
AINDA SOBRE O AUMENTO DE VENCt
MENTOS DOS INATIVOS DA

• .,. -
..,.._.._ _•••_-_ _ .._ _._• .Jl(

_

�o mais' aniig'o Diá-�
� d,o de S� Catarina� I

� Ano ,XLII. � 1- .

" POLICIA MILITAR
� N. 12.409 �! A propósito da mlssíva quacerrando reclnrnação multo

�
. � "

nos dirigiu em, data de ante- justa COla relação a falta de
.......................-",;-,.��........,.'.........,..

________"""--
�

J ontem, velho soldado da Re-
. pagamento pelo Te,souro dG>

Cr$ 1,00 I serva da Policia Mllítaz, en-I Estado, do aumento dos Ven-
---- -----,-.---� �--�-��.. -

--.----- cimentos, a que -f'izeram jús
os elementos da Reserva, que
desde Janeiro, estão esperan
do pela palavra do ilustre sr,

Secretário da Fazenda, para
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Palavras Do Gal. Telxelra ott
aDjSr. Nerêu Ramos
RIO, em 23 de fevereiro de 1956.
Excelentíssimo Senhor Doutor Nereu Ramos
Acuso o recebimento d'a carta de Vossa Excelência de 31

de janeiro de 1956, a mim dirigida, ao deixar o cargo de Presi
dente da República.

Apraz-me agradecer-lhe os generosos conceitos que expen
de a meu respeito' destacando, serviços que porventura prestei
ao seu Govêrno e ao Brasil.

.

,Aproveito a'oportunidade para mais uma vez afirmar a

Vossa Excelência que o' país teve' em sua pessoa', o patriota de-
'

cidido, o cidadão cómpetente e enérgico que no momento dos
mais dramáticos para a nacionalidade, assumiu dentro da 01':"

dem constitucional o poder, mantendo a-pureza do regime, sem
ferir os princípios de equidade e justiça que sempre caracteriza
ram a persoríalidade de Vossa Excelência.

À vossa Excelência, deve o Brasil serviços tão relevantes,
que somente a posteridade poderá exaltá-los com a devida gran
deza e elevação de que se revestiram":'

Asseguro-lhe a minha admiração e amizade.

'�íncerainente de Vossa Excelência, 'o amigo grato,
as. HENRIQUE LOTT

o recebimento do que lhes é

devido, recsbsmos de outro
elemento da mesma Reserva,
o saldado Juventino Alves de

Sousa, atenciosa missiva tra
tando do mesmo assunto lou
vando o interesse que toma
mos a respeito, com a publi
cação da carta do soldado

Joaquim dos Santos Fagun-

des e nós expondo a situação
.

de ,dificuldacLes creada por

aqueles que tudo deviam fa-

. cílítar, no sentido de ser pa

go, quanto antes, o retendo
aumento, dada a situação de

necessidade -em que muitos

se encontram, príncípnlmen-
. te os que foram transferidos

para a Reserva com parcos
vencimentos.

Informa A Gazeta, de ontem, que o sr. Romeu Sebastião Neves, na ASS�!Il
, bléia, na sessão de 8 do corrente, ocupou a tribruna e

"refutou as acusações contidas em detel'minado t.'.pico de

�"
Nótulas, inseridas no jornal O. ESTADO, no qual se feria
sua honestidade à frente da- Penitenciária do Estado".

As Nótulas d'O ESTADO apenas estranharam que o sr. Romeu Sebastião Ne

ves, preocupando-se em insultar o sr. tl'erêu Ramos, estivesse deixando passar

) em brancas nuvens as gravíssimas acusações que o jornal A VERDADE atirara

� à sua já mais que llroverbial honestidade. Esse semanário, como se sabe; tem,

l boje relações estreitas- com o Palácio: foi através das suas colunas que o Go-

� vernador Jorge Lacerda deu a sua primeira entrevista: em edíçân recente nele

l
apareceu reportagem oficiai sõhre a inauguração da Maternidade Carmela Du

tra; em número anterior, nele eolaberaram vários Secretários d'Estado e diver-

sos chefes de serviços. .

! _

Dlante, pois, do caráter ínnrredavelmente oficioso dessa fôlha, as. acusações
clesmo,ralizantes e diretas, sem mantos de fantasia, feitas ao Diretor da Peni-

tenciária, estarrc!!eram a opinião pública. 'Muito embora isso, o sr. Romeu Se

'bastião Neves fechou-se em copas. Esqueceu-se de pedir providencias que lhe

· ��
lavassem a testada das .específtcadas, diretas e vergonhosas Increpaçôes que

lhe endereçava um órgão provada e eomprnvadamcnto 'vinculado ao govêrno.
Aberta a Assembléia, da qual é suplente convocado, o Diretor da PenlteneíârIa

� correu à trtbuna não para se defender, mas para despistar, o que fez distraindo

� a opinião pública para um teleg'rania capcioso, cuja finalidade única era extra-

�
vazar .recalcados ódios.

�
Assim fique es{!larecido, ele início, que n��o foram as NO'TULA:;; que feriram

.t_ a sua. messianica honestidade: foi A VERDADE, que com ela arrazun pela se-

�. gunda vez.

.: I?� -pr imaira, faz já algum tempn., o Dil"-e�Ol" da Penitenciária pretendeu li-

�
.

vrar-se daseart-eg'andn miseravelmente as culpas sôbre os ombros de um-run-
"

cionário, o Mestre Silvino Russí, que recorreu à Justiça e repeliu o papel de bode
>
{ expíatérío, vencendo O> 'Diretor em toda a linha.

� Agora, para fugir ao líbela da VEltDADE,_ o ,Diretor� conta histórias. Ãlega,
.: POI' exemplo, que quando assumiu a direção daquele presidio mandou fazer uma

� tomada de contas.r afím de salvaguardar seu nome.

� Essa tomada de' contas foi feita por determinação do sr. Bayer Filho, Se-
" eretárío da Fazenday.nãn quando o sr. Sebastião'Neves assumiu a direção da Pe:.
� teneíárta, mas diversos meses depois, quando o ex-díretnr, através d'OESTADO

:: iniciou forte campanha jornalística contra aquele titular. A competência para
� a tomada de contas era do Secretárto do Interior e '-':u�tiça, à- qual está. a Pe-

> nitencíárta subordinada. Visava a ilegal'interferência do titular da Fazenda a

..
'

" fins obvios, que não foram alcançados, porque as criticas Iníeladas ao prussía-

:' 110 promíér Bayer Filho continuaram, .dellOis da, anedótica ameaçá, ainda mais (Continuacão)

� severas e enérgicas.' .

". PERSEGUIÇõES FEITAS' PELO SR. IRINEU soa-
" Da tal tomada de contas nunca mais se ouviu fl!lar. V,em 'aiorll. o sr.. Romeu NH�USEN, NOS PRIMEIROS MESES DO SEU

:: Sebastiáo,Neves_surpreellder os incautos com ,a declaração que nessa �oÍll.�da dê' ,GOVí!:RNO:
" contas foram apuradõs nada menos de tres desfalques! "Santo -U.eus!.. , ",

'

'
•..

-

� -Di��te delé1' po� ob,ri�ação legal" 1)0� ,�el't(l- l[?e:;:�;JW�1�st&.ilir4�l�: �_j}�'��;f1, .\.;, .•• ,"�. 3Y'. �\}��ltfti�o ile mG1J�tj'$� ::.'" '" -�
I St;.h�S�l'l0 "N��s, �W�:��l1.a�'(), e eQ'Jn. lIl:�e!ler�fa.�� �n�' é peeuliilr,� rrllt":n'd_!t��h{t": "?� 1

. �6 .� Alt:t�i,!ó.- �-éh�ó de Souza<7 l)emitHto,..'...:...

>. taUI.U . tre� llgorosos -mquentos admmlstratIyos. Esse era' o seu eJever. Se' o etim- O; 23-2=1H ...

" priu, de-ç'(\ esclarecei' qUê nenhum ·(J.eles irailSpil'ou, tão stlhetos foram. �Por sô- � 57 ....;. Júlio Teodoro Martins - lremHido - 27-1-51.

· � bre iS�o: O' l�ome do �X-dlretor, agora in�o�ado insidiosamente, em nenhum lle- � 58 -,Olivio ,FortunatO' da Rosa Demitido' -

:'
les fo� lela,clOnacla, «e v.ez que nunca fUI cIente de nada que com eles dissesse 'I 27-2-51. -

� respeito. i 59 - Jamil Jorgé Nicolau - Demiti-do - 27-2-51.

:: . Devo aquI adiantar o seguinte: antes de deixar o cargo o ex-diretor teve .�,: I
60 - Araraí RO'mão Fãrias � Demitido - 26-3-51.

:: conhecimento de que um funcionário, dos mais antigos e zelosos da Casa fora 61 - Prafa. Maria de Lourdes Faria - Removida

� aco,metido de grave daença mental e que não pudera préstar contas de "duas � "

- 29-5-51.

� dezenas ou lJouco mais, de mil cruzeiros, ela sua responsabilidade. Internado " i 62 - Profa. Rosa .Çardo�o - Removida - 2--9-5-51.

I na Colônia Santana, fiuando se restabeleceu, voltou ao cargo e, segundo me �. i (l3 _ Profa. Anita Borba Coutillho - Removida -

'i, .
, i'

" c�mumcou, vendeu (J.eterminado bem e saldou seu compromisso, já soh ao diré-' 29-5-51.
'

.: çao do sr. Romeu Sebastião Neves. _

-' � I 64 '- Prof. Lauro Locks - Removido: -�O-4-51.

� 1. Esse mesmo funcionário, ao que sei, mais tarele v'oItou a enfermar, numa. ;: i '65 -, Profa ..Valdea BO'rges - Removida - 10-4-51.

:: \�
.. recidiva do mal l)ue antes o acometera. A situaçã.o desse funcionário f_oi o unico ) 66 - Walmy Albino Luenenberg - �emovido

" caso deixado, nessas circu�stâncias, ao meu sucessor. Dele não me cabia res-;: 2-5-5�.

�,: ponsabilidade, que a contingência humana nã.o me pe·rmite evitar psicoses em ',: 67 - Profa. Iracema Guimarães Cabral - Removi- ,/

t' quem quer que seja. , da _ 13-7-51.

:: .? sr. ROll)eu Sebastião Neves, por evidente, não considerou. o caso _ dccDr-' ....: 68 - Profa. Maria. Nilza dos Santos ,..- Demitida -

,t renCia de doença que se repetiu na sua gestão - como desfalque. Não 'pudia '13-7:51.
.: nem devia fazê�lo, pois, ao defrontar caso· diferente,' também não o classUicou:: 69 - Profa. Georgina Salim Faria - Demitida

��'i como agora quer arrolar esse, para' defender-se da VERDADE nas' costas do I 13-7-51.

� ex-diretor, repetindo a tática empregada nos primeiros 'ataqu�, quando' pre- 70 - Juvenai Canuto CoutinhO' Demitido

tendeu inCullJa,r o Mestre Silvio Russi. 22-8-51.

:! Refiro-me ao desvio da verba clestinada à aqui;;ição de instrumental para:: 71 - João Carlos Carvalho - Demitido - 22-2-51.

� a banda da Penitenciárià. Se na sua adminIstração nunca houve desfalque, como > n - Carlos Alberto da' Luz - Demitido - 23-2-51.

� classificar de desfalque caso impossível de ser evitado? ' � 73 - Otávio Trajano da Luz _ Demitido· - 23-2-51.

� Esta minha esplanação nã.o visa -a .defencler�me, mas apenas a repelir que" 7<l - Nic.olau Francisco de Moura � 23-2-51.

� 'queh'am defender-se à minha custa. O caso .do sr. Romeu Sebastião Neves é � 75 - Profa. Braulina_ Rodrigues do Amaral - Re-

� com A VERDADE. Não é comig'o. Ele e o sr. Manoel de Menezes, que são brancos, � movida - 6-6-51.

� (lUe se entênclam, como já se entenderam uma vez. - :: 76 - Profa. Ruth Faria Cabral _;_ Removida-

:- E quanto ao meu nome, a mim mesmo e à formação moral que recebi elos < 13-7-51.
, ,\
� meus, elcvo o andar Se1111)re de cabeça erguida, desacomllanhado de famas.; 77 - Profa. Dalvina de Jesus Siqueira - Removi-

� ademarinas. . . � da - 13�7 -51.

� \
RUBENS DE ARRUDA RAMOS :-

78 _ Aldo José Sagaz...,.. Demitido - 22-2-51.

� . .: 79 - Arí WoIlinger ....,. Demitido - 22-2-51.....
•

_.._,.�.........f ••".......ra..._.G......J-""·.,..."..·'iJI.·.p.-...,W.'lQag,..wI"......•••••...w• ._,.........."".••.-••••.-........,......J"....��..........O! 80 _ Manoel '_'onório dos Santos - Demitido-

22-2-51.

Estamos certos de que o sr.

Secretário da Fazenda, dían

i te tão justas reclamações não
hesitará em expedir ordens

I ao sr. Diretor do Tesouro, no
sentido de ser pago aos com

ponentes da Reserva de nos

sa Policia Militar, o aumento
dos vencimentos correspon
dentes aos meses de Janeiro

',e Fevereiro, a exemplo do que
foi procedida com relacão aos

II funcionários civis aposenta
dos.--

i QI�gli�erseDui�l ?
� .

Rereu oU'lnoeu 1
Nótulas

',' A TRANSFERENCIA da õa.: I. D. - Infantaria Di

visionaria, de Florianópolis para Ponta-Grossa, onde sem

pre estiveram sediados seus contingentes, não foi ato

do. sr. Nerêu Ramos. A providência, de ordem exclusiva
mente militar, já estava decidida desde agosto de 1955.

�":'SUPINAMENTE Uisneirenta a acusaGão de n�o ha

� >'\" "v'êJ-o 'Ere.;;icleiNl;e N.él:"l·êu, 'e,m p-oueó <n.1i,is �çié dom- nl.e�es �

J' d01� �gi4\4-{}S,���.�,f!<c.ittf.cl\'E��1'�.O\ rI:'�igi() )l' .82- ..

clerurgici'l da: Lagüna. A increpa:<}ao apalhaçada· sérve tao

só pal'à mostrar a falta de. razões para.·ataques ao pre

claro catarinense.
"

_
':' DURANTE a sua passagem pela Pl'esidência, quais

05 assulltos--estaduais que o Governador Bornhausen lhe

levou para pronta solução? Nenhum! Limitou-se, raivosa

mente, a Ul}l' telegrama imbecil ao Genel'al Teixeira Lott

_ telegrama que o Ministro da Guerra -mandoU à cesta de

papeis, sem sequer lhe acusar o recebimento.

-
':' Q DIARIO CARIOCA, ele ante-ontem, entre outras,

" publica as seguintes. declarações do Gal. Tavora:

"Outra das declarações do general Távora que

mesmo depois das pretensas retificações perma..,

neCeu inverdadeira, fbi a que se referiu aos mi

ni.str9s militareS, e, em particular, ao general Lott.
Em conversa que manteve com o Ministro da

Guerra, o general Távora declarou-lhe que sua

aceitac;ão ao convite do Presidente para que· se

mantivesse no Ministério dificultara' a pacifica
ção elas Fôrças Arma,das. Mas, como o general
Lott aceitou a p�1.3ta -- declal;.ou o ex-candidato
durante a reunião - é um absurdo que se impo
nha cômo condição de pacificação o seu afasta

mento. Sêria começar uma ten'tativa de concilia-

. ção por uma imposição e por um ato chocante de

hostilidade. Por outro lado. condenou a campanha
de difamação que alguns pretendem contra o Mi

nistro da Guerra.
_ "Deve-se dizer ao Ministro da Gúerra, como

elT disse que êle errou. Mas nunca procurar apre
senta-lo à execração pública, apontando-o como

um canalha um homem sem honra.um traidor. O

general Lott, errou gravemente, mas daí a ser o

que políticos 'e jornalistas estão dizendo dêle, há

uma distância que a dignidade de cada um deve

respeitar., O general Lott é um militar, um cidadão

e um homem publico e privado perfeitamente dig
no, de vida impecável.
Durante a' reunião, os líderes udenistas presentes

à re':lnião_ abstiveram-se de opôr declarações às do

ex�car\didato. Mas, não conseguiram dissimular, na
fisionomia e nos gestos no seu próprio silêncio con

trafeito, o desapontamento- e a irritação surda que
-lhes causou a posir:;ão assumida pelo general Jua
rez".
-

,;, OS DETRATORES locais do Gal. Teixeira Lott, de
agora llor frente, vão dizer\cobras -e lagartos também do

Gal. Távora.

..

MELHORES CONDIÇOES PARA A PRO
DUCÃO DE VOLTA REDONDA

1

RIO, (Agência Nacional) � o teor em magnésio de varias
RIO, 10 (V. A.) - O presi-

dente Juscelino assinou de
ACaba de ser adquirida pela I

amostras colhidas revelou

Companhia Siderúrgica

Na-I
uma porcentagem de 23,8.9%

cretos concedendo exonera-

·

cional a mais importante ja- e o de cal encontrado foi de ção ao presidente do Institu- xxx

zicla de dolol1).ita existente 30,15%, sendo insignificante
to de Re3seguros do Brasil, A'imprensa udenisfa continúa fugindo. ao repto
sr. Paulo Câmara, e desig'- bI'

. �

d P 'd t N
•

na Vale do Paraiba, cujas os teores de fósforo e enxo- pal'a pu lCar as perseglllçoes o resl ,eu e ereu':

reservas são enormeli, poderr- ire: possuindo ajnda, a fazi- nando para0 mesmo cargo, o Ramos. E terá que fugir mesmo. O ilustre catarit;ten-
do produzir 7 mil toneladas. da ótimas condições de loca- sr. Augusto Xavier Lima, se, com. a mu.dança do govêrno, apenas dispensou

lIJensais. A qualidade da do- lização podendo ser explora- O preparo da jazida es'tá meia duzia de ,chefes de serviço - vale�dizer, fun-

lomita explorada na nova ja- da em quatro pontos diferen- sendo realizado em ritmo ace-
cionários de confiança.

z�da é das .m.�lhores de ,acor- teso .

. Ilerado, de modo que, aÇnda .-------=----.---------------

do com opmlao dos geologos SETE MIL TONELADAS no decorrer deste fies preten Novo Presidente ALKIMIN E A
do Departamento Nacional MENSAIS r de a Usina de Volta Redonda
da Produção Mineral, qúe 1\ 'nova jazida da Compa- utilizar-se de dolomita da- do IPASE '� INFLACA-O
percorreram toda a zona nhia Siderúrgica Nacional, quela procedência. A produ- , .,

J. "

compreendida entre Barra localizada 'na Faz�nda Santa ção programada par-a Os tres 1 ' • RIO, 10 (V. AJ - O minis-

Mansa e Barão de Japaranã,
! Mônica, em Barão de Japara- primeiros mese's é oe ordem RIO, 10 (V, AJ - Tomou tro da Fazenda, §r. José Ma-

onde está localizada a ja:;,:ida ná: rica apenas 61 quilôme- de duas mil toneladas men-., posse ontem o novo pfesiden- ria Alkimin, passou boa 'par

recenteme'nte adquiljda pela' tros de Volta Redonda, redu- sais, quantidade que será ele- 'te do IPASE, sr. Luiz Gonza- te da manhã reunido com os

Companhia Siderúrgica Na- zindo bastante o custo do vada de maneira gradativa' g'a Paiva Muniz. A tl'ansmis- : mais categorizadas técnicos

cional, para atender às ne- calcáreo consumido pela U- até _atingir, quando con1!lui- ,são do cargo teve lugar no de seus gabinetes para exa

cessidades do seu constante sina, até agorf1 transportado das as súas instalações, � ci- • gabinete da presidencia da me das medidas a serem pos

aumento de produção. de nlUito longe, com pesadoS fra de 7 mil toneladas men- importante autarquia de pre- tas em prática contra a in-

Disseram Os geólogos que ônus de frete. sais. I sidencia social. flação.

INSTITUTO DE
RESSEGUROS

81 - José Cipriano Sag'az -:- Demitido - 23-2-51.

82 - José TeM,ilo Duarte - Demitido, - 2'7-4-51.
83 - José Joaquim da Silveira Demitido"-

27-4-51.
24 - Pl'ofa. Leonidia Venâncio Demitida -

5-6-51.
(Continúa)

-------------�----_._-_._--

_

EM NOSSA CAPIJAL Mme. UNE DU
LONG, DEMONSTRADORA DE

HELENA RUBINSTTEIN
Chegará à nossa Capital, feitas, t partir da proxima

procedente' do Laboratorio '2a. feira, numa sala especial
Central das Industrias Hele- . dos Estabelécimentos "A Mo

nà Rubinstein,'a Senhora Li- . delar", distribuidora nesta

ne Dulong, competentissima Capital dos Prc:>dutos Helena

demonstradora dos Produtos Rubinstein, onde ficará à

àess� famoso
I
Instituto de disposição dos finos elemen

Beleza de renome a atuação \ tos da nossa alta sociedade,
internacional.

- � a quem "A Modelar" faz um

As demonstrações serão' cordial convite.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, domingo 11 rle marco ele 1956
-----�-�

INDICADOR PROFISSIONAL [r----_.,.,."""'------
DR. �ALMOR �();E: I C OS'

..... -_.- Dentista para
GARCIA

DR. JOSÉ -TAVARES
IRACEMA

DeENçAs NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL

Ma- Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

Insonia - Ataques - Manias

-IRo- Problemática afetiva e sexual . 1° andar.
Do Serviç<: Nacio1_lal,?e Doen- Sala 1 e 2 - Rua Jerônimo

ças Mentais.' Ps iquiâtra do � S

Hospital-Colônia Sant-Ana. . Coelho, 1
CONSULTóRIO - Rua Tra- Horário' 8 às 11 - 16 às

jano, 41 - Das 16 às 17 horas.
.

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva, 18 horas

139 Tc!. 2901 Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstias de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos oa.

sexos. .

Doenças do aparelho Digestivo
MÉDICOS e do sistema nervoso.

CIRURGIA CL1NICA Horário: 10% ás 12 e 2112 ás !l.

GERAL-PARTOS Consultório: R. Tiradentes, ),2

Serviço completo e especiali-
_ 10 Andar _ Fone: 3246.

zado das DOENÇAS DE, SENH�- Residência: R. Lacerda Cou

RAS, com modernos metodos e
tinho 13 (Chácara do E�panha)

diagnósticos e tratamento. F' . 3248
SULPOSCOPIA - HISTERO -

• -

__o_n_e_.__
.

__--'--,

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO llASAL

R'\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE

E1et�ocoagulação ..:... Raios Ultra CARVALHO
Violeta e Infra Vermelho., MtDICO DE CRIANÇAS

-

COll'sultório: Rua Trajano, n .. 1, PUEldCUI,TURA _ PEDIATiUA
.- 10"andar - Edificio do Montepio.

_ ALERGIA INFANTIL ...

Horário: Das 9 as 12 horas -

Consultório: _ Rua 'I'i raden-
Dr. Ml)SSI. te" n. 9. . .

Das 15 às 18 horas - Ora.
Residência: _ Av. Harcilto

MUSS�d" A enída Trom- Luz n. 15'5 - Te!. 2,530.
Resi cncia: v Horário: - Das 14 às 18 ho-

powsky, 84_:__ _,� tas diál'iamen"te
-

DR. JúLIO DOIN .

----------' INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA
l O le.itor enco.ntrará, nesta .co-

-DlCO

I
DR. NEWTON luna, informações q.ç nccess ita,

E::jPECIALI�� EM OLHQS D'AVILA diàriamente e de ímedlato :

OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL JORNAIS Telefo?e
TRATAMÉNTO li: OPERAçõES Doenças de Senhoras - Procto-

I � �s�a�o �.���
Infra-Vermelho - Nebulização - logia - Eletricidade Médica

O" .azeda T···"d·········· 3'579
Ult S C lt" Ru Vitor Mei iarro a ar e .

, .' ra,- oI!' •
onci 01'10: a.

-

Imprensa Oficial 2.68!l

(Tratamento de slnusíte Bem reles n. 28 - Telefone. 3307.
HOSPITAIS

. oper�ção). ,Consultas: Das 15 horas em

I Caridade:
Anglo-retmoscopla - Receita de diante. (P d)' 2.314

Oculos _ Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (pro.vte .or) ".036
R. l' I' (u'nlco Bl 71 OI arJa , .. ' ,- w

de Oto- mo armge ogra Rua: umenau n.. N
• R' 3.831

no Estado) �r.eu amos .

á
. d 9' 12 horas e

MIlitar , .. ,... 3.157
Hor rio as' as São Sebastião (Casa de

da. 16 às 18 horas. '

DR ANTONIO BATISTA, 'd ) '3.153
-

I
' . R V'tor Mei

• Sau e , , .

re��n�� tOrJ��� 26��.
I -

JUNIO� M�t�rn�dad!l Douto� Car--
3.121

Consulteln nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓIOLIS

Res. - Rua São Jorge 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE I CIIAMA�h�aUR�"""'" -Fones: 25·34 e 25-35 -

Fone 24 21. CRIANÇA,S .
I GENTES

Con)mlta� das 9 as 11 hUlas. IB' 3 J13
R . e COIlS Padre Miguelin\o, Corp.o de cmbeJros. .. . .

2
es. Serviço Luz (Raclama-

1 .

I ções) · 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.0:l8

DR'. I. LO'BATO
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594

II COl\IPANHIÂ�CDE
FILHO TRANSPORTES

Dcenças do aparelho respiratório TAC ..... ,............
,.700

. 'fUBEItCULOSE Cruzeiro do Sul ,.... 2,500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ,... :; ,553

DOS PULMôlj:S Varig >o.. Z:325

Cirurgia <lo Toral[ Lóide Aéreo .. ,......... 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real !.377

nal de Medicina, TisioloJ,;ista e Scnndinavas . .. . . . . .. . .. 2.300

risiocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux , . . . . .. 2,021

Curso de especialização pela Magestic ,............... 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assls- Metropol '.. 3.147

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta 3.321

Guimarães (Rio). 'Cacique , .' 1l.449

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central' .. ,
······· 2.694

Fone 3801 Estrela •.. ,
,.. 3.371

Atende em hora marcada.

I
Ideal .. : ...\............. 3.659

Res,: - Rua Esteves Junior, ESTREITO -

GO _ Fone: 2396 ' Disque 06

Dínlomado-veela Faculdade Na
cícnal de Medicina da Univer

sidade do Brasil
E,-Interno por concurso da

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirur

gia do Hospital I. A. P. E. T. C.
do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Cavldade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa,
DOENÇAS DE SENHORAS -

.

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João' Finto n 16,

das 16,00' às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101. �

Telefolle:
.

2·.jl93.
----------,__------------

, DR.': ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICÓ

Com prlltica no Hospital São
',FtancÍllco de' A86is e na Santa

CI:"a do Río cde Janeiro
.

CLlNICA MÊDJCA
CARDIOLOGIA

Consultôrlo: Rua Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Hurários: Segundas, Quintas e

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

midt, 23 -'- 2° ándar, apto 1 -

Tel. 3.002.
--,_----

DR. HENRIQUE PRISCO
PAl1AJSO
l\iÉDICú

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

<Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospit+l de Caridade. ,

À tarde das 15,30 lts. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Eoq.uina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINTCA os APARE
LHOS MAIS MODIDRNOS PA'RA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE. _

Consultas - pela manha no

.HOSPITAL '_
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESiDll;NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel: jl365.
-

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
, Ortopedia
COdsultório: João Pinto, 18.

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

'

DRA, WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DlB
MUSSI-

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to, 10 - Te!. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.

Residência. Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pel; ':Faculdade Nacio
nal de Medicina Univel'sidade

do Brasil
RIO DE JANEIW.'l

2\perfeiç08rnento na "Casa de

Saud� São Miguel"
Prof. Fernando Paulino

Interno por 3 anos do 'Ser.viço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇOES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE' SENHORAS
CONSULTAS: No' Hospital de

____...

�
...hl\�i,;:;;tN�:�i:a:n:u:�:u:,:: 1

'"Sehutel, 129 � Tele!: 3.2�8 - 1
F l,ori.anópo.lt', i

O ESTADO
ADl\I1NISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con-.
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022 Transportes de Cargas em Gera'l entre: FLORIANóPO-

-D��io��s�h��NS A. RAMOS LIS, PõRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

Gerente: DOMINGOS F. DE DE JANEIRO E BELO HOR!ZO}JTE.
AQUINQ

Represen�ntes :
Representações A. S. Lara.

Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeí rr-,
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano <:;1"$ 170,00
Semestre Cr$ 99,00

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

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar- EtI d. 'I'eleg. "SANDRADE"
tigos assinados.

. Cri8n�aS
DR. JUAREZ PHILIPPI

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE A§SIS DR. CESAR BATALHA DA

Dos- Serviços de Clínica Infantil SILVEIRA
da Assistência Municipal e Hos-

pital de Caridade Cirurgião Dentista
CLlNICA MÉDICA DE CRIAN- Clínica de Adultos e

ÇAS E ADULTOS '. .

_ Alergia _ Crianças Raio X

Consultório: Rua Nunes Mh- Atende com Hora. Mar-
chado, 7 - Co.nsultas das 15 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Glli

lherme, 5 - Fone : 3783 '

cada.
Felipe Schrnidt 39

.

A Sa-

las 3 e 4.

DOENÇAS DO APARELHO DI

GESTIVO - ULCERAS DO ES·
TOMACO E DUODENO, ALER
dIA-D:8RMA'rOLOGIA E CLI-

NICA GERAL

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da, 20" enfermaria
c Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

(Prof.. W.· -Berardinelli?
CUl'SO' de neuro logia (Prof.:

Aus\:j"gesilo).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS .

Coração, Estômago, intestino,
fígad3 e vias biliares. Rins, ova
rios c útero
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva �O.
Fone: 3458.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150
- -' Itaja!

Santa Catarina.
__;._-----

-DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

------

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

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

t••••••••••••••••�····

D E N T· 1ST A S

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMlh.: - Tratamento de

canais nela al
_ ta 'ÍTeqi,encia.

.

Raios X ti Infra-Vermelho
Consultório e Residêncià: R.

Fernando Machado nO. 5

Fone 2·225
'

DR. MARIO DE' LARMO
CANTIÇA,O
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas

CORAÇÃO . - FIGADO - RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno' da
.

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei

eles, 22.
HORÀRIO:

Das 13 às 16 horas:
Telefone: Consultório - 3.415

Residência: Rua José do Vale

Psreira 158 � Praia da Saudade
- Coqueiros
----- _. .------------

DR. CONSTANTINO
DlMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO'
Doenças de Senhor:"s - .P�r�()s
_ Operações - Vias Urinarias

Curso de aperfeiçoamenb e

longa prática. nos Hospitais de

Buenos Aires. '.
.

CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schmidt, nr. 1Il (sobradO). FONE
3512.
HORÁRIO: das 15 âs 18 ho-

ras

Residência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42.
Atende chamados

Consultas: das 8,UO às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado � das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA'
. CONSU.LTÓRIO Edificiu
Par tenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silveira, 15.
Atende' dlãriamente das 8 às

11 horas.
Bas e 5as das 14 as 18 horas.

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes idóveis de Nylon.-

\
DR. lVOrVON WANGENHElM

-- D E l'i.T IS T A -

COllSu'ltÓriÕ l'ua 'Bocaíuva; 42'

/

•

---------------------,�----------

Rua l\',!arechal Deodoro 50.

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

Viagem
e

com seg'uraoça
rapidez>

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS' DO
.. -

� RAPIDO ,(SUL-BRA.SILEIBO»�
Florianópolis -- !talai -- Joinville � Curitiba.

•

Agê'nCia: Kna' Deonoro esquina da
Rua

..
Tenente Silveira:

Expresso -Florianópolis lida.
BNDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO·

.

FLORIANÓPOLIS LTDA.

.Matriz: FLORIANÕPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito)

.

932/:::6
25-35 (Escritório) Telefone: 12-30

Caixa Postal, 435 End. Telf.g. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: PÔ�TO ALEGRE I. "Riomar"
Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo.

64
-

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Filial: SAO PAUI...O

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"

I
End. 'relego "RIOMARLI"

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

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACJONAl DE NAVEGACAO
, ,

HOEPCKt
NAVlo·-r40TOR «CaRL

ITINERj\tiIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio
12-3 14'-3 18-3
23-3 25-3 31-3'

5-4 7-4 12-4
1 7 -4 19-4 24-4

29-4 1-.5 6-5
o hqrário de saída de Florianópolis será às 24,00

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

por los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Pára melhores informações, dirijam-se à séde da

; Emprêsadà 'rua G0l1selheiro Maf-ra-;' 30 � .. Te'lefol1e 22-1-2.

Santos
19-3·
1-4
13-4
25-4
7-5

o 'S'l'ADO

das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F:lorianópOlls
,Portas, janela?, caixas, meia-caixas, vistas, etc.,

estoque para entrega imediata.
Execução aprimoradá em Canela da melhor

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

to para cntréga imediata
F'érro - Tubos - Sanitários e Azulejas para importa.

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CAOIH.

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

--

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SMJDE P'úBLICA

Mês de Março

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

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

10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

'

U - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança _

Rua Conselheiro Mafra.
18 - domingo - Farm�cia Esperança - Rua Con

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

Felipe Schmidt. -

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

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

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna,- situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

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

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

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFIGIAL r- CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

,
"A MODELAR"

At e•••••••••••••••••••

S. C. GRANADEIROS DA _ILHA
CONVOCAÇÃO

De .ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores asso
ciados da S. C. Granadeiros da Ilha, para uma sessão de
Assembléia Geral, a realizar-Se no Clube 15 de Outubro,
desta Capital, no dia 11 do corrente, às 1-1 horas, com a

seguinte ordem do dia:
'.

1 - Discussão e votação. do parece:' da Comissão de
Finanças, sôbre a prestação de coutas do eXHcÍ
cio financeiro de 1955 -19513;

2 Discussão e aprovação do relatório da Diretoria
sôbre os trabalhos do ano social:

3 - Eleição da nova Diretoria.

Caso, na hora aprazada, não haja número legal (dois
terços), para funcionamento da Assembléia, ,�erá marcada
uma outra para após meia hora, desta vez com a metade
dos associados, e às três horas, exatamente, com qualquer
número,' caso não haja quorum na segunda convocacão.

Florianópolis, 3 de ,fevereiro de 1056
"

MANOEL B. FEfJO'
Lo SECRETA'RW

T.A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS

Acham-se à disposíçãr, dos senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta

Capital, os documentos a' que se refere o artigo 99, do D�

cretc-Isí nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.
'

Florianópolis, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA

Diretor Superintendente
I'

ALUGA-SE
..

ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO DO PRÉ'
DIO N°. 10 DA RUA JOÃO ptNTO.

TRATAR NO MESMO.·
- --- _ .. _- __..

A HORA
·DEpôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catnrina,
particularmente de Florianópolis.

À venda nas principais bancas de jOl"na:�.
, Para maiores informações procure o agente e cor

'espondente, à Praça 15, nO 27.

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De folga .

Grande firma de casimiras oferece ótima oportunl'
dade para trabalhar como agentes vendedores, pelo re'

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

BORDADOS A MAO
·Ensina-se -na Rua! Felic.iano Nun.es Pires lZ ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



J
Flori:lnópolis, domingo 11 ".:; j-:_zrço de 1956

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

•••••••••••••••6 ••••

· ,
,

i Zury Macbil.do,��e... i
• •
• •

I ACONT�CIM�N'TOS SOCIAIS I
,: I
• •
• 8

•••••••••••H.._...... • d

TEATRO j,

Charme.

Quem será, a "Rainha do Charme"?

Olga Maria Luz?

Sandra Coelho de Souza? ',.
Sônia Barbato? as candidatas mais cotadas ao coblça-

d'à título de ';Rainha do Charme." Será então eleita e11). ,8
da

noite de sábado no Lux Hotel.

PAR1ICIPAÇÃÜ
OLEGÁRIO ORTIGA

E

TEREZINHA NAU ORTIGA

Tem a satisfacão de participar aQs pa

rentes e amigos o �ascimento, de 'sua primoge
nita SANDRA REGINA, ocorrido no dia 6 do

corrente na Maternidade Dr. Carlos 'Corrêa.

Florianópolis, 6-3-56.
'

PARTICIPAÇÃO.
Luiz Felix Kruger e, Marly M. Machado Krugá

.
.

1 1

participam aos seus parentes e amlgo� o nascmle�1;.o ce

seu primogenito Luiz Felix Kruger FIlho, ocoX'nck, no

dia 5 deste mês, na Maternidade "Carmela Dutr"',"·

-----------------------���
,'�,:J{%í, i ,

A HORA DO

TÔNICO ZENA

AO PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
À SUA MESA!

MECANICO PARA MAQUIN,AS DE
ESCRITÓRIO .

Preéisa-se mecalllCÓ par� máquinas
somar e' calcull'\r. Apresentar"se a Rua

Mafra, 6.

de escrever,

Conselheiro

FUNCIONARIO (A)
,Elemento jovem; bôa apresentaçãlo, sabep.do escre

ver a máqllina, deverá lidar com o público, apresentar
se por carta, informando pretençôes., Caixa Postal, 73.

"�"'�h""",!_"";...,....

A UMA A.RVORE

Os teijs frutos e sombra ofereceste
aos vi:tjantes e pobres dêste mundo,
árvore amiga, que nnm chão fecundo,
sozinha, ao vento ,e n chuva envelheceste.

Tua expressão de dor veio do fundo
da terra, onde semente tu sofreste,
e à sombra, que cresceu quando cresceste,
nunca veio dormir um vagabundo.

Cobrem-te em vão de flor as primaveras,
e em vão com tua sombra tu sorris ...
Tanto·esperaste que já desesperas!

És como certos corações sozinhos,
cheios de amor que nunca n.iuguern quis,
árvore sempre boa para os ninhos!

MISSA
ANACLETO A. GARCIA

Nena e Franklin Garizo convidam, seus parentes,
e amigos, para assistirem a missa, que pela alma. de
seu querido pai e sogro, mnndam rezar no altor de

Nossa Senhora na Catedral, às 7 horas de 2a. feira, 12
do corrente. ", i ,��;

P A R T I C I P AC Ã O
,

I AMARO ]\f,. NUNES
:e:

D. SABINA LOJ>ES NUNES

"
participam aos seus pa- participam aos seus pa-

rentes e amigos o contrato rentes' e amigos o contrato
de casamento de sua filha de casamento de seu filho Não é necessarro ter pratica. Dá-se estagio em S.
Labibe com o sr. .Antôn io Antônio, com a senhorita Paulo. Requisitos: Ter desembaraço,' espirito,'de inicia
Nunes. Labibe Aune. tiva e vontade de progredir. As vendas serão realizadas

I

á domicilio. Ajuda de custo de Cr$ 2.000,00 e ótimas co

missões. Apresentar-se com carta de próprio punho,
mencionando idade, estado civil, antecedentes e' referên-

I das, à Rua, Conselheiro Mafra, 6. .'
'

,

�<--

�"�=�i'11

Farias Di-

ASSIB AUNE
:e:

D. DINORAlI AUNE

F'lor-ianópolis
noivos

15-2-1956.

Labibe e Antônio

.

,

ves

- sra, Natália Moreira
Leite, 'aRa funcioná}:ia do

Tribunal' Regional Eleito-
ral

"','

sra. Madalena- Lacer-
-'.:.é. -� 'l" _..

Maria Cdrolina Gal

lotti Koering
- sta. Terezinha' de J e-,

ms Carvalho Couto, filha do

w. Décio Couto
- sta. Rose-Maria, filha

do sr. Oswaldo Machado
- sta. Maria de Lourdes

'Wachado
- jove,m Antonio, filho

lo sr. Antonio Carlos Es

)índola

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

Télma Elita a estrelinha Catarinense conquistou o pú- - sr. Haroldo -Vilella

blico de sua terra natal. -, sr. Hamilton Ferrari

Em a noite do dia 29, o Teatro Alvaro de Carvalho re- - a graciosa menina

/ cebeu a elite flClrianopolitana para aplaudirem a consagra- Odette-Mar ia, estremosa fi- t

da estrelinha. Talento graça e ínteltgêncía, foram as qua- Ihinha do nosso conterrâneo,

lidades que conhecemos em Télma Elita. Acompanhada da sr. Arony Natividade da

famosa orquestra, regida pelo sr. Carmelo Prisco. TeIma Costa, oficial administrati

apresentou-se com lindas e custosas 'tantasías, cantando e vo do Tesouro do Estado

dançando com suas castanholas. O jovem Luiz Richter, um - sr. Ozório Candido

pianista que muito agradou a seleta platéia Nesta noite Ferreira

de corte quando o nosso teatro revestia-se de grande ele- - sr, Hamilton Caminha

gância, notava-se a sra. Dr. Niwton D'Avila, uma das dez
-

-:- menina Nilcela, filhi

mais, elegantes da cidade. Srta Ana Maria, Míss Santa Ca- nha do sr. Emanuel Rosa

tarina" todo encantou com seu porte-graça e beleza A sra - menino Walf'redo, fi

Aúrea Leal Moura, Sra. Ruth Lenzi, srta Heloisa Gomes, lhinho do sr. Walfredo Gel

a elegante sra. Bernadete G. Viegas foram as que mais beck

se destacaram nesta no�te de arte.
.

- sr. Gerson Demar ia,
Noivado: Com a graciosa Srta Olga Terezmha Alves, alto comerciante nesta pra

ela capital Paulista, marcou casamento ° sr. Antonín Re- ça

cka. A coluna social deseja sinceras felicitações. - sta, Ieda Souza, filha
,

DESFILE DE MODAS do sr. Elpídio Souza Ju-

No próximo dia 7, sábado, elegante soirée no Lira Te- nior

nes Clube, com a apresentação de um suntuoso desfile - sr. Francisco de Can-

de modas,- em"Lã Charme". Criação L. Caldas SA.
-, dido S. Lins

Festa dos dez mais elegantes brotinhos da cidade: FARÃO ANOS, AMANHÃ:
Na confortàvel e luxuosa residência do sr. e sra. Anto- - sr. Carlos Alberto Car-

nío Luz, reuniram-se os elez brotinhos quando Olga Maria, doso
'

filha do casal, ofereceu sua residência para elegante festa.
- major Oscar de Mo-

Olga Maria, um brotinho elegante, recebeu 03 convida- raes Costa, do Exército Na

dos com aquela graça e elegância, que lhe é peculiar. Entre cional, nosso conterrâneo,
, convidados notava-se a cronista Emely a hOl11enagea- servindo na Capital F'ede-

0-, ,
, ,

da da noite. "

ral

O fino serviço de bar e copa, fizeram com que a festa se
- sr. João do, Sacramen-

prolonga-se por a:�gumas horas.
.' , .

to Alves, comerciante

Sábado no Sabino.'s Bar, a srta .Lea Terezmha Jose fOI
- sr, Oswaldo Meira

homenageada quando resteiàva seu aniversário. O capitão - sr.' Ilmar

Paulo Brito e sra estão sérios frequentadores, do confor-' niz

tável Sabino's Bar. Viajou para o Rio de Janeiro, onde Ira
'- sr. Antonio Sólon

residir o simpático casal sr, e sra. Dr. Celso Ram03 Branco. -=-sra. Julieta N. Gon çal-
rrotava-se a elegância 'clas'�sras Dr, Fúlvio Luiz Vieira e Dr.

ves, esposa do sr .. Capitão
_ Cláudio Valente Ferreira quando, janta'vam no Lu� Hotel Lauro Gonçalves da reser

domingo último. Coil!enta-se O namoro da Srta Katía, :om va do Exército

o meco do Parana, Muito elegante e luxuoso estava o jan- - Viuva Maria Emília dé

tal' d�nçante do "Hons Clube", sábado no salão do Lux Ho- Freitas Noronha

1
- sra, Antônio do-Lagote_, ,

d' 10 1
Será eleita a Rainha do Charme, sabado la' ,.e� e e- Alves" viuva do saudoso con-

gante reunião no Lux HQtel. A comissão julgadora esta cor_n terrâneo sr.�Campolino Al

a' responsabilidade sôbre a escolha da moça de mais

�'
, -t,6

nos

,

estados
de fraqueza
e,m geral

Hertape
fortificante injetável

Laboratório

HERTAPE Ltda.
Rua Cardoso, 41

C. P. 692 - Belo Horizonte

REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA:

Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praç,a Barão do Garauna, 67

C. P. 320.• Tel. 208· Ponta Grossa
e: Estado do Paraná ..

'

,Brpe,lmente Boje'
QUADRADINHOS DE

TORTA
INGRED'IENTES:

1 receita de massa de torta
4 cebolas picadas em rode

las, "

-� 500 Ú'amasic\e.-a:ue.ij o fresco
6 c�lli:eres de sopa de leite

, �
,�

,

.��"_.. .: 'I� � ';._"";_,-.'"
MANEIRA,DE FAZER:

,

Realmente, o café. moldo
à me'dldo Que ..ar' sendo preparado,
tem outro sabor ... desprerrde outro
aromo." A moagem do café, feita no

próprio. estabelecimento onde ille é
ler�ldo, garante o obtenção de um produto
puro, frtHCO e saboroso. t por isso quel
nos bcr e s, cafés, re'stcurontes, hosplfcls,
colégios _ em j ô dc porte onde se e-xlje
I) café com e�5as qualidades - V.
iempre encontra o M.olnho "L1LLA"
Júnior. que é de rnc ne lo facílimo,
ocupa pouco espaço e fUj'\ciona
em' qualquer tomado de corrente.

VENDAS A PRESTAÇÕES - SOllClTE,NOS Pk QSPE,TOS
"

Temol também:
Máquinas de fazer café, Corto,
dares de frias, Ventiladores de
teto Cilindros para mossas: Mô·
q"inas de fazer pipocas, Enge,
nhos ,de cana e outras máquinas.

Brasileiro

MOINHO "LlLLA"
,INDUSTRIA E COMÉRCIO �

Fundada em 1918. ti'
_.- ..

Ru-a Piratininga, 1037 - Caixa Postal .2 30 - São Paulo
Oficinal e Fundlcêc em Guarulhos. São Paulo

---.,-'----

PRECISA·SE VENDEDOR (A)

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

DE VENTRE Ven,de-se-

PRISAO

PllUlAS no ABBADE MOSS
Motor de pôpa Johnson
Vende-se um de 5 HP sem

uso. o-s 20.0.00,00.
Tratar à Rua Pres idente

:outinho ,61..

ESTOMAGO r: FIGADO z: INTESTINOS

AGRADECIMENTO

1 - Prepare a massa da
torta de acôl:do com sua re

ceita favorita.
2 - Forre com a ma',sa

unta ou duas travessas pouco
fundas e qu'e possam ir ao

,forno.
'

3 - Separe em anéis as 1'0-

'delas de cebola e arl'ume--aS

sôbre a rnassa forrando uma

camada,

,

4 - Corte também o queijo
em fatias finas e faça ou.tra

I camada por cima das cebolas�
Salpique o leite por cima de I
tudo. "

I Viúva Izaul'ét da Silva Azevedo e filhos, consterna-

5 - A�se em forno mode- ,�os com o falecimento de sua inesquecivel filha e irmã

rado durante uns 25' mi�utos '<Mal'ia de Lourdes Azevedo, 'vêm por meio deste agrade
ou até o queijO estar bem (:er a todos os que os confortaram no doloroso transe,

•• '1)\ i
derretido e ligeiramente co- enviando flôres e telegramas e acompanhando o corpo

-

I) Ó rado. a s�Hi ultima morada.
0. (I 6 -, Sirva aind�, quente, Ag-radeGendo de maneira especial as bondosas

ir-Icortado em quadrmhos pe-I mãs.,
médicos e funcionários do Hospital Nereu Ramos

quenos. (APLA). pela atenção e, assistência que se�pre dispensaram a '

,

7:- * * inesquecivel enferma.
.

Prep-e·llo do O' I-a' Convidam,. outrossim, � todos seu� parent�s_e �mi-I'Ir g'os para a mIssa de 7° dia, qUe farao reahzar as 7 f

li hOl:as do dia 14 do, corrente mês, na Igreja Mátriz de ....IJliIi_�IIwIIiIJII.......iIIiIiI..
-,- VERDADEIRO LUBRIFI- Biguaçú.

'

Outros produtos ,

7'''; I CANTE DO, ORGA-
Hertape: CANIFORTOL, NISMO
GLUCONATO DE CÁLCIO
e CONCt;::NTRADO

'

Pára aproveitar convenien-
MINERAL. temente os alimentos, o or

ganismo precisa de certa

quantidade 'de água, diària
mente. Sem água, tal como o

'110tOl' sem iubrificante, to
dos os órgãos trabalham
11al acarretando sérios pre
juizos à s_fl.úde.

Quando sentir sêde é
sinal de que seu orga
nismo necessita de
água. Atenda-o se qui
ser conservar a saúde.
- SNES.

Agem directamente sobre o cp

parelho digestivo, evitando ,o pri

são -de ventre, Pro'porciana�' bem,
'

estar gero'!. facilitam o digestão.
doscongestionam o HGADO, re,

gulaflzam os funcções digestivos.
"

e fazem desapparecer as enfer.

midades do E S TOM A GO.

flGAO'O e IN USriNOS.

":
DR. YLMAIr CORP..�A

,
,.

',éÜNfcA 'MÉDICA
, CONSULTAS, - das 10

às 12 e das 11 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.
Fone 2911.

:;>;<

Você não a vê .

porém, a ( egti .

Missa 7� dia
•

I

, e�� protecão extra'
contra as cárieg. . .

,

es�a sensacão extra
de frescor... '

'ÓTI.MO NEGOCIO SEM CAPITAL
PELO

Firma. idônea, depositária de renomadas marcas de

ca.simiras, tropicais, linhos, lençois para casaes e sol

teiros, colchas, panos de mesa e camisas esporte, tra.di
cionalmente connecida pelo seu gTande volume de ven

d:1s, pelo sistema de: Reembolso Postal, deseja entrar em

contacto com pessôas ativas, e bem relacionadas, afim'
de desenvolver intensa atividade nesse ramo. Cede-se
l11ostruario gratis; paga-se 15% de comissão_e bonifica

ções. Cartas para A CIDADE DOS AVIAMENTOS.
ürixa Postal 10.021

� Belenzinho - São Paulo

RE,EMBOLSO POSTAL
...gracag à
exclugiva
espuma
QeA��o
AMi - Enzimalica
..ii"�t\��".''''',

•. ). ,-'

t! @LYN-OS
�I R E M o E N T Â L �'.

- á'gofô também ' ','
em tamanhos GIGANTE e FMlfuA

iPl
'

a-II"

AVENTURAS DO �ZE ..MUTR.cTA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Plorírinópol is, domingo 11 de 1118.1'çO de 1056
----"-_._-_.__.------- _.

CICLISMO as minhas entrevistas são
Com grande êxito, pú- feitas às escuras. Expli

blico numeroso e tudo, ti-
.

carido melhor o entrevista
vemos domingo passado, a do- receberá um formulário
1a Competição de Atletis- com um determinado núrne
-mo para meninos e meninas. 1'0 de perguntas. Isto é ela
Deixo de apontar os deta- 1'0, será entregue em mãos,
lhes técnicos, porquanto já por' terceiros. Espero a cu

foram publicados na edição laboração dos entrevistados,
de quarta-feira e mesmo o que desde já agradeço.
porque, não dispondo de Assim sendo o éomunico
muito espaço. Aproveito a aos srs. Fiuza Lima e Hélio
oportunidade para apresen- Sa'lles que provavelmente
tar os meus parabens ao Sr. esta semana lhes entrega
Rosa" Neto, bem como a rei o questionário.
FAC, fazendo votos que CESTINHA
continuem nessa marcha de Lênio, do Alaço, foi o

realizações. cestinha do Torneio Popu-
VOLEIBOL .lar, de Basquetebol. 'Em 6

Ouvi o Sr. Nildo Se11, partidas, o excelente atleta
técnico do Caravana do Ar, que provavelmente êste ano

comentando a respeito de disputará pelo Lira, fez 105
- sua equipe para 56. Preten- pontos. Conseguiu assim, li'

de o técnico Campeão Es- média de 19 por partida. Ao
tadual de 55, formar uma Lên io, 6-meu abraço e que
equipe ótima, apta para z:_ünj·inue cada vez mais en

disputar qualquer parada. ceslando.

Espera contar com Luizi- SUGESTÃO
nho, Hamilton, Osman, 'De- Já que esta nova Lei de
deco, Erico, Aldo e Outros. 'I'i-ansf'êrência irá' prejudi
Potanto aí está a seleção car., o "calendário da FAC,
da cidade. Felícldades, Nil- PO:F' falta "d� eq",ipes parti- O TURFE ,E',M' REVISTA'-:do! .,' "e("

I cip�ntes, .

q.ue lóg icamente
ÇOM 'P�OB:tEMAS' O JU-

I
estao sentmdo as con se-

P Ed B,:V��IL.DO PLUB!LDO�E jquênc�as da .Lei, su�iro �o :.;; li or ,on
, _ .-0' Sr:-'Ruben� L�u�e!- tec- Sr. F'iuza .l:.lma, transfer:r Pela última reunião, 'd-o da. ' j.
nico ,,_B-I-Ç.anW�lI;? v.eI�_'aClu- as competI?oes para 10,. .. mes" 'J?quei Clube, sua diretoria I N�o se pode arriscar um
be Doze, vem enlconh nde dhe Se�etmbr o. Naf�u�a mente fICOU certa de que cresce palpite quando estão, numum grande prob ema para avera empo su ieíente pa- dia após 'dia o número de.' mesm '

. .. d' .·d..
-

_

"
.

'1/56-"" t d .
.

d'
A

C U o pareo, corre ores o
formação de- seu-juvem . r a u o ser termina o neste aficionados do esporte rei ,II port d Par

'

B 1 d. .

d T
..

d" di
.

I
e e ar an a, o a e

Co� a. nov� LeI e ran��� 1�;; porem, na a �I:e.1� l�. Na. verdade
.

os últ.imos Ouro, Tio Félix, Kalolflh e
. Acham-�e à disposição do� senhores acionistas des- 40) I�VASQRES DIABO-

ferenc}a, .nao pode o referi c a s,e algumas
. _'!;�r�ma movimentos f inanceiros, I Bugre. _ ta Companhia, em sua sede, a Praça 15 de Novembro, LI,COS - 1/2 Eps.

g_o� .t�Cl1l:o conltar coml� �"�r�l.la pelo TPrubl�IPIO 'd� muito emb?�·a.não estejam.� -E, isto vai. acontecer no :núme�'o 8, .nésta Capital, �s documentos ,de que trata I Preços: 8,00 .: 4,00.
pa.rticípação de a guns a�: )l OX1�10 ano. �m em

.
na altura do hipódromo que ja 3 páreo. o artigo 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro Censura até 10 "anos.

tas que pr?va�elmente irr- da �eI se haver� algum e.m- desfrutamos ria' capital, Portanto, só resta espe-
I
de 1940. As - 7,30hs.

am .se transferIr. pará sua pecilho quanto as da�as;,. dos permitem antever, num fú- rar a inspiração e escolher : PAIXÃO E SANGUE
equipe, EntrareI_ em con- Campeonatos Brasllelr�s. turo muito próximo, a par- o que ela indicar. I Florianópolis, IOde Março de 1956 Com: Susan Haywardtacto com o Sr. Lange e Entr�tanto, deve o Sr. FlU" ticipação do Joquei Clube Por certo este 30 árei 1 A DIRETORIA' technicolor
.

formar me elo ao certo za LIma se lembrar que se .

I' '.
.

par eo,
BELOln c

- -

,

b d f' I t I
Santa Catarina no p antél corno todos os últimos pá- E INDOMAVEL

como vão indo as cousas lá o e ecer re men e o caeu-' d' . . C J I
dári d FAC t"'"

dos grandes pra os nacio- reos de qualquer hlpodromo ,om:
.

oe· Mac Crea -

peló. Veterano. .. arIO a , au omatJca- na-is.
.

t
.

d
. . .

'
.

technicolor
PELAS FA<:;ULDADES mente' �1�0 - poderá. hp"er Temos instalações e'Xcelen- �r:n r��:nede eCl�:f�s:��clOnado V d ar'renda,. se Nr. ,Programa:

..

•Fui infol"mado que a Fa- �o�petJçao de AtletIsmo, em tes e que tem sido elogiadas' en . e�se OU Fatos em-Foco. Nac.
culdade de Direito para os M�I�O; o ca�pe?nato de bas-, por quantos por' aqui apa-

.

, Uma certeza itemos:' al- Preços: 8,00 - 4,00.Jogos UniVersItários, apre- que�ebol tela somep,te, d��s recem. Para o início das guém adivinhará' a' ponta' UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL- � Censura até 14, anos.
sentará uma equipe fabu- eqUlpes - o �ue sera rrd�- atividades desfrutamos '<:le vencedora e a dupla. ,ROSSO, cujos produtos já contam com', bastante aceita
lo;a, prindpalmente em vo- culo - e, assIm outras COl- bom material;� material es-' Não pode haver' dúvida' ção nesta praça e na. de outros Estados -do Sul, sita à
leibol e basquetebol. Dizem Sas mai� Bem, minha· su-

te que empolga todos os do- neste ponto. Práia Comprida; no vizinho- município de São José.
que contará com novos e gestão foi apresentada... m�ngos a numerosa familia Como sempre, os onibus I Informações à rua 'General Bittencourt, 112.
ótimos elementos. Investi- -:0:- 'turistica florianopolitana. para Ressacada corr�rão al- Telef. 3179.
g-arei e voltarei ao assunto. E por hoje é só. Semana

partir das 13,45 e são intei- !ENTREVISTAS que vem. teremos 'entrevis- -As"l'm, t
'

d'
-

't t' T d
1 ,".........�.........---_...._-_.-

� a raves Ireçao ramen e gra IS.' o o aque-Voltarei a entrevistar. tas. Tchau! Silenciando-se,
os esforços 'de um I

. . .

R I
�.�te'cipadamente aviso, que. despede-se, JAYME KLEIN. segura e e que qUIser Ir a essaca-,

sem número de abnegados da nada ter;;í que pagar pe-
'

/ turfista,s vai o Joquei Clube la cónduç,ão ida e volta.
v_· _-.·_lli �_. � -••J

Santa Catarina em busca
de uma posição condigna.
Hoj,e teremos mais uma

reunião no Joqu�i Clube
Santa Catarina em seu hi

pódromo da Ressacada.
Nada mais sensacional

do que o' pro,grama de ho

je quando, no primeiro pá
reo, na distância de 700 me

Lros, estarão se defrontán
do Cigano, Bravão, Bélsoní,
Excelsa, Princesa e Aza Ne-

Esportivo'
......................_ .., •••••••••••••..1IiI••••,.- Ii••••••••••••�."iII.............................••f

"'OEstado
( .-

linário, Adir e Juarez; Ne
ri, Gerson, Professor, Cha
déco e Lando,

Início da
horas,
T. J. D.

pugna:

·A F. A: C. EM FOCO GERSON DEMARIA 'OS CATARI NENSES FIGUEIRO" E
JUAREZ ATUARAMGerson Demaria, o jo

vem apitador que mais par
tidas dirigiu no certame de
f'oot-ball em andamento, faz
anos. na data de hoje.
Abraçando a carreira que

consagrou Mário Viana, Ga
ma Malcher, "Tijolo" e tan
tos outros, o "migrion" do

apito vem se firmando de
dia para dia no conceito dos
esportistas ilhéus, pela sua
eficiência e honestidade,
ganhando, desta forma, a

confiança dos clubes que
sabem-no dotado dos predi
cados acima e não temem
'escolhê-lo' para .a, direção
das suas partidas.

'

O conjunto brasileiro que Luizinho, Bodinho, Larry
derrotou o México, 5a feira, ! (Juarez), Ênio Andrade e

por 2 x 1, formou assim: j

Sérgio; Florindo e Oréco; Raul. Bódinho marcou os

Figueiró, Odórico e Duarte; dois gols do selecionado.

F�.BRICA [JE RENDAS 'E BORDADOS
HOEPCKE S. 'A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os senhores ac io
"1istas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A."
L se reunirem em assembléia geral ordinária" qus será
realizada no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social

.
1 rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem
sôbre a seguinte

Hoje, data de seu nata
Iic io, Gerson Demaria terá
ensejo de ser abraçado efu
sivamente pelos seus ami
gos e admiradores, entre os

quais "O Estado" que lhe

Ordem dó dia

1) Exame, discussão e aprovação do balanço 'i, das
.ontas relativas ao exercício de 1955, parecer do conse

.ho fiscal e relatório da .diretor.ia.
2) Eleição dos membros efetivos do conselho fi;;(!1[

e respectivos suplentes para o exercício de 1956.

3) Outros assuntos de rnterêsse da sociedade.
Florianópolis, lO de março de 1956.
Rudolfo Scheídemantel - Diretor-presidente.

envia cumprimentos com vo

tos de prosperidades.

/

COMPANHIA,TElEFONICA'
CATARINENSE,

.............-.-a-_.. .. ----- .. - -�.........

A PALAVRA DO PREFEITO OSMAR
CUNHA A RESPEITO DO ANUÁRIO

CATARINENSE

,ARGENfINA X_ I
CHILE I

A\ nossa reportagem ob- bido das nossas entidades
teve, com referêricia ao esportivas, pGTs, todos os

primeiro arfuário catarinen- catarinenses, deseja'm, de
se dos esportes, idealizado há muito, que o nosso Es

pelo conhecido desportista tado possua um anuárió

Silvio Soncini, as ,seguintes. esportivo à altura das ou

palavras de S.' Excia. o Sr. tras obras especializadas
Dr. Osmar Cunha, Prefeito dós diversos Estados da

Na Tarde de hoje, na Ci-

-Municipal: .

"A' relig'ião e o esporte
'são os :dois modos de recu

perar moralmente o homem.
O Gov-êrno Municipal, qlfe
tanto tem auxiliado o es-

Unjão, o que proporcionará
ampla propaganda de, que
é Santa Catarina esportiva,

Diatribuidor
O tercéiro turno ,do cer

tame carioca I prosseguirá
boje, com um ú,nico jogo:
F'lümineIÍse x Bangú que
tCl"á por loaal o Mará,c.a-nã.

Comercio Transpc.rt.,
R� Joio Piuto. g �oU

C. RAMOS, S/A_""""""",__

o F�S1 Ave

16,45

•

In�ml�
CINE SÃO JOSE.

As - 10hs.
Espetacular Matinada

.

SHORTS - DESENHOS
--'- COMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As' 1,45 - 4 -. 7 - 9hs.
Willy BIRGEL - Elsbeth

SIGMUND em:

H E I D I
No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: '11,00 -:- 5,50.

I Cen,sura até 5 an.os.

_11••·.4
Às 2 - 4 - 7 - 9hs.
"CINEMA8COPE"

Clifton WEBB - Cornel
WILDE - Van HEFLYN
- Lauren BACAL - Ade
:10 D�HL em:

') MUNDO É ,DA:_MULHER
technicolor de luxo

Preços: 18,00 - 10,00.
•

Censura até 5 anos.

As -·2hs.
!O) Cine Noticiario. Nac.
20) PA1XÃO E SANGUE

- Colorido - Com: Van'
Hef1yn
30) BELO E IMDOMA

, VEL - Colorido - éom:
.Joel Mac Crea
Preços: 10,00 .: 5,00..
Censura até 14 anos.

As - 7,30hs.
Françoise ARNOUL em:

FURIA DO AMOR
}, � Programa :

Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,0.0.
Censura até 18· anos.

As - 2hs. '

Vitória Fflmss. "Nac,

O TAPETE MAGICO
SEM LEI NEM POU-

As - 2hs.
Espetacular Matinada
SHORTS' - DESENHOS

- COlVIEDIAS
Préço Unico: 5,00.
Censura até 5 anos.

As 3 - 5 - 7 .:__ 9hs.
Susan HAYWARD - Van

HEFLYN em:
PAIXÃO E SANGUE

techn.icolor
}.; o Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: ÍO,OO - 5,00.
·Censurâ até 14 anos.,

,

As - 2hs.

ReporteI' Na Tela.

S:J) SElVI LEI NEM POU-
so
3°) INVASORES DIABO-

LICOS - 1/2 Eps.
40) O 'l'APETE MAGICO
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
BELO E INDOM'AVEL
Com: Joel Mac Crea -

technicolor
MAIS FORTE QUE A,

MORTE
Cem: Kirk Dougla�
No Programa:
ReporteI' na Tela. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
C,ensUTa até. H anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o I!:STADO

o TURISMO NO BRASilCONDE VON DER RECK: REFlORESTA
MENTO r A ORDEM - AUTORIDAD\E DA
fAO-ONU NA CAPITAl- REFERENCIAS

D/O ACORDO flORESTAl- BRADO
DE ALERTA

mar em ouro seus empolgan
tes panoralpas, os tesouros
da sua Arte e da sua Histó
ria e, até, as suas lendas e o

seu folclore.
'

EstaIf10s à mq_rgem dessas
correntes turísticas moder
nas, as quais, �omo prodi
giosos veículos da Civiliza
ção, levam ar tôda parte a

riqueza material e o que é
mais - a linfa salutàr da
frate'rnidade humana. (AA.)

LENHA?

------_ -----,

-

Ollnica Noturna

Dr. Samuel Fonseca, ci
rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

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

marcada.

ALIMENTAÇÃO DA
CRIANÇA

BRILHA 2 VÊSES MAIS!
Com Parquetina o

senhora não preciso
passar muita cêra
e consegue o dôbro
do brilho.

COIT1 Parquetil1G
suo caso ficaró muite

bonito I

)/ocê sabia que, ••
t:JPL-R
li7.3

Auxiliar Tesoureiro - Luiz Gonzaga Coelho.
Orador - Oswaldo Ferreira de Melo.

Atenciosas Saudações.'
Orlando Chaplin - 10 Secl'etário.

, Só da Serraria UNIÃO
Berilo Neves ? I Hotel Amazonas mostra que j<�xperimente e ficará f're-

RIO, (ARGUS-PRESS) - 10 capital empregado, nessa :,uês. •

O tur-ismo, como organiza-, indústria tem o seu rendi- Preço: Cr$ 80,00 o me-

ção econômica, foi comple- mente econômico-financeiro 1'0, entrega-se a domicílio.
tarnente desconhecido no plenamente assegurado. Avenida Mauro Ramos, 2.
Brasil até o começo do pre- Não temos' um' bom ho
sente século, em que apa- tel à beira das quedas
receram as principais ten- d'águas do

-

Iguaçú, ao

Dia 10 do corrente, pro-j ta estadual. tativas para sua implanta- ,9aRso que a Argentina pos-
cedei1te .de Lajes, chegou a O segundo estudo a se ção. suiu ° seu, excelente, na

esta capital o Conde Von empreender, seria pela con- O primeiro esforço sér io .na rgem oposta. Na ca

Der Recke, alto funcionário clusão de que daria mais evado a efeito, entre nós, choeira de Paulo Afonso, DR. SAMUEL FONSECA
do Serviço Florestal da Ale- renda líquida em solos de .om êsse objetivo, deve-se contamos hoje, com as ins
manha Ocidental e cedido à índice médio e pobre: O re- L Pedro Benjamim de Cer- ralações da Companhia Hi-.
ONU, nas funções de Dire- florestamento ou pecuária. [ueíra Lima, homem viaja- drelétrioa do São Francisco,
tor do Escritório Florestal Ora, pelo que temos obser- do, que instalou, em Petró- I mas esta não atende, ain
da FAO para a América La- vado na prática, o primeiro .iol is, o primeiro Sindicato I da, a um movimento turis
tina, com séde nd Rio de Ja- oferece maiores vantagens. de Iniciativa, de Turismo I tico apreciável.
neiro. Com o reflorestamento o 1 exemplo do que se faz,

Como engenheiro flores- manancial de água perma- linda hoje, em França, on- Nossas,., rodovias, a não
tal, sua missão é a de obser- necerá, pois que depende de há Sindicatos de 'I'ur is- serem a Rio-Petrópolis, a

var as atividades madeirei- dos bosques e se êstes, cor- mo em quase tôdas as cida- Petrópolis-Teresópolis e a

ra s relativas ao pinho, in- tados, 'ceifará toda possibi- leso O Sindicato evolveu Estrada Presidente Dutra �.........�.........__...

d ustr ialização e reservas lidade da vida vegetativa; para a Sociedade Brasilei- não sendo devidamente pa
[ lorestais. como temos exemplos vivos ta de Turismo, fundada em vimentadas não oferecem
Profunde conhecedor da em regiões da .Europa, Ará- J de novembro de 1923 e condições de tráfego conf'or

ru,téria, cérebro ativo e de bia e algumas partes da A- lue mais tarde, passou a tável a que o turista mo- As crianças, por estarem
rmido racíocinio, vê-se logo mérica Latina. Devo dizer, zhamar-se Touring Club do demo está habituado. Sua em período de crescimento,nessa 'personalidade a soma também, que a presente fal-- Bras il, para ingressar 'na pavimentação adequada é

I·
.

I' preCIsam, proporcIOna men-
de conhecimentos que pos- ta de água no Rio e São antidade - mater de tais um problema que interessa te, de maior quantidade de
suí da matéria. Paulo, nada mais é que a de- organizações, a Alliance diretamente /ao futuro tu- alimentos do que os adultos,Atendeu-nos com cordiali- corrência dos cortes de ma- Internacional de Tourisme. rístico

"

do País. Além disso, sobretudo alimentos plás-'(hde nos escritórios do "A- tas que, automáticamente Em 1928" a Sociedade essas estradas estão, na sua ticos: sais e proteínas. '\'tôr'do Florestal", de que é fez diminuir o volume do Brasileira de Turismo deu quase extensão, desprovidas
titubr o dr. José Carlos de I precioso líquido. inicio a construção do Mo- de pousos ou estações de �ele pela saúde de seus

�T:ütos Horta Barbosa. O Torna-se assim - aduziu _ numento Rodoviário, por repouso e assistência onde filhos, dando-lhes' os

I'Conde Von Der Rscke, ale- ) entrevistado - necessá- iniciativa do sr. Edgard o viajante possa deter-se alimentos de que ne-

mão, não tem nada que-Tem- rio proteger-se os bosques Chagas Dória, monumento po_r algumas horas, -passar cessitam, de acôrdo
bre ranço prossíanísmo ,o:u lOS morros nas montanhas, destinado a marcar a nova a noite ou fazer uma ligei- com suas idades.-
membro da "junker" tradl- evitan do-se a erosão e suas era rodoviária, graridemen- ra i'efeição. Entretanto, SNÉS. I '" -

l iona l. Homem simpático, a- Iesastrosas consequências, te impulsora. Estação de pousos idênticos já existi
fã vel, responde as pergu'ntas Incrementando-se, por outro Passageiros do Cais do am há dois mil anos, nas

ccrdialmenle, denl0nstrando lado, a formação de matas. Porto, para atender aos vi- estradas "coustru idas pejos
urr.a educação aprimorada, e São estas sugestões, aliás, sitarites que aqui desernbar- Romanos na Europa Oci
compreende perfeitamente a qu deverei fazer ao chefe do cam por via marítima, e dental ... O Pouso "fernão
jc.'i�são da imprensa. Escu- ';xecutivo Estadual, dr. Jor- criou-se o primeiro Bureau Dias", a ser levantado bre
tsmo-Io dar uma, aula, de re- ge Lacerda. de Intormacões

'

da Cidade vemente pelo Touring Club
fl(!)'estamentp, e citar suas RESULTADOS DA CAM--. -do Rio de Janeiro, naquele do Brasil, no quilômetro 137
deduções sôbre' o problema PANJ·IA mesmo edificio da Praça da estrada "Presidente Du-
e11' nosso Estado: O Diretor 'do Escritórto l Mauâ. tra", com recursos faculta-
VIDA -'Õ.E NOSSAS FLO- la Reflorestamento da FAO O 10 Guia da 'Cidade, o dos pela União, será um mo-

RESTAS: 25 ANOS fez uma pausa. Voltamos a "stimulo oficial às festas delo dos que se deverão
"_t\cabo de vir de Lajes, carga: carnavalescas, a criação do construir ao longo das 'nos-

qepois de um giro pelas zo- _, O sr. julga que essa Calendário Turístico da Mu-' sas rodovias de interêsse
nas limítrofes, em compa- .ampanha tem surtido efei- : nicipalidade, o baile de ga- tur-istico.
uhia do dr. Horta Barbosa, ;0 nos países-Latino ameri- la do Teatro Municipal. Os Precisamos organizar cor
operoso executor do Acôrdo cario que tem visitado? concursos de elegância au- pos de guias' e intérpretes,
Fim'estal no Estado, e onde Sim, já existe, um, grande tomobí'lística etc., foram editar mapas e roteiros, de-

__

tive a ,oportunidade de ob- interêsse de parte dos go- frutos imediatos dessa pri- senvolver, no estrangeiro, a

scrvar o alto gráu de adian- lemos no sentido de refi0-
I
meira fase de trabalho da' través de nossos Escritórios

tamento da industrialização restamento e problemas a- i Sociedade Brasileira de Tu-. Comerciais ou de órgãos es-

da madeira catarlnense. fins. No Brasil, onde estou rismo. pecializados, inteligentes e

'Entretanto, é lastimável -L 1 rês ânos., e, CtlJO_'P"a1s' tem tenaz campanha de propa-O turismo interno in i
que a matéria prima extra- as maiores reservas flores- ganda dos nossos recursos

tiva, dentro de um prazo de �ai8 da Amérrca, essa cam-
ciou-se, pràticamente, em paisagísticos, econômicos,

25 anos vá terminar, em vir- anha deverá surtir efeito 1!)3<2 com a. realização do etc.P ,

.

'

! 1° Cruzeiro Turístico Eco-
tude do volumoso corte que e a Imprensa tem grande A .

O turismo é, hoje uma das
se faz da madeira, em ber- responsabilidade nessa to- ,nomlco ao Norte, no qual primeiras indústrias do
rante desproyorção ao re- mada deposição. i �mara� part� �52 p�ssoas. mundo - sendo a principal
florestamento, que pratica- Aliás, deve-se consignar ss_a vIagem, ?I uma reve- fonte de renda da Suiça, e

mente não existe. Desta ma- a falta de delegado brasilei-llaçal� magn�Ílhca par� o.s uma das primeiras da Fran
neira, é fácil concluir que o 1'0 a importante conferência i

pau Istas, gauc os e ml11el-
ça, Inglaterra, Itália, Méxi-

h t 1 t 40 1 f' t I d C
TOS que nela tomaram parte co Cuba UI

.

tpin o, a ua men e em u- 10res a e arl'lcas, em ou- .. ," 'ugual e ou ros

gar nas exportações �rasi- tubro de 1955, onde toma-,
e que JamaIS, sonharam, en- países.,

d
,.'

t t t contrar, em plena selva tro- O Erasi: pI'ecI·sa tI"ansfOI'_leil'as, �vera calI· progres- ram par e represen an es .

I t' I d·_
,

d b ' • pIca, me ropo es gran lO,sivamente ate epaparecer, de todos os palses .latmos a- I B I' M'-f d
. . .-

I
sas; como e em e, anaus.

pelo simples ato e se cor- mencanos, ocaslao em que A
.

tA
.

t'
.

tal' e não se plantar. O cor- foram tomadas importaiJtes .

assls encI� eCnIca aos

te está atingindo tôdas as delibel'ações. sôbre o impor- I t�I'Istast amPbhou-se dsuches-.

d bl d Slvamen e, a rangen o, 0-grandes reservas am a e- tante ·pro ema, qUe eve to-, A

t 'tO CE" tE t d d t t d Je, o por 0- man Imo • s a-xistentes no s a o. cal' bem e per o a o os, _

d P
.

d PSe o Govêrno não tomar pois não é preciso dizer, por çaoM e

,)assatgelrost a dra-,. d. ,ca, aua ,o erres re 1'0 0-
providências energJCas a 1- exempl,o, que o papel vem da '.,;

(E t
-

M·a_ntôu o entrevistado e de madeira. ,VpWrl? .

)
s aça� a(ArllmoV. 1

. A
i rocoplo e o aereo ero-sentido i:nedialo; vi�and,o. o .

- lU a guma expenen-! orto Santos Dumont). OestabeleCImento obrlgatorlO cla de reflorestamento �om,
p

, bl d t
.

fI t·
.

h
.

B·I?' I pr o ema o unsmo no
,de reservas ores aIs pon-IPIl1 elro no - rasl. '

B·l t' 1 t d
.

deráveis, e reflorestamento Sim em Monte Alegre, nas! drasl es a 10�dge, 'Go aVdla,
intenso d::ts áreas onde reservas' florestais no gru- I �d seI'r ,

reso VIS 01· d l'anResb
..

d K
'

.

1 I t: CI ae es como a va 01' e-
u machado a ateu lmp18 0- po lavm, one e anua men e

·f' B l'
-

'

samente florestas de pi- são plantadas sementes de
CI \ e e em_ n�o P?ssue;nheiros, essa ameaça se pinheiro velho no total de nen, �l;na. org�nJ�afao N-

e
I_

Cllmpnra inexol'ávelmente. 12 a 15 milhões de unidades.,' �SSIS encl� �os uns as. A�O' �
I ,

M�s se se diligenciar como COM O GOVÊRNO DO emos,. am a, uma re e , ,

m'll1da o bom senso, resul- ESTADO I hotelelI·a capaz de acolher
, ·b·t·d d d E" h· I .- M' "grandeS

massas de turistasbra a pOSSI 1�1 a e a man- m compan la (O sr. a- .' A .

tença da indústria made.i- rio Bl"LISa, Secretário da A- estrange:�os. O eXl�o da

reira e, talvez, parcela do �ricultura, dr. Horta Barbo_ construçao, em Manaus, do

volume exportável para os 3a, executor� do Acôrdo Flo-
' ....w.·."..._,......w.......·.,.....···..·'"

nossos tradicionais consu- restaI no Estado e do jorna
midores. lista 'I\mal' Carvalho, chefe volvido pelo dr. José Cados
DOIS ESTUDOS PARA UM I do Departamento de Rela-, Horta Barbosa, à frente do
, ' FIM cões Públicas da Transpor- escritório do "Acôrdo Flo-
Opto, então - continuou' tes Aéreos Catarinense TAC i'estal", na qualidade de E-

o Cónde V011 Der Recke -I que serviu de interprete, o xecutor, oferecendo àquela
pela realização de do-is es- Conde Von Der Recke J11an- pers6nalidade uma série de

,
.

- I

tUdos,. �J?a vez qu� o ?rgao I
teve con: o governa��r J.or- â�dos _

importantes para r�-
que dn·I.l0 tem a fmahdade

I
ge Lacerda, em palaclO, Im- ahzaçao de seu estudo, soh

única de fazer sugestões aos portante con�erência, fazen- citando ao dr. Jorge Lacerda
):;OVC1'l1 0S, [,penas: a primei- do minuciosa exposição 'de para que indicasse êsse di
ra, .é �a?el· o �úmero total: o;uas observações do proble- ;nâ:mico engenh�iro-agronô
d.'" .

mdlvduos �lg�dos as a� I ma fl.orestal em �os�o Es.ta- mo pa�a tomar parte na con

tlvldades madeIreIras, desde i do, CItando estatJstJCas' Im- ferêncla do Alamo como re
o c arte, desbastamento de pressiollantes relativas ao presentante de nosso Esta
árvore, tral}sporte à serra-I,assunto. , do a realizar-se êste ano, na
ria._ beneficiamento, indus- I _

O Chefe de;> Executivo ca- Argentina, com participação
trialização, transporte aos tarinense adiantou tomar de delegados de toda a A
mercados consumidores in-' sérias provjdências sôbre o mérica Latina.

,

ternos, e finalmente aos por- 'reflorestamento e preserva- À imprensa, o conde Von
---.--- -.

tos, para exportação ao ex-'çã.2_ d,e nossas reservasflo-,Dcr Recke fez ótimas refe-

CISA,I:':,'i�'�r ,�Desped·ladaterior, incluindo-se natural- restais, e que serão divulga-'I r�l1cias ao Estado de Santa
.. ) �

mente o nú�ero total de das op�rtunamente. -

i Catarina, ao seu grau de Um chaveiro contendo 5produtores, exportadores I A AÇAO DO DR. HORTA ,progresso e desenvolvimen- Procura-se uma, nas ime- I chaves. Favor qu.em encon-etc .. Necessário se torna sa-
! BARBOSA to econômico, vaticinando o diações da rua Frei Caneca, Armando Cuneo e senhora, impossibilitados de se

,

be�' também o quanto 'á ma-
'

.

Na o?asião o visitante fez f.llturo de avultados

come-I
Praia de Fó. ra, e. que dispo- despedirem pessoal�ente ,

de pessôas de suas relações,
deu'a representa,_ pe,r�ent�- �lsongeJras referências ao b"11entos para a terra bar-, nha de quintal amplo. Tele-l oferecem. �eus pres�lmos a Rua. Tomaz Coelho, 68 Apto.
almente em relaçao a recel- Importante serviço desen- nga-verde. fonar para 2210. 404 � Tljuca - RIO.

SOCIEDADE CARNAVALESCA
"TENENTES DO DIABO"

I Vende-se, à rua Victor
Florianópolis, 6 de fevereiro de 1956. Konder (ex-Blumenau), com
Senhor Diretor: '" 588m2 sendo 21,60 de frente.
De ordem -do Sr. Presidente, tenho a honra de levar Tratar à Av. Trompowsky,

ao vosso cOnhecimento que, em sessão realizada em 4 do 24.
corrente, foi eÍeita a nova diretoria desta Sociedade que ...........-.-...._w.-......................a......�...

regerá os destinos no período de 1956/57, que ficou as-

sim constituida:
-

Presidentes de honra - Dr. Thiers de Lemos Fle
ming, dr. Felix Schaeffer, dr. Jo-ão Demaria Cavalazzi,
Oscar Cardoso e Carlos Gevaerd.

Presidente - Eurico Hosterno.
10 Vice-Presidente - José Elias.

,

20 Vice-Presidente - Osny 'Ortiga.
30 Vice-Presidente - Agapito Veloso.
Secretário Geral - Dr. Minote Digiácomo.
10 Secretário - Orlando Chaplin.
20 Secretário - Enio Dalgrande.
1° Tesoureiro - EurÍco Fagundes.
20 Tesoureiro - Aldo Barbato.

_ Diretores publicidade - Domingos F:' de Aquino' e
ÍVlo'l,cyr Iguatemy da Silveira.

'

Conselheiros .- Alcides Stuart, Vicente Digiácomo,
David Gevaerd, Heitor Melo e Antônio Luiz.

Diretoria de Galpão - Guilherme Chaplin - Diretor
Geral. Mário Jacques 'Dias - 10 Diretor. Francisco Di
giácomo - 20 Diretor. Nilton Pereira - Diretor artís
tico. Hamilton Pra:-;eres, - Almoxarife. Arê Manebacke
- Diretor do Bando.

Outrossim, informo-vos que a posse será levada a e

feito no próximo dia 12, às 20 horas, nos salões do Clube
15 de Outubro.

'

'-

DR. EWALDO JOSÉ RA-
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
Consultório - Rua-Hunes Ma

chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 1.9 horas (exceto aos sá
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro, Preto, 123 - Tel. 3559,

10

Terreno

Ven�e·se
Por motivo de viagem,

I
urgente vende-se 2 casas si-

I
tas à rua Prof. Maria Ju
lia Franco n. 25. Tratar na

mesma diàriamente.

Vende-se
Motor de pôpa Johnson
Vende-se um de 5 HP sem

uso. Cr$ 20.000,00.
Tratar à Rua Presidente

Coutinho 61.

DR. YLMAR CORRÉA
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das
às 12 e das 11 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

Fone 2911.

PERDEU-SE

trou entregar nesta Reda
ção que será bem gratifi
::::tdo,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM CATARINE�SE .pRETEND� MOS-

TRAR O BRASIL AS AM:ERICAS
A COMITIVA

.;.
O coordenador geral da C.

P. A '. U., Ayalon Oríon Car

doso, nasceu em Laguna nes

t� -Estado e deseja apresen
tar uma visão atualizada do
seu Estado natal. Recomen

dado 'ao Governador, esteve
com esta autoridade na' tar
de de ontem para expôr seu

plano, objetivos e solicitar o

apôío de Santa Catarina à
sua iniciativa original. Sua

Excelência prometeu colabo
rar no empreendimento. A

noite, estiveram no gabinete
do Prefeito de Florianópolis
para tratar de material de

propaganda, especialmente
ampliações fotográficas.

A Comitiva Panamericana
de Amizade Universitária se

compõe de oito universitários
brasileiros e que a partir de
abril- do corrente ano farão
uma viagem circulas pelas A
méricas, partindo de avião
até as Antilhas /e ainda até
os Estados _Unidos, depois em

duas peruas realizarão um

imenso roteiro que compreen
de o Canadá, México, Améri
ca Central, e América do Sul.
Visitarão 21 países nos quais
procurarão incentivar o co

nhecimento do Brasil através
de conferências, palestras ra
díorônícas e televisionadas,
projeção de filmes e disposí
tívos coloridos, distribuição
de folhetos, "livros e publíca-.
ções. Salienta-se a Exposição
Interamericana do Brasil,
constante de ampliações fo

tográficas recentes e em ta
manhos variados sôbre turis
mo,

-

comércio e- indústria e

cultura brasileiros. São orga

nizadores: Ayalon Orion Car

doso, coordenador geral, nas
cido em Santa Catarina, Leo
poldo Bruck Lacerda, cultu

ral, gaúcho, Sérgio Viegas Fi

lho, a�tístico, paulista, Vival
do Castanho Iakowskí, finan
ceiro, paulista, e ainda mais

quatro convidados que tam

bém/ estão auxiliando nas di

Versas fases dos proparati-
APí!:LO

IMPRESSÃO GERAL DO
ESTADO

O sr. Ayalon, estava acom

panhado do sr. José Olympio
Alves Motta acadêmico de di
reíto da Universidade de São -

Paulo, natural daquele gran
de Estado, Ambos se maní- I
festaram impressionados com

o crescimento de Santa Ca- /

tarina, Dísseram. que a im

pressão da administração es

tadual e municipal era a me

lhor possível notando que o

Governador e Prefeito dispu
tam. a primazia _

de melhor
servir ao povo,

vos.

fobfícadol "OI ti�
. .

_

horiZQlItoJ e urtill.gL. \ ). ,
.

� :� ._--- _._.- -�---�.:_�-�---��
• Construção s6lida. sendo I caixa interna de COBRE •

revestida de ma.terial altamente ISOLANTe .(,Iã. de vic!rÓl.
• -Resistencia do tipo tubular. inteiramente blindada_ ...
• Controle a",fomát�o de temperatura ��llRMO�!AT�
... que giODQreiQnl' QllndcK� ':�_. --_-;� .:-

1)t:fI'ko' ·�:�O QUn�·
"�_...__�.. •

,�. .J}

F'lor ianópol is, domingo 11 de março de 1956
---_._--_.-- ---------------------_._-----

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR
. ELÉTRICO

���
,IMERSÃO e

Cepacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

Aquecimento ultra rápido.

J áto abundante na temne
ratura desejada.

o MISTU�ADOR DÁKO, de ;,

.ogem instontoneo, permite o

moia, escalo de çrcduccões de

TEMPERATURA.

-,

o ESTADO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

���'�:.'��
'J....'

.

. ',. -; f��,���� ,

.: ,:�17i.�:1�..j::�
"9_':"�"

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade.;
100 a 1.000 litros.

.��"

I'

ORI,ENTAÇÃO E APôIO
,

..;"" -
....

----------�

sofia.

NOVOS EXAMES VESTIBULARES NA
FACULDADE DE FARMACIA E

ODONTOLOGIA Fuc il ita-se o pagamento!

reiros.
Tratar na Agência "SANTA LúCIA", a rua Jerô

nimo Coelho n. 1 - 1D andar - Sala 6 ou pelo Telefone
- 3140,

Encerram-se no próximo dia doze (12) do corrente

as inscrições para o concurso de habilitação, em segun

da chamada, destinado ao preenchimento de trinta (30)
vagas ainda existentes na primeira série do Curso de

Farmácia da Faculdade supra ref'erida. Quaisquer in

formações sôbre o .assunto poderão ser obtidas na Secre
taria da mesma Faculdade, à rua Esteves Júnior, 1, no

horário das 9 às 12 e das 19 às 21 horas.

-

ALFAIJIRIA FORHEROLLI
Avisa aos seus freguêses que se mudou provísóríamen

t-e para à Rua Nunes Machado, Prédio da Liga Operária.

PERDE_lJ-SE

Participaçã:o
EGíDIO AMORIM BRUNO SILVA

-,
,

Lavando com 'Sabão

�irQem ES'(Jecia
da Cla. YIIZIL IIDOSIBIIL-Jololllle. ,(marc8!registrada)l

eco-Domiza-se fempo.:.. e dinheiro

lidade
-

s�eÃ� yU1ct.;..
.. .. '..,

ESPECIAUDADE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



t-��--':O:-:E:S:T::-A-:-D::O:-""""-"":""-"""--"""-��"'""'-""'--"""---""""--"'""'1IJ""lôT,ja�l16polis,

1 De ordem do Doutor João Demaria Cavallazxi,
Diretor Técnico e Presidente do Conselho Super-ior da
Usina de Beneficiamento de Leite, torno público que, no

próximo mês de junho, a ·UBL procederá a venda, pelo
preço de custo, de cem vaquílhonas ·da raça holandesa,
de procedência uruguaia e argentina. _

2 - A presente venda será efetuada ,de acôrdo com

o PLANO DE REVEND'A adotado pelo Estado e pela
UBL, o' qual acha-se consubstanciado nos seguintes itens :

a ) a venda ser.i C0111 reserva de domínio;
b) o comprador pagará no ato da assinatura do

contrato 25% do montante da compra;
c) os restantes 75% serão pagos em 36 meses;
d) as despesas com o registro do' Contrato de Cum

pra e Venda no Car-tório de Registro de Títulos e Do
cumentos serão as expensas do comprador.

'3 - As inscrições, para aquisição do gado referido
no item 1, achar-se-ão abertas, no horário das 7,30 às 9

horas, na UBL, à Rua Esteves Júnior, s/n., a partir do
dia. 15 de março e encerrar-se-ão, impreterivelmente, no

dia 30 do mesmo mês.

�:4 - por deliberação do Con�l.Qo Superior da Usina � .::.lde Beneficiamento de Leite dever-se-ão obedecer os .se- : �
guíntes requisitos, �a inscrição:

.' _ J �; .. famosa marca �1a, ser o candidato fornecedor de leite, ou nao o· �: :
sendo residir nas zonas abastecedoras de leite à Capi1.ai;

f: "1H ERM EXn 1.b) assinar um comprojnisso de fornecimento de lei- : 1
te à Usina por tempo nunca inferior a três anos;

f: :�
c) sugeitar-se a fiscalização da UBL quanto M a- : VIDRO REFRIITÁRIO

=l•

.

ESPECIaL :.'proveitamento do gado adquirido e obedecer as suas re- : .

comendações técnicas; : DE GRANDE RESISTtNCII

�::.'1d) cumprir as cláusulas contratuais; *

e) 'utilizar-se do Serviço de Inseminação Artificial JÁ ESTÃO A VENDA
.para a cobertura do gado adquirido desde que a sua em todas a*s boas casas :i:'�granja ou fazenda se encontre dentro do raio de ação 11 daquele Serviço. Vendidos sob a r.sponsablll••

a) Discussão do Ante-Projeto do Brasão e Bandeira 5 - A venda de gado obedecerá, rigorosamente, a dad. dos fabrlcant.s da.

do Centro. ordem de inscrição. O número de inscritos não poderá • GARRAFAS TÉRMICAS •

b) 'I'rote do, Calo�".;.T A ultrim';!"a�:'���::;!::t:q��:��::r:,::�:� :';rd;;;:;, t:,,:�,��,....�:,�,��Só serão computados, nas deliberações, os votos da- edital será publicado, por .três dias, no Diário -Of icial do � _ __O=�=O=""

queles que estiverem quites com a Tesouraria ao C. A.. 'Estado,' na Imprensa da Capital e irradiado, por igual
Florianópolis, 7 de março de 1956. tempo, pelas Rádios Diário da Manhã, Guarujá e Anita

Dilza Délia Dutra - .Secretárta Geral. Garíbaldi.
.

I

"

'

lJsiná da.Benefíeiamento de Leite, em Florianópolis,
7 'de março' de 1956.

.

Hélio Abreu - Assistente Administrativo.

(,NO teodculo))

Com iJ Biblia. na Mão
DOMINGO, 11 DEJMARÇO

..

Eis que a palavra do Senhor veio a êle e lhe disse:

Que fazes aqui, Elias? (I Reis 19:9). Ler I Reis 19:9-12

ou Marcos 6:14-44.

JOSÉ, um menino de três anos, vinha regularmente
à casa paroquial aos domingos para a aula maternal. Em

,

tais ocasiões sabia que estava na igreja. Aconteceu que

certa vez, em dia de semana êle veio com sua mãe. Quan
do me encontrou em casa. perguntou: "Que é que o se

nhor está fazendo aqui?"
Depois que José e sua mãe se retiraram, aquelas pa

lavras ficaram ecoando em meus ouvidos. Sua pergunta
foi a mesma que o. Senhor fez a Elias, Fiquei pensando
se eu também não era réu pelo mesmo pecado de Elias:

estar escondido.
Como seguidores de Cristo que estamos fazendo?

Por que vamos aos lugares que pretendemos ir hoje? Que

d'esejamos fazer em tais lugares? Estaremos procurando
esconder-nos ou servir ? "-

Como fez Jesus; devemos reconhecer a Deus como

nossa Pai celeste e no seu espírito· dar alimento a outros

e fortalecê-los na fé. Temos que ajudar a propagar o rei
no de pessoa em pessoa até que todos sejam alimentados

com o pão da vi?a.

ORAçÃO

Nosso Pai celestial, ajuda-nos a servir-te hoje nos

lugares e- da maneira que te aprouver. Agradecemos-t.� a

tua graça salvadora, teu poder protetor e teu amor m

compará-vel oferecido a nós por meio de Jesus Cristo, nos

so Senhor. Amém.

PENSA:M�NTQ P4RA O DIA

Quem se esconde por mêdo não pode servir por amor.

EKRMANN B. BENNETT (Vermont)
-0-

SEGUNDA.FEIRA, 12 DE MARÇO

Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,

tome diàriamente a sua cruz, e siga-me. (Lucas 9:23)"
Ler Mat. 16 :24-28.

PERGUNTARAM a um menino de colégio o que êle

ia renunciar, como ato de fé por ocasião da quaresma.
Com um ar de humorisnto e piscando um õlho, respon

deu: "Eu renunciarei à algebra!" Naturalmente êste ra

paz estava brincando; mas que diremos daquêles que re

nunciam somente àquilo de que não gostam muito e, ao

mesmo tempo, esperam receber bênçãos espir-ituais ?
.. _

Quando Jesus convidou os homens para seguí-Io, de
safiou-os dizendo: "Se alguém quer vir após mim, negue-.
se a si mesmo, tome diàrtamente a sua cruz, e, siga-me".
Renunciar somente àquilo de que não carecemos e, por

tanto, fazê-lo sem o menor sacrifício, é .uma atitude im

própria e uma pobre preparação espiritual Abnegação é

coisa essencial na vida cristã. Jesus espera que purifi
quemos nossos corações,' ordenemos nossa vida, ofereça- .'

mos-lhe os nossos 'cuidados e nas suas mãos depositemos
os fardos e erros que nos impedem de ser melhores.

ORAÇÃO

Querido Deus, ajuda-me a conhecer-me a mim mes

mo como de ti sou conhecido. Dá-me coragem, fôrças e

auxílio para que eu te possa ofertar uma vida de cora

gem, de pureza, de fôrça e de serviço. Usa-me para rea

lizar os teus planos. Em nome de Jesus que se deu a si

mesmo pela humanidade. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Não basta ser cristã parcialmente, é necessário a de

voção completa e absoluta de todo o sêr,
.

HAROLD W. EWING (Ohio)

CENTRO ACADEMICO "VIII DE SETEM
BRO'; DA FACULDADE CATARINENSE

DE FILOSOFIA
EDITAL 'DE CONVOCÀÇAO

De ordem do Senhor Presidente, convoco os sócios

dêste Centro para uma Ássembléia Geral, dia 12 (doze)
do corrente, às 19,30 horas, em primeira convocação e

meia hora mais tarde (20,00 horas); em segunda convo

cação, na séde da Faculdade (Salão Nobre do Colégio
Catarinense), afim de deliberarem sõbre a seguinte

Ordem do Dia

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE
FLORIANÓPOLIS

Rua COlis. Mafra nO 25 - 10 andar.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

De acôrdo com o Art. 28, alínea "A" dos Estatutos
ficam convocados todos os Socios quites em gôzo de seus

direitos pura a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se

no próximo dia 24 do corrente em pri!neira convocação
as 8 hOTas e caso não haja numero legal em segunda con

vocação as 9 horas, em sua sede Social' com a seguinte
Ordem do Dia:

Julgamento e aprovação do Relatório e Balancete
Gel'al do exercício de 1955.

Antonio de Oliveira - Presidente

�- "-·IIo",.!!IXl�·;;';';-;'l

L. ri, PARA A MULHER I
-

Caso você possa dispensar Ii "ma suma razoável para ad-

·1 - li Escola de Aprendizes Marinheh-os de San tu ,lllru' uma roupa, escolha o

Catar-ina f:,rá realizar prova de seleção para provimento .:l,ÚS singelo e mais dlscre

de cargos de professor de ensino elementar. !lI como sistema de disf'ar-

2 - As inscnições para essa prova estarão abertas <;:11' a pobreza. Não pense

no Departamento Escolar da Escola, pelo praz(\ de trinta ([ue por exemplo, uma saia

dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste .:C fazenda de qualidade
edital. I ruim e mal talhada pareça

3 - Para a inscrlcão o candidato deverá apresentar melhor SÓ porque está bem

requer-imento instruido com os seguintes documentos) �afeitada com bOl'lIHÚOS e

a) Um dos cert.if ica doa abaixo: n.rtros detalhes vistoso;;,.

Diploma de Escola Normal; Eles, ao contrário, mostra-

Certificado de conclusão do segundo ciclo do dia ainda mais a má con

curso secundário; tece.io e O< rnduzido preço
Certificado de conclusão de Didática dos Cursos do tecido,' fazendo ressal-

, Pedagógicos de Ensino Industrial; ,:11', isso sim, sua pretensão
Diploma de curso de Ensino Superior. descabida.
(Qualquer um dêsses documentos só será vál í- Urna criatura verdadeira-
do se expedido por estabelecimento de ensino re- .l>�ilte elegante não usa já
conhecido oficialmente). m ris meias com baguetes e

b) Documento comprobatório do efetivo exercício contra fortes bordados e' de
do magistérto durante pelo menos dois anos le- cores. Quanto mais desapa
tivos, exceção feita àqueles que apresentarem recém na cor da pele, tanto
Diploma de Escola Normal ou de Faculdade de mais chique farão li "toi-

Filosofia; ,lette".
c) Prova de idoneidade moral firmada por dois re3- A ter que vestir peles ve-

ponsâveís qus sejam diretores de estabeleci- lhas e maltratadas e que,
mentos de ensino ou oficiais das Fôrças Arma- por economia não foram
das; cortadas no peleteiro, é me-

Fôlha corrida; lhor usar agasalhos de trí-
Certidão de nascimento; cô feitos a máquina, o que
Prova de quitação com o serviço militar;

,

não encobre sua origem nem

IAtestado de sanidade física e mental, expedido seu valor.
por serviço médico oficial; Mulher de formas muito
Atestado de vacina: volumosas não deve nnnca

Prova de identidade; usar roupa justa, que mar-

Título de eleitor; que demasiadamente. Este
Titulo' e diplomas diversos, relativos ao exerci- tipo' de roupa em lugar de
cio de magistério e que não sejam taxativamen- esconder a gordura, põe-na.
'te exigidos. ..... mais em destaque.

1) Dois retratos 3x4, tirados de frente sem chapéu,
com O nome escrito no verso.

4) As firmas de todos os documentos exi�idos de-

E'CI T A

;Jl

COMPRE
transformadores de uma'

marco que lhe inspire eon

fi�nçal
.

Perfeição técnica, alta qúa.
lidade do material e do
mão de obro, assim como

a garanti0 de uma assis
tência permanente, são fc
tores que concorrem poro
um perfeito serviço durante
muitos anos.

x'
SIEMENS
possui mais de 100 anos

de experiência em eletro·
técnico e desde 1939 fc-

d)
e)
f)
g)

brlcc transformadores no

Brasil.

h)
i)
j)
k)

verão ser reconhecidas.
5 - A prova de seleção constará de: Terrenoexame escrito de Português

exame escrito de Matemática
exame escrito de História do Brasil, Ciência Fí

sica, Geografia e Corograf'ia do Brasil
exame de prática de aula

apreciação de/títulos apresentados (em caso de

empate).

6 - Maiores pormenores serão obtidos diretamente
no Departamento Escolar da Escola de Aprendi
zes Marinheiros de Santa Cat rina,

HAROLDO RAMOS - Capitão de-Corveta :_ Chefe
do DE.

.'

a)
b)
c)

Vende-se à rua Victor
Konder (ex-Blumenau), com
588m2 sendo 21,60 de frente.
Tratar à Av. Trompowsky,
24.

d)
e)

Yen�ff-se I

Por motivo de viagem,lurgente vende-se 2 casas si
tas à rua Prof. Maria .Ju
lia Franco n. 25. Tratar na

mesma diàrjamente.>

USINA DE BENEFICIAMENTO, DE LEITF

EDITAL N. 1 .P<HO informa5ões dirija-se à;

Rua Caldas Júnior, 120 - Porto Alegre.

t Missa de 7- dia
Dr. Hernanl Senrs de Oliveira

A família Salgado de Oliveira, Jonas Andrianl {! famí

lia, Mario Salgado Braghetta e família, Viuva Adelaide
Senra de Oliveira, Hildebrando Senra de Oliveira, e Ia

I
mílía, 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 Senra de

Oliveira - cunhados, sobrinhos, mãe irmãos filhos e

I genro do Dr. Hernani Sen ra de Oliveira, falecido em

Blumenau no dia 4 do corrente'"- convidam os demais

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

A todos que comparecerem a esse ato religioso, an

tecipadamente agradecem.

--------�------�,-------_._-- -- -.--

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

.
E

HOSPITAL DE CARIDADE

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

Informações à rua G.ener::d Bittencolll't, 112.
Telef. 3179.

CONVITE
,

'De ordem do Irmão Provedor, convido os prezados
Irmãos e Irmãs para tomarem parte do triduo nos dias
14, 15 e 16 do corrente mês às 19,30 horas, na Igreja do
Menino Deus, em preparação da Comunhão Geral que
esta Irmandade efetuará no dia 18, domingo da Paixão,
as 7,30 horas na Catedral Metropolitana.

O referido triduo terá como pregador o Revdo. Pa
dre Francisco Bianchini convidado especialmente pata
esse fim.

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

Florianópolis, 10 de março de 1956

José 'I'olentíno de Souza
Secretário

VENDE-SE
POR (CR$ 12.000.00) Vende-se· eu

/
.

arrenda-se
Família que se transfere para o norte, vende uma sala Ide jantar quasi nova, de Imbuía, composta de nove peças

inclusive mesa elástica com duas taboas de Sobresalente. I
Vêr e tratar com Luiz Soares Ventura à rua

Santos'l )
Saraiva - (Vila D, Otília Cruz 95, ao lado da Madeireira !!!!!!��,,��Schmidt> no Estreito.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A RAINHA DO 'BOLSISTAS BRASILEIRAS ESTUDARÃO I VENDIDA AO GOVERNO FEDERAL UMA
, "CHARME" NO REINO UNIDO COlEÇAO DE SEIS MIL BORBOLETAS,

Zury Machado" cronista
�

\ FORMADA EM JOINVllLE�o:,ial do matu�ino ':0 Esta- E§PECI�U;i§TAS EM mwu-I mais importante em todas as � ,

do vem, de há muito, pro- JPERAÇflO
DE INVALIDOS - partes do mundo. I Preci�sa colecão ele sei" mil b bit t

.

. I, -

b'
\i:; 01' o e as represen atIvas

RIO (ARGUS-PRESS _ O

I
de impossibilitados assim de movendo concorr-idas reu- CURSOS PATROCINADOS As aulas VelsaraO so re a 'de 27 famílias foi adquirida pa t d

,1
D' "

-

, ' '-

d
'

ti
,

PELO CONSELHO BRI If 1 1
. I ' ra es u Os pe a ivisao de

ministro do Trabalho negou Se candi��tare�;
rnoes as quais.par ICI�am

I
,

,

, -, orm� pe a q�a esses ser�l= iDe�esa Sa_nitária Vegetal. Pertencia ao sr. Kari Schmidt,
provimento ao recurso inter- 2) - nao fOI observado o elemen�os repl�ser:tatI�o� .

TANICO I ço.s sao or�amz�dos na ?r.a ,reSidente em Joinville, e que se especializara em colecio-

posto contra as eleições rea- disposto no art. 6.0 da Por-. da sociedade florianôpolíta- '

._

I
Ble�nh�, mclumd� admmls-1nar e negociar borboletas.

-

lizadas no Sindicato dos Ar-
I
taría n. 11, de 11 de fevereiro na.

� RIO. :�.N.S.) ..:_ Pel? aviao tração geral, es.tlu_tura ,do Com o fàlecimento de seu propríetárto, os herdeiros
rumadores de Joinville Es- de 1954' � . Em todas essas festas, co-: de carreira da Panair, do Plano de Recuperação de In-

puseram à venda-a colecão pela uual log ,
.

t .

" ....
.

, . L álíd treín t d di _ , '
"' 'i o se m el essou

tado de Santa Catarina, e
I 3) _ a cabine lndsvassá- rr:_ep:tadas pela rmprensa e Brasil, se�ulfam pala ,on- v I OS, rel�amen o os

_

I
aquela repartição.

determinou a-imediata posse
I
veí não foi instalada na con- rádio, nota-se a preocupa- dres no dia 26 do mes passa- versos pacientes e relações I Com a recente aqulsíção ficou grandement . d

.dos integrantes da chapa que'
i
formidade de lei de modo a ção do referido cronista em do as srtas. Maria H. da sn- entre o Ministério do Traba-,Cida ,a colecâo de inséto� d' 'a D D S V qu p

e e�gla� :-
,
'. . .

F d S' Ih dá G
-

B' t h d
" . . .., e osSUl agoI a

conseguiu, maior número de garantir o sigilo do voto; �ToporelOnar algo de novo e va Novaes e Irmea '. e a o. � _ra- re ano a e e-
[mais de 80 mil exemplares montados, além de varios mi-

sufrágj,ps eleitorais. Contra a I 4) - a lista de votantes a- interessante dentro do "ca- Carvalho, recentemente a- mais orga�s q�e se Incumbem

,: lhares de especímens menores, conservados em meio li-
Ud d d l·t h "d t dl

.

1 fé soçaite". graciadas com bolsas de es- de sua aplicação. ld P d
.

I
- .,

�a a e o p el o avia SI o
I p.resen ava Ivtersas lrr�g�l a- tudos do Conselho Britânico. Em adicâo "serão visitados 1 qUI o. �e ominam �a co eçao osz ínsétos que consqtuem

interposto recurs� por um
J
ridades. Con ra as dúvidas Desd; os d:sf.iles de mo-

., .
.

. ,
. . praga da lavoura, cujo combate tem sido investigado pelos

grupo de associados, que ale- 'levantadas pelos recorrentes, d�� ate as cmtIlantes. reu- ,N� Remo ,?,n�do: as
. d,��s diversos .centros. e hospitais fitosanitaristas nas diversas regiões do país.

garam: ! manifestou-se o diretor do moes nos clubes locais e I
técnicas brasíleíras assístírào onde os íncapacítados re'ce- I Dentro da colecã geral íncl - t b d f

• I c lU • •

d 8 .ben b r' d Iiti ,"
o ue se am em uma e or-

1) _ os integrantes da D. N. T., que, compulsando o Lux HoAtel, sempre s� no!a I
a um curso Intensivo e

_

Se-
I
em os ene ICIOS. � ?O I ica 'migas cortadeiras, que é considerada das maiores e mais'

chapa vitoriosa eram .mem- 1 processo: não encontrou qual- o esmero e a orgaruzaçao I
manas s�bre: � recuperaça? �e ,altamente. humamta�l� atu-jimportãntes do Mundo.

bras da Junta Governativa I
quer elemento comprobatório ,"decididamente bem" que pessoas mv�lldas,. especíali- al�ente �osta em pratica no Logo que teve em mãos a nova coleção de borboletas

que vinha dirigindo a entida- 'das alegações. �u.ry ,l'�a�.h�do imprime. às dade que dia a dia se torna Remo UmClo.
. [Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, engenh�i�

,l�as iniciativas, as quais de .ro-agronomo Dr. Armando David Ferreira Lima, submeteu-

l?; sem�re. ierecer�m atde- .
a �o' exame do Sr. Dr. José Oiticicá Filho, naturalista do

"� a e esm eressa a a en-
I _

Museu Nacional, e especialista em lepidópteros.
çao.

. Diversas -notici'as Nova reumao com I Depois �os, estudos procedidos, concluiu o naturalista
Agora, fomos, cient�fica- I que a coleção e composta de borboletas do Sul do Brasil,

do� �e que sera realizada d-o RI"O OS líderes .tudo indicando não haver exemplares exóticos. Alguns, con-
hoje as 23 horas, no LuxHo-, tudo, são. raríssimos.
tel, uma festa para escolha I -000-
da "���nha do Charme", ou- RIO, (Agencia Nacional) - RIO, 10 (V. A.) - O sr. Ne- VEM AI AS NOTAS DE 5,000 CRUZEIROS!
tra idéia excelente de Zury

'

Já foi entregue pelo Patri- reu Ramos continua estudan- Com o propósito de facilitar as operações de pagamsn-
Machado e que será, não te-' , mônio da União á Associação do os principais pontos que to no comercio, a Caixa de Amortização, através dos canais
mos dúvidas, outro grande

I
dos Ex-Combatente's a cartí- �everão compor o ante-pro-I competentes, sugeriu, e obteve aprovação do governo, á

acontecimento social na ca-! dão do terreno em que será Jeto governamental sobre -as elaboração de um projetos que determina a emissão de
pital catariIiense, I construida a sede da entida- reformas constitucionais.

\ notas de 5.000 cruzeiros.
A reportagem apurou, de de do ex-pracinha. O lança-

.

Opàrtunamente, talvez a- Esse projeto, já sob o numero 430, de 1955, transita em

pessôas bem esclarecidas no ; mento da pedra fundamental mda esta semana, convoque' uma das casas do Congresso, devendo em breve ser trans
assunto, que. três candidatas I será realizada ,solenel1).en�e oS lideres da maioria... para formado em lei. Que venham as, novas pelêgas de 5.000,
das que se mscreveram po- nos primeiros dIas do mes nOVa reumao. Até 0 momen- mas, venham tambem moedas divisionarias para o 'ne-

derão obter, com inteira' de março. to ainda não há nada assen- cessario troco, pois, encontrar hoje em dia, moeda de 50,
justiça, o cobiçado tí,tulo. oi< '!' '!' tado em carater definitivo, i 20 ou 10 centavos, só por milagre!
São elas: senhoritas Sônia O Presidente da República conquanto Se saiba que a dis-I Os cincoenta centavos estão sendo substituidos em to-
Barbato, Olga' Maria Luz e recomendou à Prefeitura do cr�minação de rendas, a de-I da a par�e, por minusculos- vales de papel, uns tão perfu
Sandra Coelho de Souza. Distrito Federal medidas que legação de poderes e represen rados, como os das Emprezas de onibus, que facilmente se

Esperamos pela festa de permitam ultimar a iniciati- tação proporCional figuram espicaçam e outros impI:essos em papel demasiadamente
hoje e certos estamos de' va de construcão do Metropo- nas cogitações reform,adoras.,1 fino e impróprio.

,

�.
'

,

que alcançará êxito absolu- llitano Carioc�. Nesse sentido -

to.
/.

foram entregues ao Presiden-

t ,M I-$Sa de 7'· d I·ate Juscelino Kubitschek car-

tas -de 33 banqueiros france- NOMEADOS'
it��5J�'W_

.

ceses e suiços interessados na

-�-- --...;._---_:___"_.:'<f::.:._;;,::.j!:!,#!.'�:::=:',::::'�'::::-,' Reassumiu o Mi- inversão de capitais no refe- RIO, lO" (V. A.) - O pres!- Dr. Hernani Senra de Oliveira
rido empreendimento. dente Juscelino' Kubitschek

nistro GallottL * �, * de'Oliveira assinou decretos A família Saigado de Oliveira, Jonas Andriani e famí-
,

Realizou-,se'Ilil Palácio do na pasta do Trabalho, nome- lia, Mario Salgado Braghetta e família, Viuva Adelàide
Gatete uma importante reu- ando: presidente do Institu- Senr� de Oliveira, Hildebrando Senra de Oliveira, e fa-

ponto de espera no largo da nião presidída pelo Sr. Jus- to de Previdencia e Assis:- mUia, Dr. Levy de Barros e família, Oscavo Senra, de Oli-

Alfandega, qUando os passa- celino Kubitschek e com a, tenciu, dós Servidores do Es- veira, Dr. Jorge B. Senra de Oliveira e família, Dr. Alair

geiros, a-pós esperarem meia presença de vários represeu- tado (lPASE) o sr. Luiz Gon- 'Farias de Barros e família, Veronica e Bernadete Sem'a de

hora pela chegada dos oni- tantes das classes produtoras zaga de Paiva Muniz: presi- ,Oliveira -. cunhados, sobrinhos, mãe irmãos filhos e

bus, vêm chegar dois oU tres, paulistas, a fim de serem tra- dente do Instituto de Aposen- genro dó Dr. Hernani Sem'a de _Oliveira, falecido em

ao mesmo tempo, o 'que po- tados OS principais problemas tadoria e Pensões dos Banca- Blumenau no dia 4 do corÍ'ente - convidam os demais

deriam_ser feito no interva- de nosso mercado algodoeiro. rios' (lAPB) o sr. Enio Sa- parentes e amigos para assistirem à missa que mandam

lo, se o serviço fosse bem' or- • Tratou-se na conferência de dok da Mota; p·residente do celebrar em sUÍl'agio de sua alma, na'Catedral Metropo-
E' deveras lamentável que ganizado! conciliar a situação dá lavou .. Instituto de Aposentadoria e litana, terça-feira, dia 13 às 7 hOTas.

a maioria dos nossos coleti- Urge seja cumprida., em be- ra com as poss1biliclacles do Pensões dos Maritimos i A todos que comparecerem a esse ato religioso, an-

vos, principalmente os que nefício da população, a pro- Tesouro, tendo o Presidente I (IAPM) Valdir Simões; pre- tecipadamente agradecem.

fazem o transporte de passa- videncia de nossa Inspetoria da RepÚblica revelado a. sidente ,do Instituto de Apo- ,

----'-------'-----------------

geiros para o Continente, en- de Transito, que determina maior boa vontade em ampa- sentadoria e Pensões dos Co- ! M ISS A
tre estes diversos da Empre- seja expelida para o ar, por rar as classes produtoras, in- merciários (lAPC), Eloiwaldo I
sa Viação Santa Catarina, meio de um cano derivativo, teressando-se no sentido de Chagas de Oliveira; presi- i
(linha do Canto do Estreito), colocado ,á frente, lados di- � 'que sejam tomadas tôdas as dente do Instituto de Aposen- Nena e Franklin Ganzo convidam, seus parentes,

não tivesse até hoje, modifi- reito ou esquerdo ou parte medidas acauteladoras da e-I tadoria, e Pensões dos Indus-; e amigos, para assistirem a missa, que pela alma de

cado, como é de direito, o trazeira do coletivo,' Cano que conomia brasileira. triários (lAPI), José Raimun-' seu querido pai e sogro, mandam Tezar no altor de

antiquado e prejudiciaUssimo deve atingir um Pouco além '!' * ,;,

I
do Soares e Silva. -> I

Nossa Senhora na Catedral, às 7 horas de 2a. feira, 12

processá de proceder rez do da altura do veículo. Perante o ministro da Edu-
'

dó corrente.

chão, a descarga dos gazes Os coletivos não 'podem ,. cacão tomou posse do cargo

1
.......--------.,--'--·--------------

provenientes do oleo ou ga- continuar enchendo as ruas RIO, 10 (V. A.) - Reassu- de· diretor do DepaTtamento'
,

salina, queimadOS pelos res- da cidade, de uma cortina de miu a presidência do Tribu: Nacional de Educação, o pro- TEMPO E' DINHEIRO!pectivos motores, pois, ao que fumaça, intoxicando os tran-
I
nal Superior Eleitoral o mi- fessor Reli Menegale, Tam- • lisabemos, tal como vem de seuntes, contribuindo para a' nistro Luiz Gallotti, que aca-I bem foi empossado pelo Mi-

acontecer em Pôrto Alegre, disseminação· do cancer, que I ba de regressar ,de Lambari, nistro Clovis Salgado,',no car- Hoje em dia, com as exi- I

cuja Inspetoria de Transito, a medicina atribui como uma

'I
onde passou suas férias. Foi go de diretor do Instituto gênCias criadas pela vida agi

deu o prazo improrrogavel de das 'causas a fumaca de oleo ,substituido, durante sua au- Nacional do Livro, o sr. José tada que tôdos nós levamos,
30 dias, para que todos, os queimado da desc�rga dos I sência, pelo ministro Rdcha Renato Santos Pereira. até os trabalhos da cozinha

proprietários de coletivos pro- motores dos cólet,ivos. Lagoa, vice-presidente. * oi< ,"'

passaram a ser considerados
cedessem a derivação para

'

O Instituto de Resseguros como de magna importância.
o alto, do cano d'a ciescarga do Brasil fez doaçãJ da im- A econômia de tempo, na

dos mesmos, a -nossa Inspe- portanci:a de 500 m\! cruzei- cozinha, é hoje, um impera-

tor�a de Transit�. não vai MERECIDO AUXILIO AS CENTRO EX- ros à "Cruzada São Sebasti- tivo de ordem, uma especle

mUlto tempo eXlgm tal pro- I
i ão", que tem por firialidade de decré_to elaborado pela dô-'

videhcia em 'a nossa Capital.
I CURSIONI'STA. "ARNOLDO RA'ULI�IO" proporcionar melhores con- na de casa e, sancionado pelo

Acontece, entretanto, que i
I' dições de vida aps favelados marído, integralmente.

em Pôrto Alegre as leis ou'

D
I ", cariocas. Do fogão de tijólos que re-

determinações referentes aO ,eu-o O eminente catarlnenses * '!' *
queria lenha sêca e muito fô-

trafego, são fielmente cum- Chegaram a esta Capital lego par� soprar, passoJ1-se I
pridas, eaqui, �udo se facili- Drl Francisco BenJ"amin Gallotti tres unidades de' trens elétri- aos chamados fogões econô-,
ta quando se nao relaxa, e o cos destinados à Central do micos e mais tarde aos 10- \
fato é que a determinação Um ge'sto exporrtâneo, lou- dizivel satisfação; quer pe- Brasil, que fazem parte da gões a gás de querozene e aos

'de nossa Inspetoria de 'Tran- vável e benemérito, acaba Il0S componentes do Centro encomenda feita 3. fábricas fogões elétricos.

sito, foi cumprida a princí- de ser dado pelo nosso em i- Excursionista quer' pelos inglesas. Essas unidades se- _:.
pio, e depois rE!laxada, fi- nente e estimado conterrâ- qu.e .apreciam e _apl��dem as rão colocadas imediatamente

I Agora, IJorém, durante a

cando o seu cumprimento neo sr; dr. Francisco Benja- atiVIdades ,de tao utrl asso- no tráfego de trens suburba- 'elaboracão do petróleo bruto

adstrito apenas a dois ou tres min Gallotti, que na Oapi- ci�ção, gesto que não póde nas. para a "extração da gasolina,
onibus. Os demais continuam tal da República, tem sem- deIxar de m:recer 10uvOl:es I � I desenv?l,veJ;'a�-se dois gazes,

como eram, enchendo as ruas pre os olhos voltados p-ara de nossa parte, dada a

sm-, ' os quaIS deVidamente prepa-

de fumaça e fuligem ql,le a ::;ua amada Santa Catarina. . ceridade e benemerênciade., 'rados' tornaram-se líquidos,
tudo enegrecem e sujam a .' ! que �e revestiu. ilfamaratí vai com- sui:gi�do assim o LIQU;IGÁS,
roupa dos transeuntes e pe- Tendo recebido um exem-I mundialmente famoso por-

netram pelas narinas e de" pl�r ?a'�'Vida Excursionis- Illcentiva�·,. 'ajudar as .0- p t
i

O 'que, na verdade, resolveu U�l
mais orificios do rosto das ta ,'orgao mensal do Cen-, bras de uhhdade e patl'lo- rar ng grande problema: o da COZI-

das pessoas que tem a infe- tro, tornando-se por meio tismo como o Centro "Ar-, RIO, 19 (V. AJ - Ainda nha moderna e atraente que

licidade de estar na ocasião, de sua leitura; conhecedor noldo Cândido Raulino", é não foi solucionado o pro- fáz o almôço oU'O jantar, em
em lugar por onde passe o d3s elevadas e patrióticas I

ato não só de benemerência! blema da revisão do acãrdo pouco mais de uma hora,
ônibus com a descarga aber- finalidades ,da �ssociação,; como_de patriotismo, poris-, de comércio e pagamentos' oferecendo ainda completa
ta. I procurou expontaneamente so, nao extranhamos tivesse entre o Brasil e a Argentina. limpeza das panelas, do fo-

Quem quizer tomar um' ajudá-la, e assim, foi que: partido de um catarinense Durante o C�rnaval, como se gão e da ptopria casa.
banho d: fulige�, enchendo ! re:nete� �o sr. Pe?ro D.it- I

de vil'tu.des. vulgares .co�b sabe os portenhos aqui esti-' A loja Pereira Oliveira, dis
os pulmoes dessa fumaç� I tnch, JUlllor, �etl digno e �n- ,o d,r. �ranclsco BenJamm veram, conversaram alguns tl'ibUi,dora exclusiva do LI-

negra, penetrante, que esta cans�v�l PreSidente, por 111- Gal,ottI. dias e foram-se, prometendo: QUIGAS em Florianópolis,
sendo apontada como �ma I te�'m�dlO do Banco do Co-! �

voltar no dia 29 doe, fevereiro. ,São J�sé, ..

Palhoça,
. sant,o

das .causas do cancer, fl�ue i merCI?, um cheque de ,1:00? I Mas essa d,ata Ja passou e! Amaro: TIJucas e Blguaçu,
por mstantes parado no Can- ; cruzeiros, como auxIho a VEND� SE o Itamaratl, aguardandO continua vendendo dezenas e

to do Estreito,
_

as primeir�s I mf,n�te�lção do Centro

EX-!
,�-

I qualque: noti�ia dos argenti- dezenas de fogões LIQUIGÁS,
horas da manha, quando, dl- i curslOlllsta. - nos, esta conSiderando a pos- colaborando assim com as

verso.> onibus enfileirados, es-I Vende-se a casa da Aveni,: sibilidade de negociar a com- dônas de Casa dotadas de

quentam os motor9s,. para o
I

O gesto do eminente pa- da Hercilio Luz 183, jnfo!'- pra de trigÇl com outros paí- espírito prático, moderno e

inicio do trafego, ou então no trício ioi aprec.iado com in- mações no mesmo local. ! se3. econômico .

VAI SER EMPOSSADA A DIRETORIA DO
SINDICATO DOS ARRUMADORES

DE JOINVlllE

Florianópolis, domingo 11 Se março de .1956

AGRONOMOS PARA O SERViÇO DE
EXPANSAO DO TRIGO

reira Musa, dirigiu oficio ao

presidente da Sociedade Bra
sileira de Agronomia, solici

tando que a sua resolução se

ja levada ao conhecimento
dos profissionais da classes,
Os interessados deverão a-

RIO, (ARGUS-PRESS - O

Serviço de Expansão do Tri

go está empenhado na ad

missão imediata de 50 agrô
nomos parlj. as zonas de pro

dução tritícola nos Estados
do Panará, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul. presentar-se na diretoria do

S. E. T., rua México, 90 - 9.0

andar, na hora do expedien
te normal, isto é, d.as 11 às 17

horas.

Nesse sentido, o diretor da

quele órgão do Ministério da

Agricultura sr. Joaqvim Pe-

COM A INSPETORIA DE TRANSITO
UMA ONDA DE FJ)LIGEM
INVADE AS RUAS DA CIDA

DE A',PASSAGEM DOS ONI

BUS, PREJUDICA N D O f A

SAU'DE DA POPULAÇÃO E

SUJANDO OS T,RAN
SEUN'rES!

..

ANACLETO A._, GARCIA
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JI
Já sabia e proclamava o Conselheiro Acácio,

que o paPel da oposição é fiscalizar o govêrno.
Assim sendo, aqui estamos' para comentar mais

um 'caso de politizacão do Ensino, consumado ainda
agora.'

.

Em Vargem Pequena, no Distrito de Canasvieira,
além das supletivas, em número astronômico propor
cionalmente ao cabimento, foram criadas e instala.das
duas escolas estaduais. A distância mínima entre as

escolas deve ser de 3,000 metros. Essas, no entanto,
são vizinhas de 400 metros. Uma delas arranjou 16

alunos, neles incluidos alguns sem idade escolar. A

outra, mais azarada, sÓ conseguiu 6, dos qua.is 2 Sem
idade.

O recorde de matricula, contudo, ainda pertence
àquele. distrito, pois numa escoia na Rua Velha, o

I)umero deles é de 2!

E ninguem não vê isso!
Os dados que aí ficam por certo serão levados em

consideração pelo jovem Secretário de' Educação. Se
o erro fôr de entendimento, fácil corrigí'-lo; se fôr
de vontade, o 'melhor mesmo é promover a atual Di
retora do Departamento ao cargo de Secretaria
d'Estado.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


