . logia - Eletricidade .l\1ed.ca. Diário da Tarde 3.579

Ultra.S�1!' .
Conctltório: Rua VI�or. Mel- Imprensa Oficial 2.688

(Tratamento. de smuslte sem reles n. 28 _ Telefone. 3307.
'HOSFITAIS,

operação)
..

Consultas; Das 15 horas elil

I Caridade:
Anglo-retinoscopia - Receita de dIante. •

, (Provedor) ,..... 2.314
Oculos - Mod�rno eq�ipame�to Residência.: Fone, 3.422

(Portaria) '.. 2.036
de oto-RinoIarmgolOgla (ÚniCO Ilua: Blumenau n. 71.

Nerêu Ramos .. :.. 3.831
no Esta�o) Militur 3.157

Horário das 9 as 12 horas e
São Sebastião lCasa de

dae 16 às '18 horas.
.

. DR. ANTONIO BATISTA I Saúde) 3.153
Consultório: _ Rua Vitor Mel-

JUNIOR Maternidade Doutor Cato Consultetií nossas tarlfa's. EXPRESSO FLORIANóI0115
reles 22 -:- Fone 26�5. .'

"O SPECIALIZADA DE I h'J Corrêa 3.121
-Fones". 2fí-34 e 25-35' _Res. _ Ruã São Jorge.. CLtNICA E CHAMADOS UR- .

•

Fone 24 21. CRIANÇA,S " GENTES
Consultar das 9 as : 1 hul,as. Corpo de Bcmoeiros .... 3.J13
Res. e Cons. Padre l'<hguelln 10,

Serviço Luz (Raclama-
12. I ções) :

.. ;.:
2.41)4

! Polícia (Sala ComissarIO 2.0:l8

I. LOBATO I Polícia (Gab. Delegado) .. 2.ó94

DR. COl\1PANHIAS DE
FILHO I TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC .... > •••••••••••••

. TUBERCULOSE Cruzeiro do Spl , .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .

DOS PULMõES Varig , .

D·R NEY PERRONE Cirurgia -lo Torax Ló'ide Aéreo ...........•

•

,Formado pela Faculdaue Nacio- Real .

MUND nal de Medicina, Tisiolo!;ista e Scanclinavas .

Formado peí;-Faculdade Nacio- fisioclrurgião do' Hospital Ne- HOTÉIS
2.021

nal dI! Medicina Universidade. rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.276
do Brasil ,

.

Curso de especializaçao p�la Magestic
3.147

RJ0 DE JANEIRO S. N. T. Ex-interno e Ex-as8IS- Metropol
3.321

Aperfeiçoamento na "Casa. de tente de Ci'rurgia do Prof. Ugo La Porta
3.449

, Sau�� São Miguel" Guimarães (Rio). Cacique o •• ' .,.

2.Htt4
Prof. Fernand,n PauJino' Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central ·······

3.371
Interno por 3 anos do Serviço Fone 3801 Estrela

3.669
de Cirurgia Atende em hora in.arcada.. I

Ideal , .

Prof. Pedro de Moura Res.: _ Rua' Esteves Jumor, E�TREITO '

OPERAÇõES �o - Fone: �391i "
.' DIsque .. , , :.

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS�DE SENHORAS

. CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma

nhã
R�SIDÉNCIA:. � Bu.a nUlll·t� i

Schll�l. 129 - 'l'elof. 3.2P8 _

I,:FI<irianópoli,.
.
c�

l\�ÉDlCO
Com prática no Hosplta]" São
Francisco de Allsis e na Santa

Ccsa do Rio de Janeiro
CLlNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei

reles, 22 Te!. 2675. '

Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feira8:
Das 16 as 18 horas.
Resf dêneía: Rua Felipe

midt, 23 _ 2° andar, apto
Tel. 3.002.

Cirurgiâo Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora. Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

las 3 e 4.
.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

DOENÇAS DO APARELHO DI.- � � -

-O S
GESTIVO _ ULCERAS DO ES- A D V O G i\ D

TOMA(10 E DUODENO, ALER-

GIA-DJ;;RMATOLOGIA E CLI-. DR'. JOSÉ MEDEIROS
. NICA GERAL

DR: JúLIO PAUPITZ VIEIRA
FILHO _ i\D�OGADO _

.

a
. Caixa Postal 150 _ Itajaí

Ex-interno da 20 anfe rmarla
Santa Catarinà.

e Serviço de gastro-enterologla .

_

da Santa Casa do .Rio .de Jeneiro I�R. CLARNO G.Sch- (Prof. W Berardmelh). TTI1 _ Cu�so' de neurologia (Prof. GALLE
·v j ,

OAus�=-. 'gesilo)., - ADVOGAD -

DR-.'H-ENRI'QUE PRISC.Q" Ex-interno do Hospital matar- Rua Vitor Meireles, 60.

nidade V. Amaral. I!'UNE:: 2.468

PARAISO DOENÇAS I�TER�AS .
Florianópolis _',

Coração, Estômago, l!itestmo,
f ígado e "ia� biliares. Rins, ova
rioc c úterv
Consultór;o: Vitor Meireles 22.
Das ·16 às 18 horas. .

.

Residência: Rua Bocaiuva 20.

Fone: 3458.

iiR.ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

. Ih1�DICO
Opera�ões <» Doenças de Se

nhoras i-« Clínica de Adultos.
Curso de Especialização' no

Hospital dos Servidores do Es-

tado. _ .

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

Hospits 1 de Caridade.
Á tarde das 15,3'0 RS. em _dian

te no consultório á Rua NU.T!es
Machado 47 Esquina de TIra

dentes. Te!. 2766.
Residência _ !!ua Presidente

Coutinho 44.
-------------------

CLINICA
de

OLHOS ,- OUVIDOS
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA'

Chefe do Serviço de OTUIH
NO do Hospital de Florianópolis.
'Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE'l'tNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADJ.;.

_

Consultas _ pela manha
_ n!?

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5 _

no CONSULTóRIO _ Rua dos

ILHEOS nO. 2
RESIDÊNCIA - Felipe Sch

midt n". 113 Tel. 2365.
.

'-DR. ANTÓNIO 'MONiz
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLO�lA
Ortopedia

COllsultório: J·oão Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados.
Res:' Bocaiuva 135.
Fone: _ 2.714.

DRA, WLADYSLAVA
W. MUSSI

'\.700
2.500
:;.553

,

:;:325
2.402
2.377
2.300

DR. �ARIO WEN:
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório' - Rua João ·Pin
to 10 _ Tel. 'M. 769.
'Consulta�: Das 4 às 6 horas.

,Residência. Rua Esteves Jú,

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. \VO VON ,WANGENHElM
DENTISTA -

Consultóri\l i'ua Eocaiuva, 42

Restaurante . RapoU

n na Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira;

,

Viagem
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS I\1ICRO-ONIBUS' DO

--� RAPIDO
.

{<SnL--BRASILBIBO»I '

Florianópolis - Itala! - Joinville �- Ourítíba
. '

Agê'nCia:

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PóRTO -ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�JTE.

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones; 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. 'i'eleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco!

932/�6 I
,

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

Filial: S.\O· PAULO
�

Agência: PôRTO ALEGRE

I"Riomar"
Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo.

,

64

Telefonê'.; 37"-06-50 Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Ag�ncia: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone; 2-90-27

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

Atende "RIOMAR"
End. ,Te!tig. "RIOMARLI":

Atende "RIOMAR"

NdTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegn,.$io e Belo Horizonte, são efetuauos pelos nossos

'{gentes'
"RODOVIÁR�O RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NAClONAl DE NAVEGAÇÃO
HOEPCKt

�A'IO·r40TOB (CARL DOEPeIE..

ITINERAtilO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Santos
19-3,

1-�
,

13-4
,25-4
7-5

06.

Fpolis. Itajaí Rio

12-3 14-3 18-3

23-3 25-3 31-3
5-4 7-4 12-4
17-1 19-4 : 24-4

.29-4 1-5 6-5

O hOl'ário de saída de Florianópolis será às 24,00
h" "R e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Td'a como na· Volta o. navio fará escala nôs
.

porlos de São Sebastião, Ilhabela e- Ubatuba.
I Paí'a melhores informações, dirijam-se à séde da

Em'prêsa, à rua. Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.,

----------

das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTEB

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

estoque para entrega imediata.
Execução aprimorada em'Canela da melhor qualidade

, e sem defeitos.
I

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron.'
to ��ara entréga imediata

'

.I:' erro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa_
ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
S�,a,. visita nos dará prazêr.

DEPARTAMENTO DE SAnDE P{JBLICA

Mês de Março

3 - sábado (tarde) - Farmácia
Rua Trajano.

4 - domingo

Catarinense

- Farmácia Catarinense - ltua Tra-

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
I Santo Antônio e Noturna, situadas às' ruas Felipe Seh
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

---_._--

PALACETE CENTR'AL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFIOIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"
/.a··••• e .

S. C. GRANADEIROS DA ILHA
'�

CONVOC�ÇÃO
De ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores asso

ciados da S. C. Granadeiros da Ilha, para uma Sessão de
Assembléia Geral, a realízar-ss no Clube 15 de Outubro,
desta Capital, no dia 11 do correntr , à, H horas, com a
seguinte ordem do dia:

" -

1 _. Discussão e votação (lo paroce; da Comissão . de
Finanças, sôbre a prestação de coutas do exs-rei
cio financeiro de 1955 - L956,
Discussão e aprovação do relatorto da Diretoria:
sôbre os trabalhos do ano social:

3 - Eleição da nova Diretoria;

2

Caso, na hora aprazada, não h<tla número legal (dois
terços), para funcionamento da Assembléia, sorá marcada
uma outra para após meia hora, desta vez com a met�de
dos associados, e às três horas, exatamente, com qualquer
número.. caso não haja quorum na sagunda convocação.

Florianópolis, 3 de fevereiro de W56
MANOEL B. FEDO;
1.0 SECRETA'Rm

-�-_.- . _-�---

T.A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Séhmidt, 14 ne3ta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De

creto-lei nO, 2.627, de 26 de setembro ,de 1940.

Florianópolis, 3 de março_ de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA

Direta.r Superintendente

-----'--�-----_._----

ALUGA SE
ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO

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

DO PRÉ-

A HO-RA
DE,PÔRTO ALEGRE'

Um novo jO\'nal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa C'lL.rina c

particularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jomal!'l.
Para maiores informações procure o agente e eor

'espond�!1te, à Praça 15, nO 27.

Ganhe Dinheiro Nas
H,oras De Folga'

Grande firma de casimiras oferece ótima oportuni
dade pa�'a tra'balhar como agentes vendedores, pelo re

embolso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For
necemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão.' Escre
ver para Caixa Postal 10.030 - São Paulo.

BORDADOS A MAO
Ensina,se .na 'Rlla, Feliciano Nunes Pires 1%.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



í� '. •

bOClalS
-VIVEN�DO

RAUL DE LEONI

Nós, incautos' e efêmeros passantes,
Vaidosas sombras desor-ientadas,
Sem mesmo olhar o rumo das' passadas
- Vamos andando para fins distantes.':

Então, sutís, envolvem-nos ciladas
De pequenos acasos inconstantes
Que vão desviando, a todos os instantes,
A linha. leviana das estradaa ...

Um dia, todo o fim a que chegamos,
Vem de um nada fortuito; entretecido

. 'Nas surprêsas das horas em que vamos ...

Para adiante! O' ingênuos peregrinos!
Foi sempre por um. passo distraído
Que começaram todos os destinos ...

MANEIRA DE FAZER: I
O dia de hoje reco-rda o 1 _ Faca um bom caldo de Inono aniversário do faleci- carne temperado; e meça 4

medo do saudoso Capitão xícáras,
Osmar Romão da Silva. . . 2 _2.'Misture esse caldo de

Moço ainda, de uma in te- carne com os outros ingre
• igêricia perfeita e admirá- dientes num caldeirão, e dei

v�)'ç todos que o conhece- xe cozinhar tampado durante
ram guardam lembranças 30 minutos, ou até os vegetais
do seu convívio. I ficarem macios.
Por muitos anos ainda 3 - Sirva bem quente.

poderia ele prestar brilhan- * * *

te serviços à sua pátria,
com muita galhardia.
Mas a sorte assim não o

quís. Sua individualidade .ê
hoje relembrada com mui
tas saudades ...

.

Esta é a men.Sagem de

saudad� de José João da
Silva e família ao sobrinho
saudoso e querido Capitão
Osmar Romão da Silva.
Florianópolis, 10/3/1956.
-0-

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
Deputado Wanderley Junior
Registra a efemeride de

hoje o aniversáí.. io natalício
do ilustre patricio Sr. Dr.

Afonso Wandel'ley Junior,
d.:�no representante de San- 'TRÊS MILHõES DE

ta Catarina na CSRlaTa Fe- I HABITANTES
dera I e destacado procer da O Ceará, sétimo' Estado
União DemJcl'aJ,;ica. Nacio- brasileiro em população, de

na!. . ve ultrapassar em 1955 a ca-

Ao ilu;,;tl'� ar.; versarian- sa dos 3 milhões de habitan
te as felicitações de O ES- tes,

�

A última estimativa -do
TADO. IBGE assinala para essa U-
- menina' I-Ielenita-Ma- nidade nordestina, em 1.0 de

i'ia, encanto do laE,.do·nosso Janeiro de 1955, a população
conterrâneo sr. Wilhelm de 3.027.569 habitantes.
KUl'chus e de sua exma. es- Em 1900, não chegava a

posa d.
-

Deolinda

Bitten-Ium
milhão o número de ha

court Kurchus, .f':lI1cionária bitantes da 'terra de' Jo�é de
da Ih1pl'ensa OficIal do Es- Alencar: apenas 850 mil. -

bdo .

"

Cresceu, portanto; de 3,5 vê-

Alcy Silveira, alto zes a população cearense, en-

funcionário do D. ,S. P. tre 1900 e 1955. O Ceará a-

r- sr. Antonio Carlos presentava, por ocasião do

Barros de Oliveira Censo de 1950) um dos mais
- sr. Osmar Florentino altos índices de crescimento

Machado demográfico do país: 29,46%
_ sr. Nelson Santia�o de intervalo de dez anos. Esse

Andrade índice, o melhor do Nordeste,
_ sta. Etelvina Maria era ainda superior aOs de São

Piazza de Mello Paulo e do Ria Grande do
/

- sb. Gilda Junk Sul.
_ sta. Iza Lopes Viana Á data do último' reCensea-
_ menina Maria-Stela, mento a população do Cea-

estremosa filhinha do nosso rá alcançava 2.695.450 habi

conterrâneo sr. Heitor Blt- tantes, dos quais ,107-.538 ori

tencourt, do alto comércio undos de outras Un�dades da

local Federação. No mesm{l
.

anº�,
_ menino Marcio Luiz estavam ausentes do Estado
_ sr. Hélio C. Pinto, natal 268.486 cearenses, do

funcionário do escritório da que resultava um "deficit" de

Farmácia e Drogaria Cata- 160 mil.�A manter-se a mesma

rinense ' relação entre as duas corren
,

_ sr. Osni S. Pinheiro, tes migratórias, deve haver

alto funcionário . do escr�- I
no pa�s, �tualmente, cêrca de

tório da Drogaria e Far- 3,2 lmlhoes de cearenses na-

máci-a Catarinense I tos.

-.-0-

MENSAGEM PE SAU- ,

DADE
Prof. Ulisses Cunha

Filho, Gerente da Caixa
Econômica Federal de Joa

�aba.
xxx

BIPernnente oole
SOPA VARIADA
INGREDIENTES:

4 xícaras de caldo de Carne

3 beterrabas de tamanho

médio, raladas
1 talo de aipo picado
1, cenoura grande, raspada

e bem picadinha
1 cebola pequena em rode

las 2/3 de xícará de couve pi
cada,

1 colher de sopa de caldo
de limão

1 colher de chá de sal

Preceito do Dia
BOA VONTADE NO TRA

BALHO'
Todo trabalho deve ser

feito com disposição ale

gria e bom humor. Fora

dessas condições, até a mais
leve ocupação. pode tornar
se insuportável, causar mal
est.ar e preguiça.

Procure ter boa, von
tade par_a trabalhar,
encarando suas ocupa·

ções com alegria e bom
humor. - SNES.

, "

CEARA

Ternos de tropical, linho, eíe, por
pr8�OS de ((arrazar»

Encerrada a Conferência Rural
de Fortaleza. Realmente a expressá» .::..! "arraaar" é a que melho.

se ajusta aos preços da vendá que <IA Modelar" est.i

realizando ele artigos da estação, quer .para homens,
quer para senhoras e crianças.

Para exemplificar algumas das' reals
"

vantagens
apresentadas por essa grande venda de fim de estação
citaremos alguns preços de artigos 1Ja1':1 homens e men i
nos que são de f'ato baratissírno : ternos de tropical V2
lã, para homens, a 375 cruzeiros! Ternos de finissimo e

puro linho. valente normalmente dois mil e quinhentos
cruzeiros, apenas por 1.610,00 cruzeiros. Ternos de
nylon a 1.280 cruzeiros - Camisas de sêda sport a 105
cruzeiros, Terninhos para crianças desde 70 cruzeiros �

Camisinha de sêda para meninos, de 2 a 5 anos a

Cr$ 58,00. ' ,

,

Preços como os que figuram acima constituem a

"chave" das grandes e comentadisairnas vendas que <IA
Modelar" realiza habitualmente.

nal urgêncía na votação do

projeto ele lei de autórín do

deputado Taciano Gomes de

Melo, dispondo sôbre a mu

dança em apreço, considera
da de elevado a�cance, a re

clamar concretização no me

nor prazo possível.

:ffio, (ARGUS-PRESS) Sob de todo o território nacional
a presidência do ministro da (assocíaçôes municipais e fe
Agricultura, general Ernesto derações estaduais, filiadas à
Dornelles, encerraram-se em' Confederação. Rural Brasí

Fortaleza, os trabalhos da IV laíra) permitiu que fossem
Conferencia Rural Brasileira, sentidas, em tôda a sua am
iniciada no dia 19 último. A plitude as reais necessidades,
sessão solene teve lugar no não somente, na agricultura,
Palácio Guarani, com a pre- como do agriculto.r. Assim
sença de altas autorídades e concluiu-se que o problema
de todas as delegações, tendo básico da vida rural brasilei
falado vários oradores. ra reside na' valorização do

Após discursar o sr. Iris Neín- rurícola. Proporcionar-lhe
berg, presidente do conclave saúde, educação e/aptidão
e da Confederação Rural para' o trabalho proficuo tor
Brasileira, o titular �l'a Agri- nou se a meta f'ündamental a
cultura usou da palavra para ·atingir. A criação do Serviço
congratular-se com Os con- Social Rural constitui uma

gressistas pelo êxito da reu- das mais importantes con

níão. Disse, por último, que qUiSÚ1S de classe.
vai estudar com a maior a
t_enção as conclusões aprova
das, a fim de pô-las em prá
tica, na medida de suas atri
buições e das possibilidades
do govêrno.

FINANCIAMENTOS
FLORESTAIS

Durante uma sessão espe
cial da IV Conferência Rural

Brasileira, ao ser debatida a

atuação do Banco do.Nordes
te, convencional José Pau

lo Silveira Cabral, presidente
da Sóciedade Botânica do

Brasil e secretário geral da

Sociedade Brasileira de Sil

vicultura, sugeriu que aquele
atabelecimento de crédito
estudasse a possibilidade de

rínancíar o plantio, de essên

ciais florestais. No seu en

tender, êste o processo mais

econômico e, além disso, in

dispensável e urgente de pro

mover a recuperação das ter
ras degnadadas do F'oligonQ_
das Sécas, e de proporcionar
ás mesmas uma aprecíavel
fonte de renda através da

exploração da .madeira e ou

tros recursos florestais.
(A.A.)

HO J E NO P AS S A'D O Mudança da Capital

10 DE MARÇO Exatamente como já acon

tecera por ocasião da III

Conferência Rural BrasileiraA data de hoje recorda-nos que:

realizada em São Paulo em

dezembro de 1954, os conven

cionais reunidos em Fortale
za voltaram a ocupar-se da

mudança da capital da Repú�
blica, como medida consíde

rada urgente, pela maioria,
A propósito, foi votada por

unanimidade uma moção, só
licitando ao Congresso Nacío-

em 1553, foi assinado um alvará regro, cOllC'e-! .As atividadeS' da Conferên
dendo a D. Duarte da Costa, segundo governa- era desenvolveram-se em

dor Geral do Brasil mais duzentos mil réis a-
quatro -Grupos de Trabalho,

nuais, além dos quatrocentos que percebera seu
que e�tu�ar.am e debateram

antecessor Tomé de Souza. E um dos mais anti- ,os prmcipars problemas de

gos reajustamentos que se conhece na hístórià nossa Economia Rural. Três

do Brasil'
"

. assuntos, entretanto, predo-
em 1566, foi nomeado Cristovão de Bar ios nar

I mínaram nas díscussõas: a
s para f b

"

fCapitão-Mór da frota que devia vir de L' b
. ,re orma ancarra, a re orma

IS oa , .

S'
.

em socorro do Rio de Janeiro ainda ocupado p'e- agraria e o erviço ,S�clal
los franceses, os quais, pará dar maior solidez

Rural. A ref�r�a baI).car�a: a
as suas conquistas nas terras banhad I: reforma agraria e o Orédíto

,

,

as pe a , I'
.

Guanabara haviam 'feito poderosa aliança com ,�ur� �lsadm'B especlalmtente,as poderosas tribus dos Tamoios;
.' I

a criaçao o anca ,C�n r�l e

em 1641, chegaram ao Rio de Janeiro enviadas I
do Co�selho, �onetano. Ja a

da Bahia, pelo vice-rei Marques d M t I
- I reforma agrária se entrosa!

e on a vao, '

S
.

S
.

I R I Ias primeiras notícias da revolução P -t I'
com o erviço ocia ura

"

e
. .

or uguesa t·t
.

d
' .

de dezembro de 1640, que havia acabado com' o ?on.s 1 �lU-se e uma serre de
domínio Espanhol dos F'ellippeâ . Ih .' Indícáções para dar nova 01'- I

-, no ve o lNO . -,

tívíd dlusitano, o qual passou a ser' governado por D. gamza_çao as a IVl a\ es agro-
João IV;' pastoris.

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

Florianópolis, 6·3-56.

PARTICIPAÇÃO
OLEG4RIO, ORTIGA

E
TEREZINHA NAU ORTIGA

PREÇOS MINIMOS E
-CAMBIO

•

em 1752, partiu desta então Desterro, para a La
gUl:a, o general'Gomes Fee.i,re dé Andràd«, pos
teriormente Conde de Bobadela;

.

em 1854, no Rio de. Janeiro, faleceu José Clemen-
te Pereira, filho .de José Gonçalves e d: Maria No penúltimo dia de traba

Pereira, nascido em 17 de fevereiro de 1781 na
lho, a Conferência discutiu. o

- Vila de Castelo Mendo em Porh{gal;
, relatório �o seu 4°. grupo de

em 1859" desabou sôbre esta ilha de Santa Ca-
Trabalho .

tarina urna forte Tal'menta, ·càusa.ndo inúmeros
Relativamente à política de

.danos maj;eTiai$ na, dtíl:lde-' �
� ..

� -_. .

preços, recomendou o' plená-
-,

188'9" I
.

' ". ..

rtó, em parucular, que- o 00-em
, o .su da provincia rok'.flag-elado por

grandes in un dác5es:.· -; .- �
.

verno continui a politica de

190'9 f'
. ,

fixação de' preços, estudandoem
" oijissíuado o contrato 'p-ara""f>' abaste.' . .. ' . .

cimento de águ1\ potável a' Capital d d
.' a posaíbilídade de incluír ou-

•
'... J. J , sen o a qUI·ridas .as duas cachoeirãã do Assopra e Ana D'Á-' tros gêneros alimentícios, e

vila, no distrito da Lagoa. de excluir os produtos já am

parados por legislação espe
cial.
Com respeito à politica

cambial, as .contrtbulções a

presentadas não deram mar

gem para um estudo apro
fundado do problema, A

conferencia, nessas condi

dições, limitou-se a expressar
junto aos poderes publicas
o seu desejo de supressão da

cobrança de ágios, pelos pre
juizos que acarreta à, agricul
tura.
Atendendo 'a sugestã0 {lo

sr. Plinio ,Brotero Junqueira,
a Co.nferência vai interceder
juntos aos poderes públicos
no seIltido de que seja modi
ficada a taxa cambial de

ex-,portação de algodãO, aproxi
mando-a, tanto quando pos
sivel, da taxa de câmbio livre.
Será pedida, igualmente, a

imediata suspensão dos ta
beramentos e controles sô:
bre subprodu.tos do algodão,
como torta e óleo.

CONVITE

_PARTICIPAC'ÃO "

,

Luiz Felix Kruger e Marly M. Machado Kruger

.part.iclpam.nos seus .. p-a-rentes e amigos 'o nascimento de

seu primogenito Luiz Felix Kruger Filho, ocorridc no

dia 5 deste mês," na Maternidade "Oarrnela Dutra".
--- ._-----_.----

André Nilo Tadasco
tMissa de 7- dia

Dr. Hernani Senra de Oliveira.
A família. Salgado de Oliveira, Jonas Andriani e famí

lia, Mario Salgado 13raghetta e família, Vll1�a Adelaide

Senra de Oliveira Hildebrando Senra· de Oliveira, e fa

mília, Dr. Levy de' Barros e família, Oscavo Senra de Oli

veira, Dr. Jorge B. Senra de Oliveira e família, Dr. Alair

Farias de Barros e família, Veronica e Bernadete S�nra de

Olivein1 - cunhados, sobrinhos, mãe irmãos filhos e

genro do Dr. Hernan'i Se.nra de Oliveira, falecido em

Blumenau no dia 4 do correnfe - convidam os demais

parentes e amigos para assistirem à missa que mandam
ce1.ebrar em sufragio de sua alma, na Catedral Metropo-
litana, terça-feira, dia 13 às 7 horas,

'

A todos que comparecerem a esse ato religioso, an

tecipadamente agradecem.

--_ ...

_------------

'1ocê sabia que ...

, -L

.

cacrAlO1 AS ESTJitAS, A RA-

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE'SE-IAM 3.500 Nm PARA CCf(TAR

00 100.000 .000. (XX) EX I STOOES,

COO o PRCJfN-1 os ESTlOO)

FEITOS CQ.I 00 �,.
-!«

tJAlOOES TELESCÓPIOS.
.

�.:
'De ordem do Irmão Provedor, convido os prezados

Irmãos e Irmãs para tomarem parte do' triduo nos' dias

14, 15 e 16 do correnté' mês às 19,30' horas, na Igreja do
Menjno Deus, em preparaçãu da Comunhão Gerar que
esta Irmandãde efetqará no dia 18, domingo da Paixão,
as 7,30 horas na Catedral Metropolitana.

O referido tl'iduo terá como �pregador o Revdo. Pa
dre Francisco Bianchini convidado especialmente para
esse fim.

Espera êssa Instituiç&o o comparecimento de todos
os Irmãos e Irmãs a esses atos da nossa santa religião.

Florianópolis, 10 de março de 1956
José Tolentino de Souza

Secretário

SERVIÇOS SOCIAIS

94 CADA � IWS, �

-� t«) M.H)() COCA DE

IIIIJ.COO RAIOO.

,. Foram poucas as propoi,;i
ções apresentadas à IV Con-

I
ferência, sôbre serviços so

ciais. Dessa forma, 0'2° Gru
: po do Trabalho pode ser o

I primeiro a apresentar as suaS

conclusões aO plenário.
I .'

i Reconheceu o mesmo que O'

novo sistéma de organização
! rural, fracionando e distri
bu·indo as lideranças através'

AVENTURAS DO::ZE-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A SELEÇÃO DO BRASIL VOlTqU A BRilHAR NO CAMPEONATO PANAMERICANO DE FUTEBOL, NO MEXICO" CONSE
GUINDO SUA TERCEIRA VITORIA CONSECUTIVA, DESTA FEITA DERROTANDO O SC_RATCH lOCAL PELO ESCORE DE

, ._.
. 2 X 1 E FIRMANDO-SE NA LIDERANÇA DO SENSACIONAL CERTAME
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nhares, filho do sr. Aldo

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

,

' Linhares Sobrinho ativo

IIJ
' ,

iA••••••••••••r............ represent t
'

.

NOTICIAS DE JOINVlllE .A F. A. C. EM FOCO MARCIANO, NA OPINIÃO DE RAY RO- ;:;i:aP';Ç�l::;'�=��{.��f:
(Do Correspondente Hugo. We� BASQUETEBOL te ganhou. E foi o Atlas. BINSON, "E' UM TUFÃO QUE i'e� aniv,ersariante é aplí- /

ber, especial' para "0 ESTAnO") aoT���:���Íl�asSi���.S�d:nc��� �\�4� �a��:��n;,��oTs;rn:�� TUDO ARRAZA" �:��0��1�1�e ��n���!s�o c�;��
_ ELEIÇÃO DO VICE PRESIDENTE DA ACEJ: _ tro entre Atla-s e Alaço. Popular. Individualmente,

este ano e contando com

Em dias da semana passada, foi realizada a .eleição do Naturalmente, por causa na equipe do Atlas, desta- Numa entrevista que con- medios com 144 lutas, das
um vasto circulo de -am iza-

vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos dos vários comentários que c ou-se a figura de Landico. -�ed�u à !mprens�. em Milão,
I
quais venceu 137 e empatou

de nesta Cidade.

,de Joinville, recaindo a escolha na pessoa do cronista ouvi a respeito sôbre como i,'ono' absoluto dos rebates.
) discutido pugilista norte- duas e uma ficou sem de-

Aos seus amigos e paren-

Alvacyr Rosa.
'

se desenrolaria a partida, Firme na marcação. Sem americano Sugar, Ray Ro- cisão., tes, pelo seu aniversário e

_ ANIVERSARIOU-SE ALMEIDA FREITAS: _ O não nego em dizer que fui dúvida, o ponto máximo 'da binson declarou, respon-' .......--...�_••.-.--.
pelo de seus irmãos Saul e

presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de com o espirita preparado noite. Rosendo, nervoso.
dendo a _uma pergl!nta sôbre

'

C I C li S'M O Samuel tambem ginasi,anos,

Joinville, Antonio de Almeida Freitas, aniversariou-se a 2 para o que desse e viesse. Jogando e dirigindo. O que
l. duraçãó do remado de

há pouco ocorrido, oierece-

do corrente. Os componentes da ACEJ incorporados, Quer dizer' que se a par- não lhe fica bem. Não sabe Rocky Marciano, que
"

na
I

Em homenagem .ao dire- rá aos visitantes, em sua

felieitaram-no, por ocasião do habitual almoço mensal, Lida não tivesse um "happy- ,'I. quem atendei.' primeiro. minha opinião não há ne- tal' do Jornal "A Verdade", resi dência à Avenida Mauro

desta feita realizada no Ten is Clube Bôa Vista. end" e tudo mais, não me Galego Wrei de en de atira -nh urn peso-pesado, no mo- será rea.liz âda às 8 horas Ramos, 332, uma lauta me-

_ TôMBOLA E FESTIVAL DO BLOCO DO CHI-' decepcionaria. Contudo, fe- J, "redonda"; encesta. Nun- menta, em condições de der- da manhã na rua General "a de doces e bebidas.

MARRÃO: _ O "Bloco do Chimarrão", tradicional e lizmente, o nosso basquete- ca vi! Não marcou bem. rotar Marciano, Nem mes- Gaspar Dutra, em frente ao
Aos, aniversiantes apre

antiga agremiação esportivo-social-beneficente, como em bol não é tanto corno di- Pedrinho, corno sempre, tei-, mo vejo pugilistas que pos- 14° Batalhão de Caçadores, sentamos os nossos cumpri-

outras oportunidades, 'está programando seu proximo zern ou melhor, o 'I'orneio mando em fazer aquelas sam aspirar.::- a esse feito.
f

sensacional prova de velo- mentos.
.

festival em prol da Páscoa das crianças internadas no Popular não foi tão cheio coisas complicadas no ar. Apontar este ou aquele sig- cidade, para candidatos sem

CINE . SA':O-' JO'-S':-E'-
Asilo Abdon Batista. Como sempre acontece haverá a de "Far-West" corno comen- Assim mesmo encesta. Foi nificaria informar errada- limite de idade.

tradicional 'tômbola, que dadas as finalidades e o valôr taram. Vi, como todos, duas o cestinha da noite. Odilon, mente o público. A atual As inscrições para a pro

dos prêmios vem tendo franca aceitação da parte do equipes até muito gentis, não consegui entender nada posiçao de Marciano está va poderão ser feitas dia

'público. lutando unicamente para do que fez. Machado, jogou subordinada essencialmen- riamente na ciclística Rosa

_ PASSOU À 'ATIVIDADE O FUTEBOL FRAN. rouqu istar o titulo de Cam- cinco minutos. Mário, com
te às seguintes qual ida- Neto no Estreito.

CISQUÊNSE: _ Depois de um periodo bastante inativo, oeã do 10, Torneio Popular. os seus, canivetes é 'um ça-
des : coragem potencia e Fica por esse intermédio

voltou a movimentar-se o futebol da divisão principal de Logicamente, Atlas e Ala- 30 serro. Bem que podia continuidade de ação. Ro- convidada a Imprensa es

São Francisco. Com este intuito organizou-se um com- �o não proporcionaram um ,jogar mais calmo, usando cky é um tufão que tudo crita e falada, as autorida

binado daquela cidade qUe veio até esta cidade dispu- sspetaculo de gala. Afirmo fl'quela mão boba que pos- 'rraza; um furacão que se des e o povo em geral para'

tal' uma partida noturna com a 'equipe do Caxias F. C. nesmo que o jogo foi des- su ia para 'encestar. Mas, aplaca somente quando' não comparecerem ao local da

Depois de sustentar a luta no primeiro per-iodo acabou :ituido de qualquer sentido não quer! Marcou mal, po-
há mais nada a destruir". competição que é promovi

sendo derrotado pela equipe alvi-negra pela contagem técnico. -No primeiro tempo rém muito 'marcado. No Ray Robinson é o cam- da pelo clube Ciclístico Ro

de 3 x O. A renda não foi compensadora, tendo em vista sntão, não houve destaque. Alaço, Galego foi o melhor. peão mundial' dos pesos- sa Netto.

ter chovido antes, e dur-ante a disputa do prélio. Com esta Ambas as equipes receio- .Entrarido bem, dando "bo-

peleja é passiveI que o futebol' da "Bahitonga" não se sas uma da outra, não con- cas" no garrafão fez' f6gb, O QUE DIZ O REGULA
deixe envolver pela prejudicial inércia, voltando a pro- seguiram alcançar o má- Muito ,bem marcado por

gramar outros encontros. ximo, Se não fôsse Landico Landico, dando-lhe uma no- MENTO DO 30 TURNO
As 4,30 - 8hs.

_ PREPARA.SE PARA O CENTENÁRIO ASO. Jo Atlas e Galo do Alaço :5v01 "boca", a maior da
.

"CINEMASCOPE"

CIEDADE GINÁSTICA: _ Faltando ainda dois anos pelas suas ótimas atua- -roite. Mas, como disse ací- Empatados Paula Ramos canso. Persistindo o enpate
C!.ifton WEBB - ComeI

para completar o centenario, a Sociedade Ginástica de ções, a meu ver, o primeiro ma, por causa disso, Landi- e Figueirense na classifica- após a prorrogação, nova
WILDE - Van HEFLYN

Joinville, vem desenvolvendo desde já atividades para periodo não existiria. O co não deixou de ser firme ção do terceiro turno, o re- partida será travada 72 ho-
- Lauren BACAL - Ar le

bem comemorar aquela expressiva efeméride. Assim é Alaço, não sabendo revi- 1a marcação. Lênio, não f�i guiamento ordena que seja ras após, obdecendo o mes-
ne DAHL em:

que o primeiro, passo dos mentores da "Veterana" vem dar o tipo de marcação so- rproveitado como cestinha. disputada nova .parfida que mo critério.
O MUNDO É DA MULHER

se desenvolvendo no sentido de dotar o clube de amplas frida, teimando na marca- Jogou no .garrafão, ao in- será prorrogada por 30 mi-
No Programa:

e adequadas instalações para disputas de varias modali- ção por zona, por pouco véz de jogar na zona de ar- nutos divididos em dois O-- jogo entre paulainos e
Short Colorido.

dades de JogOS e tambem para a parte social, achando- não-sofreu um placard elás- remessa. Se fez pontos, po- tempos de 15 minutos sem alvi-negros que dará a co-
Preços: 18,00 - 10,00.

se em franco andamento, desde o ano passado,' com a tico, no tempo inicial. En- deria fazer o dôbro, Nado, descanso, em caso de· em- nhecer o adversário do Avaí
Censura até 5 anos.

realização de um grandioso e sobretudo amplamente vi- quanto isso, o Atlas agita- muito, bom nos rebates, Jo- pate. Entre' a partida e a para' as finais do campeo-
".

- ... ,

-

torioso festival, a angariação de meios para o fim coli- do com a marcação indivi- gou melhor no primeiro tem- prorrogação as duas equi- nato está marcado para a ?." ;; :;; li •
mado. Neste ano, voltará a Sociedade Ginástica a apre- dual, ia pai-a o ataque com po, quando a marcação es- pes terão 10 minutos de des-I próxima 5a f'eirn; à noite.. I

t [.Â·j�a .. --1 ,.,
sentar um grande festival, sendo que como medida pre- mais f'úria. E com isto con- tava por zona, Individual-

CAMPEO'NATO BRASILE-'J-R-O DE: I, ·s·usan �IrlAYW-�h�'D _ V�lnliminar, já está a: venda uma grandiosa "tombola", COI1- seguiu o marcador de'21 x mente se preocupa muito I '"

tando com nada menos que 60 valiosos prêmios, no valor 10. Depois, os árbitros Wal- .::om quem marca. Kalil, ner-

de Cr$ 210:000,00, sendo o principal 1 terreno n;:: praia mil' Dias e Osman Boabaid Vltsíssimo. Até demais. Fala ATLETISMO
/ HEFLYN em:

de Itajuba. Esta ação é movida, como acima se frisou J.pitaram. O que firmou dis- 10 tempo todo. Pesado. E .

PAIX:ÁO E SANGUE

,pró conclusão d,os melhoramentos do campo esportivo.
I

ciplinal'mente a partida.
I
muito. É o remo, claro! Ti- Foi iniciado -ônte� em mo que deverá·

p_r�o.sSegUir I_ AMÉRICA X SÃO LUIZ: - As equipes princi- Consequentemente, vanos ti, firmou-se nos' minutos Belo Hori�on,te, o Camp�o-I, . \
pais do América e São Luiz disputaram partida amis· ületas já no primeiro tem- f.inais, encestando bonitas nato BrasileirO de Atletls-, hOJe e amanhã.

tosa na tarde de domingo, tendo vencido o onze do Amé- po, ficaram prêsos por três bolas. Ciro e Erasmo, as- ------

rica F. C., pela contagem de três a zéro. ou quatro faltas, como por sim,. � assim. N'Q RIO ROCKY MARCIANO'
_ TORNEIO INíCIO DE FUTEBOL DE SALÃO: - exemplo Lênio, foi subsfi- Quantos aos árbitros, fo- . T

'

A Liga Atletica �orte Catarinense que programou um tuido por, ter três faltas. ram rígidos. -Não se des

certame amistoso de futebol de salão, pretende fazer N €) segundo tempo as coi- 'u :daram. -

disput�r o torneio nas noites de sexta e sábado, próxi- sas melhoraram, Alaç,o vol- Nota 8 está bom.

mos, dIas g e 9. Inscreveram-se para o certame. animação ta marcando individualmen- -- 'o :'-':

9 equipes.'
'

te. O Atlas ,não eRpel'aVa, Ao terminar, apresento ao

-SEGUIRÁ PARA O VALE DO ITAJAI: - O onze Desatjnou e Zás! O marca- Atlas os meus sinceros pa

rubro seguirá sexta-feira próxima a Blumenau .para dis- dor fica somente por qua- rabens pelo título con'quis
putar os jogos pelo quadrangular. Na mesma noite en- tro pontos de diferença pró tado e, ao sr. Rosendo L.i

frentará o onze do Olimpico, permanecendo naquela: ci- Atlas. E. Atlas e Alaço na. ma, pela força de vontade

dade até domingo a tarde para o jogo contra o Palmei, quela confusão de marca� demonstrada, tentando ar

ras. ção individual, tentavam ganizar, o que' aliás conse-

fazeI' alguma coisa parecida guiu, um Torneio dessa na-

com "tesoura". Confusão tUl'eza, que; se fôsse olhado Ruá Cons, Mafra nGl 25 - 1° andar:

prá cá confusão prá lá, e o com mais carinho, sem dú- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
jôgo criou mais vida. Mas v!da. alguma muito benefi-I, De acôrdo com o Art. 28, alínea "A" dos Estatutos'
ação. Mais vontade de ven- CI:lna o nosso basquetebol. ficam convocados todos os Sacias quites em gôzo de seus

ceI'. E foi o que salvou a Faço votos que nêste ano direitos para a Assembléia Geral Ol;dinária, a realizar-se

p�rtida: Mas a "tesoura" haja o II Torneio Popular, 110 próximo dia 24 do corrente em primeira convocação
nao saIU. O Atlas tentando para o qual;. sob palavrã'-de as 8 h�as e caso �;ão haja numero legal em segun,da con

passar a bola para o centro,

I
honra, anteCipadamente em- vocação as 9 horas, em. sua sede Social com a segljinte

todas as vezes que a bola presto, a minha modesta co- Ordem do I)ia:
era espirrada, um do Ala- labol'açãQ. Julgamento e aprovação do Relatório e Balancete

ço calmamente in�ei.·cepta- Sem mais, prometendo Geral do exercício de 1955.

va a "pepita" e corria para voltar anianhã, despede-se, Antonio de Oliveira - Presidente
9 taque ....

Lá acontecia a silenciando-se, J A Y � E

mesma" coisa, acompanhada KLEIN

de pequenas, , mas de inte
ressantes improvisações.

'Pois bem, quando a parti
da estava alcançando o au

ge. Quando se via a vonta
de Jle vencer estampada na-,

queles dez jogadores, come-

De Santos chega-nos a

I
co pretende Alvaro e For- cou a debandada. Do Atlas

noticia de que vários jOg�- miga, o Botafo!o o nosso ;aiu Rosendo e Pedrinho:
dore� do Santos,. campeao I Do Alaço, Lênio e Kali!.

paulista de 55: mteressam Ivan e.o Bangú o arqueiro Pronto, foi o quanto bas

aos clubes carIOcas. O Vas- Barbozmha. ! tau. Quem estava, na fren-
"""'"�--�

, �,,ª,r=Jêêêê"7,ª,êêêêêêr#lr§lr=: 3,ª,FJélêêêêêr#lê@élêêêJ.êê rêêEê@eléJFIêr§l@@êêêr#l�

'Nova e ret"umbante- vitória do Bras"il
I -

Derrotado·s os mexicanos, em. seus dominios •

:l'-; o Programa:
Cine ReporteI'. Nac.

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

c
:

As 3 � 7,30 - 9,30hs.
"Na Téla Panorâmica"
Joel Mc CREA -,- Mari

BLANCHARD .em :

BELO E INDOMAVEL
No Programa:
Cine Noticiarío. Naé.
Preços: 11,00 ......:. 5,50.
Gensura até 5 anos.

[.••'.•,

}, ') Prol!rama:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

I.�
__ ';_I_-_!I-._._I:_lm

'

Informam do Rio que pugilista italo-americano
_ ;......•��••

o campeão mlmdial de to- realizará uma demonstra-
dos os pesos, Rocky Marcia- ção no Maracanã. Rocky em

'

As ,1 - 8hs.

no, deve ter chegado ôntem a I 10) ReporteI' Na Tela.

Capital Federal, acompanha� junho do corl'ente ano de- Nac.

do de sua esposa e de seu fenderá seu título contra o 2°) O TAPETE MAGICO

empresário. Fala-se que o negro Flóyd Patterson. I
- Com: .J ohn Agar
technicolcir

3() SEM LEI NEM POU
SO - Com Bill Elliott

I 4°) INVASORES DIABO·
LI,COS - 1/2 Eps.

I Preços: '8,DO - 4,00.
Censura até 10 anos.

SINDICATO' DOS ARRUMADORES' DE
FLORIANÓPOLIS

-

CURITIBA, 9 (V. A.) -

O c. A. Ferroviário, que es

tá na iminencia de perder
o, concurso do arqueiro Ni
valdo, prestes a ingressar
no Botafogo, do Rio, vem de

encerrar, satisfatoriamente
as negociações para contra

tar William, pertencente ao

A. Verde, e com éxcelentes
atuações em torneios pro
movidos pela FPF. William

chegou a prestair serviços
ao selecionado aI'aucariano,
sendo elemento bastante in
dica,do a ocupar a meta ti
tular do "campeão do cen

tenário.

OUTRO CATARINENSE QUE O "GLORIOu
SO PRETENDE: NIVALDO

VENDE-SE OU TROCA-SE

.
As 5 -, 8hs.

.Joe!' Mc CREA - Mari
BLANCLARD em:

BELO E INDOMAVEL

IVAN COBiÇADO PELO BOTAFOGO

Vende-se ou troca-se, um sítio com 320.000ms2, ten

DR. EWALDO JOSÉ RA- do parte cultivada e outra parte em mata virgem, ('on-

MOS SCHAEFER tendo madeira de lei e de qualidade; água corrente; uma

CUNTCA MÉDICA m� ADULTOS
casa de m:ldeim; uma casa de' engenho e duas ou�ras de

E CRTANÇAS _ REUMATO. estuque, SItuada no Município, de São José distando
LOGIA

'

apenas sete (7) quilometras da Estrada Fedel:al em Bar·
f:onsultório - Rua "-<unes Ma- reiros.

chado, 1,7. THorário das Consultas _ das ' ratar na

17 às 19 horas (exceto aos sá· nimo Coelho n.

bados) ,

R 'dA' R-3140eSl encHI: ua Visconde de
1

•

Juro Preto, 123 - Te]. 3559, Facilita-se o pagamento! _'

As - 8hs.
Jack MALONEY em:

CORREIO DAS PLANICIES
No Programa:
Fatos em Revistjl. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censul'a ::Lté 14 anos.

Agência "SANTA LuCIA", a rua Jerô-
1 - 10 andar -:- Sala 6 ali pelo Telefone

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 1!!8TADO Florianópolis, Sábado, ie de Mal'ço de 1956

Da
.

El.egânc·a
em urnn, aeonael ho-o a dei- ,1)':11' Til .ís", nem sequer
,.':-h continuar seu curso. 01' 111,1<1 noite. De noite; as

Petersham não teria sido '"e:heiras que Se formam
,
Buenos Aires - (AP,LA) outra coisa que um par to- ,',S calças são mais vistas

- A elegância é, antes de da sua vida se não se tives- .o que em pleno dia.
udo, uma questão de es-

se percebido que tinha uma Se tens ninguém que te
,Jueleto. Anthony Eden, o .

dif t' . lcas
"

tabaqueira I eren e para .a se e a 1erro as cu ças e

Duque de Windsor, Kubits- cada hora do dia, e qua se e não possuis um ferro elé-
�hek, não conseguiriam ser ha'. h resfriado devido a ,!:!co, estende-as todas as

!',eguntes 'se tivessem o es-
una distração de seu cria- «ortes .sob três volumes da

queleto de... Mas não elo num dia. 'excepcional- �l',l!(le Enciclopédia. Esta
nencioxemos nomes, porque mente frio, que o deixou {ise iplina ajudará a alisar
IS políticos ricos que pode- sair com uma delicada ta- ,Llil� idéias e fará bem a

da nomear, se creêm elegan-' I d I'')hqueira de porce ana e tuas calças e a tua inte 1-

tés, por terem como alfaia- 8,:,:v1'es em lugar 1:Ie lhe dar (''1 da.
:;p.s os melhores' "coupeurs" um.i grossa de tartar u- �'.e não és uma mulher ri-
Ylrtaçlores) da Via Con- t, za. .I. an .es de comprar um

dotti e de Regent Street. "Lord Brummel ostentava 'éstido de segunda mão que
Não se alimentem ilusões. uma axcent ricidade de cada iá fe:f elegante, faz um ves

Conseguem apenas estar
vez. Quando era corneteiro jdo� simples, de algodão.

bem vestidos", isto é têm
no regimento 'de hussardos \Tão te enchas 08 dedos de

roupas de _tecido de pura c não podia trazer varieda- aneis de vidro vermelho, de
lã com forros de seda e bo- eles pessoais no uniforme, vidro verde, -de vidro azul,
USes de -osso de búfalo. O inventou a excentricidade como um mostruário de uma

que é diferente. Se você não la indiferença: fazia ques- fábrica de garrafas, e em,

é", delgado, doliesquelébico, tão de não reconhecer seu lugar de um colar de péro
corn ombros la.rg'os. .e ven- próprio pelotão e não o re- las falsas que parecem den-
tre concávo - "le ventre conhecia nem nos dias de tes amarelos cariados e

en levaho", como diz uma
parada, a não ser graças ao chumbados, põe no pescoço

ignorada folha parisiense narlz curioso, monstruoso um colar- de fantasia de
que só por esta página me-

e violácio de um dos ca- cortiça ou de coral. Se po
'l'eceria o Premio Nobel. - bos. Ao ser transferido ês- des usar joias verdadeiras,
seus sapatos . de crocodilo,

I se' cabo para 'outro pelotão, [lõe uma - repito uma v->

suas canllsa� de �ha�tun_g, Brummel seguiu o nariz que :ie cada vez. Deixe a mulhe
o lenço de fIO tec:do a .rnao, lhe servia de ponto de re- res sem classe e equivocas
em Flan_dres serao obJeto� f'erencia e se enganou de 1S pulseiras das que peridu
que voc: tran.sporta daq�1 pelotão. ram 'lima esterlina de ouro,
para a.li em cima de voce, Quando voltou' à vida ci- -im peso mexicano de ouro,
,�omo por encomenda de ou- vil, em meio àqueles joven- um chileno de ouro, adorno
,1'0. z inhos "fashionable" (ele- que em teu pulso de esposa
A segunda condição é o

g",Íl�es) que rivalizavam em purn e incensurável faria
corte. ASRim como na prosa oxtravagâncias, lançou a »ensar naquela mulher de
::t elegância não está, nas mais sensacional de suas que se fala no princípio das
palavras, mas no modo' de excentricidades condensada "Mil e Uma: Noites". Lem-
dispê-las, na moda, que é a

na fórmula: '''Um homem 'Iras-te? 'Schchriar, sultão
mais dificil de todas as ar- bem vestido deVe passar Jas Indias, e seu irmão
�es decorativas, a elegância desapercehido"." 'I

" .

d G.r c c • :')1: la...nzenan, rei a' ran-

c:epende da forma. Um ta- Esta é a expressão supre- de 'I'artaria, viram surgir
.noso alfaiate do século

ma da simplicidade. ,d() U1ªr um monstro, um da-
passado, que viu passar por Mas não se deve confun-
sua casa da Rue de la Paix '

. .

'T d
1 - De _Ql'dem do Doutor João Demaria Cavallazzi, ..., dir com a economia. u o o

Bani de ,Castellane e o .

dDiretor Técnico e Presidente do Conselho Superior da que se compra' nos dias e

Usina de Beneficiamento' de Leite, torno público que, no
Príncipe de Gales, dizia: liquidação já passou de mo-

"eu -eobro o corte; o tecido '

1 d h'
próximo mês de junho, a UBL procederá a venda, peio (h. A capa de pe e e a

� presente". t
'_

,

preço de custo, de cem vaquilhonas da raça holandesa, res anos, que no ano pas-
Terceiro: a escolha dos .

de procedência uruguaia e argentina.
'

sado foi encurtado para ja-
elementos. Obtem-se o má-

2 - A presente venda será efetuada de acôrdo com ' queta, e este ano foi reduzi- "j,;sima, de que estava ena-
ximo resultado da simplici- d b I ,. M

o PLANO DE REVENDA adotado pelo Estado e pela ,O? o era e que, no ano m.uaco e ciumer.to. as a-

dade, que é um ponto de ," dorm.
,

UBL, o tIua'l"'acha�se' .e'onsubstanciàdo nos 'seguintes Iteris :
'.I próximo, reb"ocederá 'à go- �,€:Hl:' o monsi 1'0 ,ó ormeceu

, :negada, nãó um p'onto de '

d' t d'
�

I
."

a) a venda ser� com reserva de domínio; , la. que' en 1'0 e (OIS' anos com a cabe�H sobre seus

)al'tida. Retomo, a compara- d
' .

b) o comprador pag;;trá no ato da assinatura do a ornara mangas para co- J(,,�lh(!<;, a mulh(·�,' fez sinal

contrato 25% do montante da compra;
'.;ão com a arte de escrever: bril' o tecido um pouco gas- ::t Schahriar que se

; mau escritor sobrecarrega
para

c) os restantes 75% serão pagos em 36 meses; to, é a expressão de um lou- ft j:!'o}:imasse, lev[l,ntou a ca-

Im substantivo com três ou

d) as despesas com o registro do Contrato de Com- vável sentido prático e, po- 'upça do mom,i]!) adormeci,

pra e Venda no Cartório de Regjstro de Títulos e De- l�atro adjetivos que não
d';) constituir o orgulho de C!.,. fl apoiou na relva e or-

la0 uma nota da c_ôr ou 'd
_

h' Icumentos serão as expensas do comprador. .
'.Im man o, mas nao a que d:'olilll aos doi::. principes

')Ol'que se neutralIzam ou '1
_

d I _

I3 - As inscrições, pal'a aquisição do gado referido _. Ih' ,manter a I usao e que as 'i '1€ nao lhe nEgassem seus

no item 1, achar-se-ão abertas, no horário das 7,30 às 9 porque foran: mal escod. 1-, pessoas não o percebam. As

/'
::01'1';50S, amf'at;Hr.do-os de

horas, na UBL, à Rua Esteves Júnior, s/n., a partir do dos;' entr�, ClllqU�l}ta a Jl�- lr,lses ":pão aparece tanto" '1. Af.prtar o n�(liH:tro e con

dia J5 de março e encerrar-se-ão, impreterivelmente,' no �ivos que podem se.r ap I: 'o "'\on,,' durar um pouco tar 'i:1C 'tudo (1.:1do aquilo
dia 30 do mesmo mês. �ados a um subs,�antI�?" h� mal!;" devem ser eliminadas que ainda não havia acon�

4 - Por deliberação do Conselho Superior da USina apenas um q,�e, devei seI
r!c manual estético. Quanto tecido) e pedir-ih, sua mor

de :Beneficia�l�nto de �eite. d_ever-s'e-ão obedecer os se-t
usado p�a:a eIJm aque a no-

'1m'! camisa
. ':pode : ser�ir t,<:, r ('pois. g 11" {S dois pr�n-

glllntes reqlllsltos, na InscrIçao:
ta de .cOI. uma �ez mais esta sUJa. clpes aCeItaram seus ener-

a) ser o candidato, fornecedor de leite, ou ná" o Repare com? se vestem
Qn::tndo os saltos estão um Ricos oferec;m( ntcs, a mu-

'sendo residir nas zonas abastecedoras de leite à Capital; as cantoras de opera. Quan- !)(,U;'O gas'tos e acredita-se ,;,(;\, l'l com que cada um

b) assinar um compromi:;;so de fornecimento de ki- do encontrar um,a fum q;1e podem dUl'ar- "por u.ma ,::d,�.; lhe presól!ieasse seu

te à Usina por tempo nunca inferior a três anos; trem, a reconheeer� ogo,
vez mais", não servem. Já se iillCi tirou de uma caixa lVIARIZE ESPEZIM LAUS

c) sugeit:lr-se a fiscalização da UBL quanto a'J a- an.tes que ten�a saldo para está em ab;aso. Há quinze um fio adorr.ado , de aneis Nilo Laus e famHia, convidàm seus parentes e res-

proveitamento do gado adquirido e obedecer, as sua..; re- o corredor p��a acender �m dins já Se devia 'ter mudado fit� :(l('!as a� espée�es, e dis-' sôas de suas relações pa,ra assistirem a missa 'de 10 al1Í-

comendações técnicas;
-

cigarro e emltIr um gorgelO: '�, última sola por um remen- se: tenho novclla e oito; versário de falecimento" qUe mandam rezar sábado, às

d) cumprir_ as cláusulas contratuais; terá posto 'Os veludos da
dito. :,ll1er�a os vos�,,-�'; para qom- 7,boras, na Igrej.a de São Francisco, em intenção a aIrI}..

a

e) utilizar-se do' Serviço de Inseminação Artificial Tosca, os berloques de
'Q,uando conte uma anedo- plt'tar unia cenh:'I:a. de sua sempre lembrada

para a cobertura do g'ado adquirido desde que a �"1a Aidá, os crisantemos da
ta. um "bon mot", um "j�u ].pitora qu" estás acima MARIZ'E ESPEZIM LAUS.

granja 10U fazendà se enconh'e dentro do raio de aç�(O Bu'tterfly, os -cravos de Car-
d'esnrit" que ouviu ou leu de toda suspeita, não faças Desde já confessam-se agradecidús a todos que com-

daqllele Serviço. men e os véus 'de Norma, e
1,1'Y1a única vez, é provavel ü t\�U ma_rido, (OIl:, todas a- parecerem a esse ato de fé cristã.

5 - A venda de gado obedecerá, rigorosamente, a empalideceu o rosto como a
q�;e ídnda sejam J).ovos. Mas CjU(�ié:,S mo�d��'l d� ouro em

d d·
. -

O' d' 't
_ "I ' Sonombula ou o queimou01' em e mscnçao. numero e, mscl'l os nao pOl. ·e:rH se os ouviu de duas pessoas t�n p;üso, a figura do mons-,

lt '

d 'lh como a rapariga do 'Far '

u rapas�ar o numero e vaqUl onas a serem vendidas, que não se conhecem entre tra (j'le continl!nl dormindo
h

. 'We'st. As mulhe:ces que não
6 - Para con eClmellto dos interessad:ls, o presente Sl, já são velhos. Não repe- C'lm a cabeçd �la relva, en-

edital será publicado, por três dias, no Diário Oficial 110 se lavam, se inundam de
ti-los. O "esprit" e a pilhé- (j'lanj'o a mulher procurava

Estado, na Imprensa da Capital e irradiado; por igual ,duas ou três loções e de
t'il'. são como a gravata um rls ,]lIas pec% q�e lhe fal-

t I R' I' D'" d M h- G
.,

A' 'du'a.s ou três essencias, por-
. "

, empo, pe as :oa( lOS lano a an a, uaruJa e _ !lIra pouco gasta: "já não podem t;I\',\r,: em Sl.l� co-"eção.
Garibaldi. que não sabem se adaptar

Usina de Beneficiamento de Leite, em Florianópo;:s, à idéia de que um corpo

7 de março de 1956. perfumado deve começar

Hélio Abreu - Assistente Administrativo. com u� banho quent:, uma E � I T' A L.Iesponja e um sabao de ',LJ r:

- __

o

Mars-ella. Acreditam quea
..,

'

odginalidade consiste no '1 - A Escola de Aprendizes Marinheiros de Sant�:
ahuso. �ertos homens ;�s-l Catarina: fará realizar prova -de 'seleção para proviment(l
tem trajes de, duas cores de cargos de professor de ensino eleme'ntar.
a�ém de uma tel�coira no 2 - As inscrições, para essa prova estarão abe'rtas
pullover ou no �olete e ou- no Departamento ,Escolar da Escola, pelo prazo de trinta
tras ql1a�ro ou �mc9 na gra- dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste
vata, melas e diversos aces- editaL
sól"Íos. E são órgã,os de

-

<,NO tendeU_O))
Com a Biblíii na Mão

DE PI'I'IGRILLI
SÁBADO, 10 DE MARÇO

Eis que tenho -pôsto diante de ti uma porta aberta,

a qual ninguém pode fechar - que tens pouca fôrça, en
tretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu

nome. (�poc. 3:8), Ler 3:8-12.
�

QUANDO chegue! às portas do presídio "The Walls",
onde ia servil' como capelão, encontrei no portão de en

trada o guarda que não me deixou entrar enquanto não

lhe revelasse o que ia fazer. Depois de averiguar a vera

cidade de minhas intenções, deixou-me entrar.

Não me deixou entrar enquanto não verificou que eu

era desejado, e ainda tive que entrar depressa para que

o portão se fechasse imediatamente. E êste se fechou de

tal maneira .que não deixou dúvida de que eu estava se

guro lá dentro,
Cristo não é menos preciso a respeito de nossa en

trada no seu discipulado, Contudo não entramos para a

" prisão mas para a liberdade. A dois de seus discípulos"
primitivos Êle disse simples, mas claramente: "Segui-me
e eu vos farei pescadores de homens". Êles tiveram que
fechar o portão que os separava das suas atividades an

teriores.
Quando entramos com Cristo no trabalbo do reino,

Êle somente nos aceita se realmente quisermos, ir, fechar
o portã�o 'Sôbre nossos pecados e fraquezas de tal modo

que não deixa dúvida de que estamos do lado de dentro.

ORAÇÃO

'[ !ie't:e genir-s anormais e

mn i ignos que são inimigos
r.<:r':ê'is· dos homens, tra
lendo consigo urr.a caixa de
,'idJ o fechada com quatro
f",chaduras df' :1Ç0, da qual
ft:z sair uma raulher formo-

ó Pai, agradecemos-te a oportunidade 'de conhecer

te e tornar-nos teus discípulos. Concede-nus sabedoria

para aceitar a tua salvação. Ajuda-nos a esforçar-nos e

a orar como nosso Salvador nos ensinou: "Pai nosso que

estás nos céus .•. Amém.
'

PENSAMENTO PARA O DIA

Desejo entrar pela porta aberta para receber por -ré,
a salvação qUe Cristo oferece.

CECIL F. MCI{EE (Texas:

USINA DE BENEflCJAMENTO DE LEITE"
EDITAL N. 1

V,ENDE-SE
POR (CR$ 12.000.00)

Família que se transfere para o norte, vende uma sala
rle jantar quasi nova, de Imbuía, composta de nove Peças

inclusi ,'e mesà elástica com duas taboas de 'Sobres�lente,
Vêr e tratar com Luiz Soares Ventura à rua Santos'

Saraiva - (Vila D. Otília Cruz 95, ao lado da Madeireira
Schmidt) ,no Estreito.

3 - Para a in..'lcrição o candidato deverá apresentar
l'equerimento instruído com os seguintes documentüs:

a) Um dos certificados abaixo:
Diploma de Escola Normal;
Certificado. de conclusão do segundo cíclo do
curso secundádo;
Certificado de conclusão de Dii:lática dos Cnrsos
Pedagógicos de Ensino Industrial;
Diploma de çurso de Ensino Superioi'.
(Qualquer um dêsses documentos só será váli
do se expedido por estabelecimento de ensino re

conhecido oficialmente).
b) Documento comprobatório do efetivo exercício

do magistério durante pelo menos dois anos le
tivos, exceção feita àqueles que apresent�rem I

Diploma de Escola Normal ou de Faculdade de
Filosofia;

c!issonancia, são a apoteose
da desafinação. Nos tem

pos em que os elegantes
ingleses se permitiam as

excentricidades mais ultra
jantes, Henry Cope passea
va por Brighton 'vestido de

verde, desde o chapéu até
os sapatos. Em matéria de
excentricidade só é lícita
uma, por espetacular que

'

,seja. Tregellis, rival imagi
nário de Lord Brummel nu
ma nov'ela de Conan Doyle,
disse:
- Tem uma exc.entricida

de qualquer? É de bom gôs
to, 'neste momento, ter uma

excentricidade, e se você

................................� ..

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS' E

PltLGl/S'
_tulIs.t�el1t ápellças

Toda dona de casa sebe que êsses insetos
são portadores de doenças, porque sugam
o sangue de, pessoas ou animais doentes,
transmitindo os micróbios para pessoas
sadías. Por isto, ela combate com NEOCID
EM PÓ as pulgas que ameaçam a saúde
da família.

Polvilhar amplamente NEOClD
EM PÓ nas frestas do a.ssoalho,
em baixo de tapetes e outrQ,s, lu'

gores preferidos pelas pulgas.

NEOCID EM PÓ mata infclivel
mente ás pulgas quando en

trarem em contato com o pó.

�.

NEOCID EM PÓ mantém o

ação mortífera, durante mui
tas semanas.

COM NEOCID EM CASA,
HAVERÁ TRANQUILIDADE E SAÚDE I

NEOCID

�
"

um produto
garantido pela

marca suíça

MISSA DE 10. ANIVERSA'RIO

IlFllTIRl1 FORNEROLLI
Avisa aos seus freg.uêses que se mudou provisóriamen

te para à Rua Nunes Machado, Prédio da Liga Operária:

mentos de ensino ou oficiais das Fôrças Arma-
das;
Fôlha�corrida ;
Certidão de nascimento;
Prova de quitação com o servico militar;
Atestado de sanidade física e �en,tal, expedido
por serviço médico oficial; •

h) Atestado de vacina;
i) Prova de identidade;
j) Título de eleitor;
k) ,Título e diplomas diversos, relativos ao exercí

cio de magistério e que não sejam taxativamen
te exigidos.

1) Dois retratos 3x4, tiradoB de frente sem chapé'l,
com o nome escrito no verso.

4)
,

As' firmas de todos os documentos exigidoS de-
verão ser reconhecidas.

5 - A. pr'ova de seleção constará de:
a) exame escrito de Português
b) exame escrito de Matemática
'c) exame escrito de História do Brasil, Ciênch Fí.

sica, Geografia e Corografia do Brasil
d) exame de pl'ática de aula

, e) apreciação de títulos apresentados (em caso de
empate).

d)
é)
f)
g)

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

:ç.UA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

.0.8 8•••••••

/ 6 - Maiores pormenores serão obtidos diretamente
no Departamento Escolar da Escola de Aprendi-

. ". I
zes Marinheiros de Santa Catarina.

Prova de Idoneidade moral firmada por dois res- I HAROLDO RAMOS _:_ Capitão de Corveta _ Chefe
ponsáveis qUe sej�m diretores de estabeleci- I do DE.

c)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



n S8PS não está preenchendo \ MARCOS ANTONIO
perfeitamente· suas finalidades ·PREN����O-����tJ� ��N��AS, .. �� LlTORANADA·ESTRADA.DE

Ne1tri'- época- de
insuporta-I

vi�os' de lucros, esteja ven-'Para exemplific�, citemos o Conforme foi amplamente O público floríanopoljtano JERRO SANTA CAlAR, I NA
vel carestia da vida, em Jlue dendo generos pelo preço dá batata inglesa, que no anunciado, por êste e Pelos terá oportunidade, de ouvir Sábado 25 do mês p. pas-' seus tanques cedido, evítan,
o Govêrrm Federal se empe- comum do 'comércio varejis- SAPS é de 4 cruzeiros ao demais jornais da Capital, suá maravilhosa voz ama- sado, pela manhã, indivíduos do o "desequilibrio da litorina
nha em dar combate à alta ta, que para o exercício 00 quilo, quando qualquer ven- como também pelas emísso- nhã, às 11,30 horas na rádio'malfeitores colocaram sobre ou seu desvio para fóra dos
vertiginosa dos preços ,dos referido comércio, paga pe- deiro ou feira-livl:e; venda a ias locais, encontra-se em Diário da Manhã, 'o l:eito da .estrada de ferro trilhos.
generos alimentícios, em be- sados impostos. !

-

3 cruzafrns! Nossa Cidade, o festejado Mas nâo será somente uma, Santa Catarina, no trecho
./'

nefício das populações pq- Além, de vender os géneros Ha seguramente uma se-j cantor MARCOS-ANTONIO. st;a apresentação. Dará mais entre Blumenau e Ltajai, bem
bres, mal nutridas, porque por preços muitas vezes igual mana, que não é encontrada ! '" Dono de uma invejável voz, dez audições" todas no mesmo proxlmo a esta qdade, pesa
carecedoras dos nacessartos ou superior ao do comércio nos retertdos Arm�zens, uma I soube de pronto conquistar o horário e na mesma Rádio. .das pedras, o que ocasíonnrta
recursos para adquírfr por varejista e das feiras livres, grama siquer de açucar público tanto aqui tomo nó Como, já foi divulgado, é, o tombamento ,de uma litori-
preço escorchante os generos acontece que, constantemen- branco, refinado. A farinha I exterior. intérprete de canções italia-I na repleta de passageiros,
de primeira necessidade, '- te Os armazens do SAPS en- de mandioca, que éo alimen- A severa crítica, porém ob- nas, espanholas, enfim can-' que deveria percorrer aquele
é lamentável que' o SAPS, cóntram-se desprovidos do to principal do pobre, é outro jetiva, de todos os países on- ções ínternacíonaís. trecho, ás primeiras horas.
cteado para favorecer ao po- nacessarto para atender ao genero alímenticíoque, de vez de teve oportuntdade de dar Nota caràcterístíca é que
vo, por, meio da venda dos

i público.
Os' preços do SAPS em quando, não é encontrado mostras de seu grande ta- se faz acompanhar de seu Só não aconteceu fatal de-

generos por baixo preço, sem .
são .muítas vezes" 'absurdos. nos Armazens do SAPS., .: � Inseparavel violão, Que o ma- sastre, com o capotaínento do

Mas, o mais interessante é neja com verdadeira perícia. coletivo e morte ou ferimen-
que não são apenas os gelle- Ao Marcos-Antonio, augu- tos de 40 ou mais pessoas que
ros coloniais que, sobem COllS- ramos feliz exito. o ocupavam, por ter um dos
tantemenie de,preço nos rc-

! EM ITAJAI QUASI, FIZERAM JOMBAR
/. '

, j

A polícia de Itajaí, infor
mada do õrímínosó atentado,
'poz-se a campo, dellgencían;
do a captura dos responsa,

veis, o que conseguiu, feliz
mente.

Trata-se dos individuo
Alcides 'Agostinho Silva e

Manoel de Carvalho, os quais
foram tranceftados no xa

drês, tendo sido aberto o'

respectivo 'inquerito.

Comentário!; sobre a cendeneçêo
preço, conforme vem de a- d I'd fld PSPcontecer I no Armazem do :;� < ':;;,�;; ':1. O I erlJ,' O ,

-

SAPS do Sub-Distrito do Es- Rio, 9 (V.A.) - Ontem pe- : piedade dum paIs onde a jus- A reportagem, de posse des- . /
treito, onde o' povo foi sur- la manhã, o deputado Neiva

I
tíça é .manípulada pela-poli- Sa informação, entrou em

.preendido certa manhã,' com Moreira prestou a� seguintes tíca".
.

.

-, contato com o consul do Pa-
a majoração operada à not-

I
__ informações à imprensa: I RIO, 9 (V. A.) - Falando raguai em sãà Paulo, obten-

te, no" refertdos artl'g'os. lento "recOnheceu, unarnme- "0 d t d T t
. f" n a míní tr 01"

-

.,.
, s epu a Os eo oruo

I
a impre s o, S 10 0- do a informação de que o sr.

Quan..:,do imbuídos na' nossa bôa fé julgnvamos que a Oportunamente apresenta- 'mente, no gr-andd cantor, Monteiro de Barros e Chagas zimbo Nonato, presidente do Adernar de Barros não havia
eonjúra 'contra a nobre classe dos agentes fiscais 'havia remos' aos nossos leitores, re- uma v,oz maravilhosa, dotado Freitas, seguiram para �'ã(_ ',TE informou que não pode- solicitado licença para via
terminado, laboravamos num grande equivoco. ela apenas lação detalhada dos generos

de um magistral espírito ar- Paulo e, juntamente com' ( .á ser realizado - amanhã o jar ao vizinho país, entretan-. -tístl.co".
'

se racolhêra como 'um pôlvo que procura tréguas tão, so- alimentícios vendidos pelo advogado Oscar Pedroso Hor- ,ulgamento do "habeas-cor- to poderia ter feito a viagem,
mente a fim de refazer o fô!ego e êis que agora....�ixa a sua SAPS em confronto com os MARCOS-ANTQiúo, já é ta, estão redigindo 'o pediàc ius" que o advogado Rivada- mesmo sem a licença., um nome bastante éonhecido '

tóea para acenar Os seus poderosos tentáculos, contra sua ido comércio varejísta local, de "habeas-corpus" a ser a- via Maia impetrou, por conta A condenação do H.- Ade-
de todo o público brasileiro, .

f d Advítíma.de sempre. ,:afim de que toélos vertfíquem presentado hoje OU amanhã propria, em avor o sr. e- mar de Barros a dois anos de
Em �in rodapé do "O ESTADO", de domingo último, um se o povo está sendo benefi-

e estrangeiro como ficou dito
ao Supremo, mar de Barros, pois nem mes- reclusão, pena imposta Pelo

indivíduo que se diz funcionário, assim pois fugindo objec- ciado pelos" Armazens crea-
acima. Em temporadas passa- Nesse sentido alegam' não mo chegou até agora, a esco- .Trfbunal de Justiça de ' São

tívaments á ética imposta-pela função e' pelo respeito aos dos co� o -elevado pro-
das, êste cantor, visitando estár o Tr-ibunal de Justiça de lher relator.

-

[Paulo, continua obtendo, a

seus colégas, talvez para dar provas cabáís de sua. smce- posito de' favorecê-lo, ven- várias cidades aqui e no es- São Paulo capacitado a pro- RIO, 9.r(V: A.) - Urgente maior repercussão. A polícia
ridade aos "anjinhos alados", arregaça as mangas acrímo- dendo ao mesmo, generos ali- trangeiro, estabelec�u um l:ê- nuncíar-se sobre o caso, pois - Um porta-voz da 'polícia de São Paulo solicitoú a to
nlosamente e invéste c<;mtra t!J,is senidores, em EUcessivas mentícios _por preç'Os abaixo :ome seguro qu�, el: conflr- I em �e tratand'o de atos

"
de paulista informou que o sr. das as policias estaduais a

venêtas que não deixam dúvida alguma quanto a sua oge- dos estabelecidos ·pelo comér- Q,u de m�nelIa ,relevant: um governador, ,a competen- Adernar de Barros, talvez se captura do líder populista.
risa contra os mesmos. cio local.

" '

numa excursao rea!'Izada ba cia para o julgamento caberia encontre no Paraguai, pois o

I;
Ao tempo que pintá oS "tubarões" de azul, e ouro, deixa ' Ao registarmos essas in- pouco. I

à Assembléia Legislativa Es- avião particular do chefe po-
•

clara a sua vontade deliberaCla de despej'ar o máximo de formações'---- que nos foram
-_-_-_-_-_-_-....oh!"••�.�_-_-_...D••_._. : tadual, nos termos da Cons- pulista desceu ontem no ae-

suas bílis contra 03 agentes fiscais, frizan{io bem que estes fornecidas por pessõa idonea, S b
-

e1.
.,.,

d
I
tituição. l'oporto de Assunç,ão.

não ú3am de cordialidade para com o público, que f8gem assiduo leitor de nosso jor- ,0 re as. elçoes a
I Depois dessil

I
prelÚninar

de sua função precípua (grífo nosso) de instruir e orien- nal, e que nos solicitou fizes- luesa da Câ-mara e do' contudo o pedido de "habeas,

tal', classificando-os depois como desumãnos,' para final- semos um apelo aos cUrigell- Senado '; corpus", entrará i10 merito da

mente" numa demonstração de invulgar coragem, afirmar tes do referido serviço do sen-
RIO 9 (V A) _.:_ Q b questão. Sustentará que o sr.

,

tIl b d t'd d Ih I
". yo re as

d
' , .

que usam cápa, ,capóte e capuz, a qua os mern ros a 1 o' Il.�me orar ta' estado eleI'ç- d �'t Adernar e Barros Ja fora
�es as mesas ,,\-tIre oras ,

Ku-Klux-Klan.
"" de cousas, 'deveras lame,nta� d C' d S d 'd'· absolvIdo em processo seme-
.' a 'amara e o ena o, IS- ,

. Na sessão de ante-ontem
Não POS'i:lO acreditar de sã consciênc-ia que esSe escriba vel para a gente humilde e 1'"

,

l'
lhante: e o caso presente_ E

'tal'de da A>sse'mble'l'a Le-se, 'lOJe, a Imprensa, o a ml- ,� ,_ '

conheça ,efetivamente a prática e a finalidade da sêita re- d�sprovida de recursos, espe- r nt AIP' t
.

I
referente a cammhoes e nao

a e mara eIXo o, presl- ,.

'

.

- ferida, assim como não posso admitir, que ele tenha con- ra.mos· que p'rontas providen- dente do PSD: "As demarches autOI,novels d� Passeló.
.'

sultado O dicionário para saber qual a significação do têr- cias sejam tomadas, evitan- l' d t d ,Adiantou, amda o sr. NeIva
rea lza al) em orno esse "

'.
'

mo desumano que empregára! Se est'ou enganado, porém, do-se que o SAPS suplante o
as t t- d 'd MoreIra, que os dIretores es-

,
' sun o es ao nos con uzm o'. '

,maior raz.ão me assiste aquí para pod.er afirmar q'\le, diante comércio varejista da -Ca�i- re lt.1 d'
. . taduals do PSP, em todo o

,

"f'
.

't I
.

' a su a os auspICIOSOS.
'1 t- l'd' dde tu,do IStO esse môço está fazend!}. juz a u,mas' e1'1as num pi a, na corrida vertiginosa N t t' C' bt Brasl, es ao se so 1 anzan o

, o OCan e a amara o e-

�anicômio QU então está comprando b�rulho, na especta- la alta dos preços dos g'ene- ve se ma p'
-
'.

1 com o sr, Ademar ,de Bar,Tos,
d f� d lt I' t'

.

- u com oSlcao gera, l'd d
..

tiva de que alguem se arriscará a um es orço, e resu a-' 1'0S a lmen UllOS. Os 'd' ,

p t'd· t
O 1 er a malOrIa na Assem-

t'd t h
lVelSOS ar 1 os en ra-

I"
.

1 t·
,

·tdos !J,té funestos". Todavia"diante<�e adrreme
I

tasd
acan as

PELO ENSlNO
ram em acordo, tendo em'vis-, b elat Ldegls at ldvaCdlo �SsPltrl o

e Eoêzes como estas, -quando se nega, I;l um u o a uma
"

,

'

ta a eleicão de domingo. Es- I
San o, epu a o ov�� en-

classe das 'mais respeitadas na estltutura administrativa da 'paro que � mesmo aconteça ao 'II
zel, detclal:ou, a proPosltto hUo,nação, é justo que uma voz se faça ouvir, na dêfêsa d_?s \jAal's uma' brl'lhanfe" Senado. A's onze horas de
assun o: 'Que De�s en_a

seUS direitos e que o vilip.êndio' objectivado por elas nao 1"1 h
.

b d
'

, oJe a anca -a Pessedista Sociedadelógre jamais,' consiçíerando-se que até, aqj.li elas foram re-

'f 'd
' daquela casa do Congresso se

legadas aos desprêso, desprês�o este que tomou a fórma quí- VI ona '. O concel- relmiu para tratar do assun- "DEIXA DISSO"
mica dos adúbos alentando _invectivas desordenadas· e ca-

C to';. Amanhã, na chacara de
mo.,

. na-lhocrátas de despeitadós e in vejósos. fuado urso, Bósco Assinalou a seguir, o almi-
I
sr. Mígue� Daux, em Santo --,.......,...- _

'José Lins do Rêgo, Rafael Correia, Dant<?n CoêihQ, Bar- rante Amaral Peixoto:

"Te-/Antonio,'
haverá uma grande'1 Mais um sucesso foi alean-teto'Vinhas e muitos otürós .agentes fiscais laureados na , nho, notad,o um grande movi- feiJ'oaâa,' comemorativ.a" do, çado pelo Curso Bosco, desta '_impre'nsa brasileira, deram demonstração des�e dE:sprêsQ" m,e.nto de si,mpa, tia em torno

'I anive,rs.
ária da SO,C, IEDADEA cidade, com a realização 'dos

na e�pectativa de que o temp'O se ipcumbiria de repor:. a do general Flor, i a no, da "DEIXA DISSO., '" --

/'lh M
. exames. pelo Art. 91, em dias WASHINGTON 9 (U P)jU3tiça no seu lugar; Earros de Carvalho, D. Coe - o, ano Cunha, Estamos todos' inte- O mestre-cerimonia'

'

da ',. .
-

,

t" M
.

t t do mês passado, no Colégio ' '
" Cerca de 2 milhões de operá- tos, pela soma de bons e ines-

Aquino, Amando 'Fontes, An omo B. ala e ou 1'os agen es
Estadual Dias Velhó. E' do .ressadós em que o ,gen_e,ral re-I sU,c,ulen,t,á "co,m. ida, brasilei- l'

•

t
- timaveis serviços prestados

fiscais, em:pJêilo Parlan'Í-ento Nacional, por sua vez, mos- c ba as d monstlaçoes que r sela o n110'0 BALSTE
r os amencanos erao um

'col1hecimento geral a manei- e
_ ,e., "

,

a, a '"
-

t' -d 1 ao ,Hospital e a Irmandade
tr'aram o seu altruismo em momentos culminantes, quando ' -- Ih d- d 1 f RO FILOMENO

aumen o e sa ario direto, a-
raI criteriosa e,hono�ta, que,

e sao _evl as p� a su.a, 11-
,

"
.' que por cer- h' - 'd,'O Senhor dos Passos, veio

Baleeiro, Jci,upert e oútros almeje.vam excluir- o, direito de --

me t açao no ac'ontec t d d 1
man a, quando o sal'ario mí",

vem sendo adotada, aq:ui em,
a u s" lmen- o ala m�ls uma ,aque as

'nimo nacional passará a :;;er
encher de ,satisfação a todoS

quota-parte nás multas, porquê sabiam que isto �tentari�, Florl'ano'poll'S, na reall'zaça-o, tos do ano pa,ss.a,d.o_. , sU_,as: ap.r,ecla.das, apresenta-,,' l' t td d de 1 dólar por hora, 'O sala- aque eS que es emunharam
contra à propria política financeira da União. E a Ver a e

,de t'al's exa'mes, sendo as
Em que conslstlra'ü essas çoes culmanas ...

,

,

' .',

é
.

, , � "" IlIó.' I r,io mínimo atual é de 75 cru- sempre' a sua..._ação beneme-
.' está aí 'firme, d� p!'.

' , i"' ' .... 1 'l'. demonstrações? - Indagou o Pelos comentários que an-
,

1 b
_

d f d ,bancas compostas dos ele- zeiros por hora. rita e a sua dedicação sem li-
H'oje, porém, creio piamente, e es sa erao e en er os reporter. "Va,mQs entender- dam circulando entre todos

,

d t t' mentos mais representativos I I', Ó novo salario mínimo terá mite3, transformando o nossa
seus lídill).os, direitos, especialmente quan o es 'es es eJam

e capazes do magl·,te'I'I'O 'cata- mo-nos s_obre" i,sso. Por. e,n-I os asso.ci,ados da tão a._prec, ia-
-

," ,'.

lt
; -

� influencia indireta nos sala- Hospita1 de Caridade no eS-,
ameaçàdos, entre aleivoslas e msu os -grosseIros, nao ape-

rl'nense, o que' vem dar mal'o" quanto" nao ha nada POS.ltlVO; I
da SaCIe,dade, a reun�ao g!J,s-," ,

dI"', -- rios diversos de apro�imada- tabelecimento modelar que
nas como princípio de defesa comum e uma e�,s.s,e .

mas
valor aos treze certifl'cados exceto o nosso desejO de tronomlCa por _ certo tera

,

t 'Q d 1 r e 'e
- I mente 22 milhões de- empre- hoje se apresenta, impressio-'sobretudo velando pela' au 01'1· a _e que e a enca na qu

expedl'dos, apo'-s as pl�ovas d'e I prestar o nosso.tributo de ad., grande a.fluência, , . I'A
'

•

t d' ·t
'

e e
�

I gados no comércio e ser,viços nando a todos e muito reco-
lhe é adjudiéada porque, Sem IS o, sem o IreI o a pr s r-

2 '" '

D t d' 1 d miração e 'respei'to ao eml- Ante,S!!Pamos no.3sOS cum-
, ' . l' -

't d P de a. epoca. es es Ip ama os, I
.

' '�e tra.nsporte, que.já tem sa- mendando a assistencia hos-vação do propri0 respeIto a e es que sao agen e� o o ! 10 f 1 d C � nente homem publico dos primentos ,pela data festi-
,

.'
- , .

t t oram a unos o ur�o

I
I larios .superiores a 1 dolar pitalar em Santa Catarina.públiCO fatalmente 'estarIa em JogO a prop1'1a es ru ura

B d f'" pampas" va, ..,
" osco, provan o a e lCleneia

.

por hora. Assàciamo-nos ao regozijOda seg,urança e do r�gllne., ' 'e ã capacidade do corpoclo-'
'

•

H t t absolutament S 'CENTR'O ACADEMICO "VIII DE SElEM Esses empregados recebe- dos que compõem a veneran-
.

' .

a Um po,n"o pore.m. e,n,l qu� eS amos
.

e .0- cente daquele Curso, que se
_,

_

, 1 t R f h ento In I
rão aumentos adequ::tdos, a da Irmandade do Senhor doshdanos com o p uml IVO. e ll'o-�e ao con eClm -

dedica ,desd 1950 à prepara-
tegr'al do nosso aparelhO: fi�c.al, pois ,se o art�culist.a n.ão, ção d� tur�as p�;a os' exa- BRO" DA FACULDADE CATARINENSE

fim. de manter as dlferenç�s Passos e integram o corpo

fôsse um ignorante da mate1'1a, certamente n�o terl� feIto
mes pelo Art. 91 e para exa-

salariais sobre as classes 0-, medico e o funcionalismo do

referências a imposições de multas "por �utorldade dlver�a mes vestibulares. São os se- DE FILOSOFIA
p.erarias de categorià3 infe-j Ho�Pital .de C�rida?e; pelO

d t " O t f 1 P nores. '.... satlsfatorlO aconteCImento.da que, hover lavra o o a� o. �ge� e l�ca, como ,o 1'0-
guintes os alunos do OURSO

motor, não tem a menor �n�erfere�cI�o Julgament� nem BOSCO aprovados nos últi- EDITAL DE CONVOCAÇÃO

F h
----

·na imposição das multas e IStO, dIga-se para conheCImento
mos exameS: Adolf� Martins ' -

•

a
.

'desse môço vem desde o primeiro Regulamento do Impos- '11' ld' F dI'
'

11eG ano', -', 9 d 10 d f : Caml I, A o ernan es, A - De Ol�dem do Senhor Presidente convoco os SOClOS

,'_, '

"�

,
,

'

•

,

•

to de Consumo, baixaclo com o Decreto 5.8 O e e e-, berto Carvalho Angelo Sil- d
�

t C t, , A bl", G ' 1
-

d' 12 (d ).

d 1906' C s contrári acfmitamos que papel es- , '
. .

es e. en 10 ,para uma ,ssem ela era, la oze
verelro e .. a o

.

o,
" i vestre Bez, Arml Candemll do corrente às 1930 horas em primeira convocacão e

tariam fazendo nosws le-crlsladoles? i C B t 1 F I. '." .

,
, ,.' o. '

,

,
apanema, ar o omeu. ran- mela hora maIS tarde (20,00 horas), em segunda êonvo-

Na atual conJ.untura, preclsamos_ de VOZes que se le- cisco Hames Benedito Lima i _ 'd; d F ld d (S la- �o·b'l' d' C' I' '.

., '. _ i" , caça0, na se e a acu Ue e a o e o o eglO
,v-antem em defesa dos problemas de ahmentaçao, transpor- 'DoúÍingos Dela Justina Os- "" t ") f' ,d d l'b 'aI'em' so�br'e a s g

,

t, -, 1" t
.

d t·t d d f' I ,va annense , a 1m, e e I er e 11m e
te, elevaçao de sa anos, e C., aSSIm como e a 1 u es e 1- mar So;:tres de Oliveira e Wal-
nidas que verberem contra os insufladores, contra "heróis dir Miranda.-
de fancaria" e dos que lá fóra detrataíp abertamente o Ao provecto educacionista,
nosso país. digno, diretor e aos demais a) Discussão do Ante,-,Projeto do Brasão e Ban'deira

AbandQnar ou esquecer �do isto para empregar ativi- componentes do corpo docen- do Centro.
,

dades em acirrar ódios contra os qu� procuram cumprir o te, bem- como ao.; (}u�, log�'a-I b) Trote dos' Calouros.
,seu dever neste momento, quando necessitamos de pa,z e ram merecidamente justa a':

I
NO T A

de ço�cór.dia �.con�e�h�m�s - é obra deletéri�, é ato d� p:ovação, a� nos�as .feli.cita-I' S,ó serão �omputado�, nas deliberaçpes, os votos da-
conSClenCla flaclda, e, IstO SIm, falta de humamdade para ç'oes paI' maIs essa VItOrIa

da,' Cjueles qlle estiverem qlutes com a Tesouraria do C, A ..

com irmãos que tambem merecem acatamento e um lu- I ensino secundado em à nossa' Florianópolis, 7 de .março de 1956.

-"''''-'''''ga1:sinhg; ao sol. "

, J Çapital. pilza Délia Dutra --:- Secretária Geral,

À INDUMENTA'RIA DA VEDÊTA

ferjdo� armazéns.

Artigos que se, encontram
nas prateleiras ha mais de
3 Jmêses,"- 'como' conservas,
oleos, e outros enlatados, e

que, absolutamente, não de

veriam ser majorados, por
que foram comprados na oca- "

Sião, por baixo':'- preço, são,
constantemente elevados de,

'Não poderá -ser, jnlgado boje o
"habeas-corpus" de�Ademar

.-_"-------� ...�.__,_ ,----- -
- --- -----_ --_-

-

,.
Florianópolis', Sábado, 10 de Março de' 1956

MARIO SALLES VICTOR

Do Sindicato de Jornalistas ,Pro�
fissionais de São.Paulo

rislativa, que durou apenas
5 minutos, o deputa�o ude
,lista Romeu Se�;.stião Ne,

,PROVEDORIA. DO
HOSPITAL DE
CARIDADE

'"es solicitou ao Presidente
,la Casa, depbtado Braz Joa
qui� Alves, que se consti
tuisse uma, Comissão Parla
mentar de Inquérito para a

pta'ar irregularidades havi�
dãs na' sua gestão'à frente
da Penitenciâria do Estado
e que vem sendo denuncia
das lDor órgão'�a imprensa
local ligado ao sitllacioI)is-

Reassume o Co
mendador Medei·,
ros Filho

NOVO SALARIÚ
MINIMO

Reassumiu ontem a Prove
doria, da Irmandade do Se
nhor Jesus dos Passos e do

Hospital de Caridade o Snr.

Des. Medeiros Filho, que' des
de 30 de janeiro do corrente,
,ano, estava afastado ,do exer

cício, do referido cargo.

1
A volta do Sr. Comendador

Medeiros Filho ao exercício
de tão espinhosa quão nobre

missão, que êle tanto soubera
engrandeêer para satisfação
de todos e benefício de mui-

Sempre fui de pouco Pedir. Ao govêrno, desde que'�
na oposição, nada pedí. Acontece, _agora, que o Gover-

'- nador LacerJia tem-se mostrado'urbano e socil1vel. Vou,
pois, pedir pistolão. O caso é simples.

,

Contaram:me que 'na Usina do Leite, no Quadro de
funcioná'rios reclassificaaos, há lavadores de vidro de
la. e 2a. classe. Eu queria ape,nas um cârtãozinho ,que
'me garantisse cOfuprar leite de litro sempre lavado
_;pelos de la. classe. Não é por nada. Mas tudo ind'ic�,
que _esses são de la, porque lavam melhor do que ,os
de 2a .. Nestes te_rmos,

Orde]ll d,o Dia

E. Deferimento.

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


