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&lição de hoje 6 páginas Florianópolis, Terça-feira, 13 de Março de 1�56
A população presente no

Estado dp Amazonas, por
ocasião do Censo de 1950,
era inferior à do município
do Recife. Com uma densi
dade baixíssima (1 habitan
te por 32 Km2), a cada gru

po de 40 habitantes corres-

COMO FICOU A MESA'
UM GRUPO DE LIDERES DO;putados Saturnino Braga, do pon dia uma área .maíor que

_

-

P.S.D. PEDIU AO MINISTRO; Estado do Rio, Lameira Bit- o Distrito, Federal. Conso-

RIO, 12 (V, AJ _ O depu- . Concluindo o seu díscur- LUCIO MEIRA, A REVISÃO tencourt, Cid de Carvalho, Rc ante estimativa do IBGE, a

tado Ulisses Guimarães foi Foram eleitos 10, 20, 30 e I so, o vice-pre.sidente da cs-. DO "PLANO DE nato Archer e Newton de população do Estado aIo de

eleito hoje Presidente da Câ- 40 suplentes os srs.: Mário mara, às 16,55 horas, convi-
ECONOMIA" Barros Belo, do Maranhão, julho de 1954 era de 556 mil

niara dos Deputados, em eleí- Palmério (203 votos), Es- dava o sr. Ulisses Cuima- Francisco de Menezes Pi- habitantes, o que significa

ção pacífica, O representante merino Arruda (2'07 votos), rães a assumir a presidên-
O Ministro da Viação rece- mentel, Euclides Vica de Cas- um aumento de . 134 .mil no

tio P. S, D. de São Paulo ob- Jonas Bahiense (201 votos) cia, sob uma calorosa salva beu, em seu gabinete, uma tro Parente Pessoa, do Ceará, espaço' de quinze anos.

teve 196 votos, O General e Dixuit Rosado (215 vo- de palmas do plenário.
comissão de deputadOS fede- Deoclécio Duarté, do Rio G. O Amazonas se encontra

Flores da Cunha, que não se tos). O novo presidente, pro- rais, líderes das diversas ban- do Norte; Nestor Jost, do Rio cnt re as Unidades brasilei-

apresentara candidato, rece- Antes de empossar o no- nuncíou curto e incisivo dis- cadas estaduais do P. S. D, a G, do Sul; Ulisses Guimarães, ras de menor índice de cres-

,
'_ beu. eritretanto, 24 votos. vo presidente da Câmara, curso agradecendo a invés- qual lhe expôs a necessidade de São Paulo; 'Carlos Pinto, c imen to demográfico, o que

A UDN, pretendendo for- saudou-o o sr, Flores da tiuura que lhe confiara a
de ser revisto o Plano de E- do Estado do Rio; Leoberto não permite prever um rá

cal' o adiamento da eleição Cunha, felicitando-o pela quase unanimidade do ple- conomia, visando a melhorar Leal, de Santa Catarina e p ido povoamento de sua e-

'>da Mesa da Câmara, f'azen- escolha auspiciosa para o, n árfo.
a situação do Plano Rodo- outros, o ministro Lúcio Mel- norme extensão territorial.

do com que sua bancada não pôsto que é uma promessa I No próximo dia 15 -será viário, na parte referente aos ra sugeriu que fossem em Por outro lado, com a queda

comparecesse ao Palácio Ti- p�ra q�la�tos se atiram à j' ina�gUl:ada a nova sessão Est.ados, C,omo se sabe, pelo
I
comissão expor pessoalmente !I da produção da borracha,

latlentes, ontem, foi frago- VIda pública, iegfslativa. _

plano aludido apresentado na ao presídente da República o descresceu o afluxo migra-

rosamente derrotada nesse
gestão anterior e lainda pen- I seu pensamento e pedir-lhe tório. Em 1940, o Estado

propósito. O Bloco da Maio-
dente de aprovação, as rodo- lo reexame do Plano de

ECO-,
ainda apresentava, nas suas

ria, PSD-PRP-PTN, mais, o
vias estaduais, foram exclui-

I

nomia, a fim de eliminar as trocas de população, um sal-

Bll'co Parlamentar da Mi- O P/·?
das do programa de Obras.

I
restrições nêle impostas às do favorável de 28.500 pes-

noria, PTB-PSP-PR, leva- -ue,m e'rsegulu ',.

.. Depois de ouvir a exposição 'rodovias estaduais, prontifi-IS01,S; mas já em 1950 a ba-

rsm àquela Casa do, Con- /
'-dos legisladores, dentré os

I
cando-se o ministro a acom- lança demográfica acusava

gl'essó 233 deputados, mais

N--e'reAu OU Ir'·ID,e,U .'1.,
quais se encontravam qs de- panhá-los, lum deficit de cêrca de 4 mil,

de dois terços dos represen- ,
........
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4) - No Município de Blumenau
t;,l.
As 15,35 horas o sr. Udsses 85 Alvim Hering - Demitido - 19-3-51. I

Guimarães atingia o "quo- 86 - Prota, Dautina Campos Mendes - Demitida �>28 5 51
Pela Gazeta, de sábado 'último, o sr. Artur Muller, ex-prefeito de Jaraguá IAS RIQUEZAS DA

rum" regimental, anunciado
- - -

.

1 de I d 87 - Antonio V. Avila Filho _ Demitido _ 1-6-'51. pretendeu demonstrar que O Estado faltara à verdade, ao relatar o caso da con- .

ANTÁRTICA
por um? sa va pa mas o

-I 88 _ Aristides Mendes _ Removido _ 1-6-51. � eorrêncía pública do automóvel da Prefeitura daquele munícípíc.
lJlenário, Foi eleito por 196 ..' FORT WORTH, Texas, 12

89 H L t II' .o; O espírito santo de orelha elo s1'. Artur Muller, autor do artlauete que sste
"

votos contra 24, alguns em
- ugo oca e I - Removido - 30-4-51. {"

�

(,U P.) - Um cientista pre-
\ 90 S b tíã M' d d C Removíd 'as�inou, por mais evangélico e soráríco, não logrou convencer senão os incautos.

h'illlCO e nos srs. Flores da
- e as mo iran a a. ruz - emovi o 'lo disse, que· os proxímos estu-

-

2 I< 51 � Na aludida concorrência, a ,prollosta melhor e mais vantajosa aos cofres mu-

Cunha e Francisco Macedó. -ó}- • l-dO!! na região do polo sul
91 P f M

- d B til' D ·t·d rríeipais, foi afastada para que vencesse a segunda, apresentada pela esposa de

O plenário se distribui-u em
- 1'0 a. erce es er o I emi I a

�'
lti

-

h I
um mncfnnárío municipal, não só subalterno, mais ainda da inteira confiança permi irao ao ornem, a gum

cumprimentoH' ao novo pne-
28�6-51. dia, extrair da Antártica VnS-

92 P f F
. D' d S D' .. do Preretto Artur Muller.

sidente e ao leader da ma-
,,- ro. rancisco ommgos e ouza - emr-

I tos "tesouros geológicos".
,

tíd 3 7 51 � A desculpa para anular a la proposta, foi a de que o proponente não J'untara

ia. ria, que com a sua habi- o - - -
.

1l
Fêz a predição o dr, Harry

""I 93 Proia T.' S mp '0 da Ros D itid prova de. haver votado na última eleícão.
-

lidade, conseguira altiar a
' -

28_5_5'Lo',
a ai a - erm a -.

",
- WexIer do Serviço Meteoroló-

Essa exigência NÃO FIGURAVA NO EDITAL DE CONCORRENCIA. .

UDN da Mesa, . � S
�

f' -'d
-

di
" " gíco, que é o principal cíen-

Abeí.ta à outra 11i:'tHl, &Pll� Q�t - _ _Pl�ofa. -�i!q1e�·�ira_Nul!eª- - R!'l��idl}� "7 >' �,�
-

e nao OI eXIgi a, naq po la -dar motivo � anUlação da proposta, O certo tistll- dás investigações an-

1.'al'am-se os segui�tes resul-
,., 23-2-51,. �

, ',' ; ,1. \ {) .11O!SJO�� d(!:tn�,. o��ôtâ-�õAiiI-t'-' '_��eiy]Jj!�'�_� m�i��, e.r� ,exi� �- ,- �árhlca-s do-s- E]i:, ,UU,; -em re-

....
tados:

- 95 - Helmuth Knessel' - Demitido - 19-3-51. I � .gtr e, "� Q._mtMa<o -elettor:...l no at-o. da bans ,rencia (16' ',móv�g Se o proponente ' :laçao com o ano geO'físic'o in-

Flores da Cunha, para 10 96 - Alfredo Zeldmann - Demitido - 19-3-51.

�"
vito-rioso llào fizesse e!'!_sa prova .::.... então caberia a anulação da concorrência. ternacional 1957-58.

COill 183 ", '"
97 � Guilherme Crese - Demitido - 19-3�51. Acol!_!eCe. no entanto, que a pessoa que ofereceu a melhor proposta podia fazer

Yi�e-presidente, .. u-

' Sugeriu que o calor e a ele-

98 Nicolau Panold Demitido 26 3 51 a prova, não o'fez porque o edital não a exigi. Claro está que o caso foi feito de
tos contra 30 para Ivete -,

- - - -
. I contribuir para al;>rir o COl1-

99 _ Ricardo Manske _ Demitido _ 26-3-51. " eng-enhb. Se não fôsse essa, outra desculpa sel,'ía alvitrada pára sair tudo como

Vargas, 17 em branco e 1
'

"
, tinente, gelado ao aproveita-

para os srs, Negrão de Li- 100 - Profa. Ligia Fernandes Braga - Removida � o sr. Artur Muller quer'ia�
.

mento mineral.
_ 21-2-51. .. Obset.ve-se ainda que o sr. Artur Muller, só às vesperas de deixar o carg'o,

'

ma, Medeiros Neto e Mene- � Wexler, falou ante a Socic-

ZfS Pimentel.
101 - Henrique Koprow�ki - Demitido - 20-6-51; � descobriu que a Prefeitura não precisava de automóvel, visto possuir um jeep! dade de Geofisicos de Explo-

Godoi 'I�ha, para 20 vice-
102 - Conrado Buel'ger - Demitido - 19-3-51. � Dignos de nota, também, outros casos que por lá ocorreram, sob a chefia ração, Em começos de novem-

Illesidente com 201 votos x x
-

�
do sr. Artur Muller, ,mentor, da U.D.N. Assim, se não bástasse: o de deixar a Pre- I bro, disse, partirão 75 cientis-

contra 19 �otos 'ao sr. _ José
Como temos esclal'ecidos, o rol acima se refere

�
feitura onerada de vultosa divida, ainda fez a 'Camara aprovar a inacreditável � tas com destino às sete bases

Msciel, 12 em branco e 1 ao apenas aos primeiros meses do Govêrno
_

Irineu subvenção de Cr$ 300.000,00 para a Associação Rural . .E mais: determinou a .: norte-americanas da Antár-

sr, Vasconcelos Costa.
Bornhausen. As perseguições aos adv€l'sários, con- aprovação de lei, colocando um funcionário. .municipal à disposição dessa Asso- O; tica, Uma delas estará sobre

Divonsir Cortes, para 10 t':ldo, não se li,mitaram a esses meses, mas abran- , � ciação Rural durante 5 anos! �" o proprio Polo Sul, e 15 ho-

g-em todos os cinco anos, durante 03 quais mais de

�
Não precisamos adiàntar que o Presidente da Associacão Rural é o próprio I m'ens passara-o alI' o pr'oxI'rno"

f-ecretário, com 216 votos,
.

-

centra 13 em branco, e um
3.000 atos políticos visaram a castigar funcionários.

�
sr. Artur Muller!!! �, inverno polar, Durante seis

para os srs. Colombo de Enquanto isso, aguardamos a relação dos per- ",
E com iS30, o resto tudo fica mais do que claro. � meses estarão em complet:1

SGuza e Croaci de, Oliveira.
seguidos do sr. Nel'êu Ramos. � .

'
- � obscuridade, e é passivei que

•..-�a..- "" :-�.J- _. _._._• ..- ._ �..-..-.-. .- �." "••••••••�." r,

José Barbieri, para 20 se- ,

-'_ ,,- __

-. experimentem temperaturas

::��á:;::,;: ;::;};����;,�:.I E� BENEFICIO DO PROFESSORA�O PERSON'AlIDADES BRASILEIRAS O Exército colocou-se �: 120 "'au, abaixo d, ".

Ben,lamll1 Farah, Vlrglllo �ERAO RESPECTIVAMENTE tamente encammhado ao Go- CONDEC'ORA'DAS PELO RAP,A
ao lado da d�mo"���:., Assinalou Wexler que estu-

Santa Rosa e Clodomir lVIil- DE 4.500,00 E 6.500,00 OS vernador Ildo Meneghetti. r "�...
dos anteriores indicam que a

let.
/

VENCIMENTOS DAS PRO- I InquiridO pela reportagem OS SRS. NERÊU RAMOS E' tendo agradecido, em nome
RECIFE, 12 (V, A,) � o' crôsta de gêlo da Antártica,

Esteves Rodrigues, para FESSORAS DO ENSINO PRI- do "Correio do Povo" sobre CARLOS LUZ AGRACIADOS dos' mesm03, o sr. Carlos Luz.
general Zeno Estilac Leal, co- de quilômetro e meio de es-

40 secretário, com 210 votos, MARIO E SECUlI{DARIO NO' os niveis previstos na reclas- COM GR- CRUZ DE I A 'I'd d
mandante da Zona Militar pessura, tem no fundo 10,000

SUL 'f'
-

'f D
A A- S persona I a eS brasilei- Norte, visitou ontem a As-

'

contra 20 em branco e um RIO GRANDE DO SI Icaçao, m ormou o r: SÃO GREGóRIO ras distinguidas pela Santa
anos.

para os srs, José Guimarães, João Pettersen Junior, dire- Sé, foram, aS seguintes: com
sembléia Legislativa do Esta-

Milton Brandão e Bento O Departamento do Serviço tor do D, S. T, que, segundo Aproveitando a oportuni- a Grã Cruz de São Gregório:
do, sendo recebido e saud,ado

G I P bl' d R' G 'd' ·t co t't c· nal
' pelo deputado Barreto Gui-

onça ves.
' u ICO o 10 ran e ao preceI o ns I u 10 ,nm- dade das comemorações anu- sr, Nereu Ramos, ministro da

Aurélio Viana, para 40 Sul, deverá concluir, dentro �ue� poderá ?�rcebe: salario ais da Santa Sé e, tambem, o Justiça; deputado Carlos Luz 1l11arãeS :m no.me da Casa,

secretário, com 215 votos, de um mes, os estudos de 1'e- mfenor ao mmlmo fIxado, tl'lmscurso do 800 aniversário e embaixador C milo d Oli-
Em a,gradeclmento, o gene

c_ontra 16 em branco e um classificação, geral do funcio- I
O Secretário da Educação, natalício do Papa Pio XII a veira; Grã cruza de Sã� Sil- r,al ,Estllac Leal pro�unciou

,para os S1'S. Ponciano San- na,lismo publico esta
..
du,aI, te.r- p,or,- sua vez, de.clarou o se-

I Nunciatura Apostólica reali- vestre: sr, Alim Pedro', Co-
lIgeIras palavras e, apos refe- RIO, 12 (V. A.) - O CorreJo

1
.

d t t d
rir se aos aCdnteciment d da Manhã publica o seguin-

tos e Joaquim Rondon. mmado o qua , Sela Ime la-, gUIl1 e a p�OPO.SI o o aumen-
zou, na tard,e de sábado, uma menda com placa; general

- oS ,e

t d t I I
11 e 21 de novembro, decla- 'te:

I
o o magls en?: cerimônia solen_e, a fim de Augusto Magessi Pereira rou',

DefendereI, em face do
I entregar a diversas persona- Chefe de Polícia do Departa-

Do sr. Artur Santos, diretor

at I st d
-

'd
"Está na consciência de to- do Banco do Brasil, recebe-

I ua. cu o ,e. v.: .a, que os lidades brasileiras, condeco- I menta Federal de Segurança do E ··t
'

mos. o seguI'nte telegrama','

I
venCImentos mlClalS das pro-I rações em que foram distin- 'Pública' C m nd São Gre-

s, que o xercI o, maIs uma

"
fessoras primarias_ sejam d,e, guidos pelos serviços presta-I gório Mag�O e(Ci�il); conse-

vez, pela sua grande maioria, "Não procede a notícia ho-

Cr'" 4 500 00 e de 6 ',00 00 p la I revelou-se capaz de merecer, je publicada no Correio da

I
-ii', ''', a ' d ás c memoracões do lheiros CarIo" da P nte Ri-
d '1 d' I

os o "I
"o a confl'anç da Naça- b

' Manha- de ter l1avido transa-

I
as e mve secun ano,

.

quarto centenário da cidade' beiro Eiras, sr. Fernando Ce-
a o raSI-

I leira, nos seus sentimentos ção de minha parte, aceitan-

NO SUL EM ITAQUI x x x de São Paulo, realizado em sar de Bitencourt Berenguel-,
I democráticos, O Exército co- dq a transferencia para a di-

PORTO ALEGRE, 12 (V. i Técnicos estrangeiros vão re-11954, e do Congresso Euca- I introdutor diplomático, ST, locou-se ao lado da'democra- retoria da Carteira de Crédi-

A.) _ Um médico chegadO de ITAQUI, 12 (V, A.) - Dois; visar moinhos de trig'o rístico Internacional, que te- Geraldo Eulálio Nascimento
'

U
' dr' 'f t'l

I I I cia, ao lado do poder civil e to Geral. Minha eleição pela

ruguaiana informou à re-
j
casOS e para ISIa m an 1 ,� O Serviço Federal de Ex-

I Ve lugar nesta capital, no Silva, sr, Carlos Lockie Lobo, a ação,' aparentemente in- Assembléia de acionistas, com

Portagem que nenhuma pro- registraram-se ante-ontem
I

pansão do Trigo, 'recebendo a ano recem-findo,
I
sr, José Monteiro de Castrá e

1
I

I constitucional, teve por fim mandato por prazo determi-
"v de,ncia fo� tomada pelas au- ,nesta cidade, t,endo sido ata- colaboração dos Sindicatos Com a presença do Corpo, sr. Renato de Almeida; Co- f

.

d' t d

t

�

- e posso asseverar- com ab- nado, OI para Ire 01' o

ondades brasileiras para, cadas duas CrIanças uma de da Indústria Moageira do Rio, Diplomático, dos ll!il1istros da menda São Gregório Magne
I soluta certeza - preserva a' Banco do Brasil, cabendo ao

Conter a disseminaçãq., na' cinco e outra de tres anos, São Paulo, Rio Grànde do Justiça, sr, Nereu Ramos; , (classe militar): capitão de If I I propria Constituição", seu presidente a faculdade da

r?n�eira, do surto de' polio-, Ao ser cliagnostic�do o mal, Sul e Santa Catarina, acaba das Relações Exteriores, em- mar e guerra Silvio Borges de
, designação para o exercício

, mlelJte observado em toda a reuniram-se os medlcos da de tomar providencias para abaixador J. C. de Macedo Soa- ,Souza, capitão de mar e guer- IArg t'
, 'd 'd

' -

I I' h I t
I Eleito o novo vice·pre- nas Elarteiras de Crédito Ge-

en ma, Acrescentou que e ,cidade, sob a presl encJa o revlsao gera da rede de moi- res; da Marin a, a miran e, ra Augusto Lopes da Cruz e
• ral e de Crédito Agrícola e

grande o movimento de pes- 'chefe do Pôsto de Saúde, ten- nhos do país, Essa tarefa se- Alves Camara', do ministro! capitão aviador José Kabe Fi- SIdente do Senado' J í'
I Induslorial que não são pro-

SO,as entre Uruguaiana e Los' do Sid,O adotadas imediatas tá realizada por técnicos in- Luiz Gallotti; do Cardeal Ar-I'lho; Cavaleiros
de São Gregó- IL

vidas por nomeação do 'go-

,Ibres, pela ponte interna- providencias a fim de evitar gleses, argentinos e' brasilei- cebispo do Rio de Janeiro, D, rio Magno: sr. João de Souza RIO, 12 (V, A.) - Na sua verno, Rogo aO prezado amigo

ClonaI, sem quaisquer medi-
.
que a doença se propague. ros, objetivando principal- Jaime de Barros Camara; do Palhares" �r. Paulo Henrique primeira reunião preparató- retificar o equivoco'�.

das brasileiras, , I Os dois casos positivados' mente rever ,a capacidade de marechal Eurico Gaspar Du- Paranaguá e Jorge Pais de ria, ante-ontem realizada, o Realmente, nada houve 110

Observou, ainda, que, quan- nesta cidade, são idênticos moagem do parque industrial tra e figuras represeptatiyas Carvalhó; Cavaleiro de São Senado elegeu ° seu novo vi- texto de, nossa notícia que
do ocorrem surtos epidemicos' aôs que se vem verificando ha brasileiro,_ d03 meios poÜticos, sociais e: Sil,vestre, sr, Emanuel sttum- ve-presidente, que é o sr. A- ,justificasse o telegrama. Fa-
no ,Brasil, com gripes, aS au- Argentina, onde já se regis- I Espera-se a conclusão desse culturais, teve início a sole- pf, polônio. Sales, lamos em transferencia, Mas

tOtldades argentinas Se mos- tI-aram 39, dos quais 10 fatos, serviçó até outubro deste àno nidade, usando da palavra o I Após o ato solene da entre- Presentes 44 senadores, 42 o sr. Artur ,Santos tem razão,

�ralTI muito exigentes, subme- só' em Alvear, .: e de seus resultados advirão Nuncio ApostóliCO, d, Arman- I
ga das condecorações, o Nun- lhe deram o voto, Houve um porque o título falava transa-

end,o os que atravessam a Continua interrompido o medidas saneadoras, de efei- do Lombardi, que ressaltou a cio. ApostóliCO d. Armando que votou em bra tI'
f

I
nco e ou ro cionou, em lugar de trocou ou

ronteira a rioo'orosos exames trânsito entre esta'e a cida- tos benéficos já para a pro- contribuição dos'homenagea- Lombardi, ofereceu uma re- f Id'
su ragou � �ome do sr, Go- de transferiu-se, Esta feita a

e saúde, '. de argentina de Alvear. \ xima safra, dos naquelas festividades, cepção aos presentes. mes de Ollvelra. retificação,
•

Retrato �o Brasil
Cr$ 1,00

ASPECTOS ECONOMICOS pois, embora não se tenha
DO AMAZONAS extinguido a imigração de

naturais de outras, Unida

des, o número dêstes era in

[('rior ao de amazonenses

emigrados.
Apesar da' notória rique

za do solo amazônico, a in-,
dústria extrativa mineral é
sem expressão. Os princi
pais recursos do Estado lhe
advêm da indústria extrati
va vegetal e da produção a

grícola, figurando a borra
cha ainda como seu princi
pal sustentáculo. Recursos
subsidiários são fornecidos

pela exploração da juta, da
castanha-doePará, da ma

op.:ra de construção, de
óleos e essências vegetais,
etc. Grande parte do solo
continua coberta pelas f lo
restas. Sua área agrícola,
em 1950, era quase igual à
de Estados quinze vezes me-,

nr-res, como Pernambuco e

Santa Catarina, A quase to

talidade dessa área era o

cupada pelas matas e ape
nas f% estava dedicado à
lavoura. Segundo o último
Censo Agrícola Os 5,8 mí

ihões de hectares da área

agrícola do Amazonas esta
vam avaliados em 273 mi-

()

A PRESIDENCIA da CAMBRa CONTRA A PARALlZACAO DAS
,

RODOVIAS ESTADUAIS

1hões de cruzeiros" quando
as áreas um pouco menores

de Santa: Catarina e Per
nambuco valiam, respectiva
mente, 4,4 biliões e 3,3 bi

liões de cruzeiros.

ESCLARECIMENTO
de ARTUR SANTOS

A POLIOMIELITE INVADE AS
NOSSAS FRONTEIRAS

NENHUMA PROVIDENCIA • DOIS CASOS POSITIVOS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 - Florianópolis, 'I'erça-Ieíra, 13 de Março de 1956

INDICADOR- P·RQFISSIONAL
Dentista para
'_ crianças, -

DR. JUAREZ PHILlPPI
Edif{ciõ João Alfredo

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

DR. LAURO' DAURA O ESTADO
CLiNICA

.

GERAL ADMINISTRAÇÃO
Especialista em moléstias de Redação e Oficinas. à rua Con-

Senhoras e vias urinârías. ! selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
Cura radical das infecções _ Cx. Postal 139.e

agudas e cronicas, do aperelho Diretor:' RUBENS A. RAMOS
DR. ANTONIO DIB genito-urinário em ambos os' Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI sexes. AQUINQ
,

MÊDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:
GIA CLINICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.CIRUR Horário: 10% ás 12 'e 2'h ás fi. Ltda

�

GERAL-PAR�OS .

r Consultório: R. Tiradentes, �,2 Rua Senador Dantas, 40 _ 60,Serviço completo e especia 1-
_ 10 Andar _ Fone: 32'46. andar.

zado das DOENÇAS DE SENHO-
Residência: • R. Lacerda Cou-

RAS, com modernos. métodos de
h)

Tel.: 22-5924 - Rio.de Janeiro.

di
. t' t atamento tinho, 13 (Chácara do Espan a Rua 15 de Novembro 228 6°

iagnoa ICOS e r es "2 8
SULPOSCOPIA _ HIST�Rq _.

_ Fone: 3 4 • andar sala 512 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ---------- ASSINATURAS

LISMO :ílASAL •
Na Capital

R"\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ..........•.... ,Cr$ 170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO

Semestre � ..•.•.••.. Cr$, 90,00
Violeta e Infra Vermelho. No Interior

,

Consultório: Rua T,rajano, n. 1,' MtDICO DE CRIANÇAS Ano •••......•.• : .• Cr$ 200,00
10 andar _ Edificio do Montepio.c. PUERICUL_TURk _ PEDIATiUA Semestre '

...•••.... Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12'horas _

_ ALERGIA INFANTIL""" Anúncio mediante -conbr âto,

Dr. MUSSI. 'Consultório: _ Rua 'I'iraden- Os originais,
'

mesme- não pu-

Das 15 às 18 horas - Dra. tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI
Residência: _ Av. H-ercilio A direção não se responsabiliza

Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 _ Tel. 2.530. pelos conceitos emitidos nos ar-

powsky, 84. I
Horário: - Das 14 às 18 ho- tigos assinados.

_._
. 4�\ "tas diál'iamente

DR. JÚLIO DOIN :

VIEIRA I
MÉDICO.

ESPECIALISTA EM OLHOS
,OUVIDQS,NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO � OPERAÇõES
Infra-Vermelho - Nebulização "".

Ultra-Som I

(Tratamento de sinusite Bem

, operação)
'Anll'l0-retin08copia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringo�ogia' (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

da� 16 às 18 horas. ". "

Consultório: _ Rua Vitor Mei
reles 22 -'- Fone 2675.
Res. - Rua .São Jorge 20

Fone 24 21.

Diplomado .pela Faculdade Na->
eícnal de Medicina da Univer

sidade do Brasil
E:l,-interno por concurso da'Ma

ternidade-Escola
(Serviço do 'Prof. Octávio Ro

dtigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Garlos

. 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.

,

Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática 'no .Hospítal São,
Francisco de Assis e na Santa

'Cl!l!a do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIo.LOGIA "

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

Sexta feiras:
'

Das 16 às 18 horas.
Residência:

.
Rua Felipe Sch

rnidt, 23 _ 20 andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR. HENRIQlIE PRISCO
PA'RAISO

"

Út'lÉDICO
Operaçõe& �,Doenças de Se

nhoras - Clínica' de Adultos.
Gli:'SQ de- Especialização no

Hospital dos ,Servidores do Es
tado. ,

(Serviço do Prof. Mariano de,
Andrade).
Consultas _ Pela manhã 'no

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,3{) ka. em dian

te no, consultório á Rua Nunes
Machado 47 Eaquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência _ Poua Presidente

Coutinho
'

44.

CLINICA
de

o.LHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO "

, DR. GUERREIRO DA
'� .FONSECA
Chefe -dõ -Serviço de OTORI

NO dõ Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODDRNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
,
êonsultas _ pela

.

manhã no

HOSPITAL
Á TARDE -_ das ,2 IIS 5-

no C@NSULTóRIO _- Rua dos
ILHEOS n", 2

,

:RESID�NCIA -"- Felipe Sch
midt n", 113 Tel. 2365.

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

,.CIRURGIA 'TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Co,ísultório: João Pi'nto, 18.

Dàs 15 às 17 dlàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaíuva 135.
Fone: _ 2.714.

'

DRA, WLADYSLAVA
W. MUSSI

, DR. MARIO W,EN
,DHAUSEN

Cl;INICA MÉDICA DE ADULTOS
, E CRIANÇAS ,

Consultório -.,-- Rua João Pin

to, 'lO _ Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residênciai Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

,Formado pefa""'Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO ,DE' JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude- São Miguel"

'Prof. Fernando PauJino
Interno por 3 anoe ,do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

,

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇÀS DE SENHORAS
CONSULTAS: -No Hospital de

Câridade, ' diáriamente pela ma-

nhã
"

"RESIDJl;NCIA: .

..cc" Rua Dua-rte
Schutel, 129 _, ;relef. 3.2�B -I

F]oÍ'ianõpolili.

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrarã; nesta co

luna, informações qw,e necessita,
díàciamente e de ímediato :

JORNAIS Telefone
O Estado .••..••........ 3.022
A Gazeta . h.:........... 2.656
Diário da Tarde' 3.579
Imprensa Oficial ••..•.•• 2.688
HOSPITAIS

'

Carldade r

(Provedor) 2.314
(Portaria) '.. 2.036
Nerêu Ramos............ 3.831
Mili tal' 3.157
São Sebastião (Casa de

DR. ANTONIO BATISTA Saúde)................ 3.153

JUNIOR atcrnidade Doutor Car-
3.121

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANórOLIS
-CLíNICA ESPECIALIZADA ,DE '

lc.·3 Corrêa ..........••

-Fones: 25-34 e 25-31'; _
'

CRIANÇAS ICHAMADOS
UR- u

Consultar das 9 ás 11 horas. GENTES
.

Res. e Cons Padre Miguelinho, Corp_o de,�<:mbeIros .... 3.J13

12.' Ser�lço Luz (Raclama-'
çoes) ••................ 2.40"

Polícia (Sala Comissário. . 2.038
Polícia' (Gab. 'Delegado) .: 2.594

DR. I. ,LOBATO COMPANHIAS. DE
FILHO TRANSPo.RTES

Dúençllll· dG aparelho respiratório I'
TAC : .. '. . . .. . . . . . .. .. .. ·�.700

TUBERCULo.SE Cruzell'o do Sul ...•.... 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .;................ 3,553
. DOS PULMõES Varig ,. .. 2:325
Cirurgia <:lo Torax Lóide Aéreo ..........•• 2.402

Formado pela FaculdaJe Nado- Real ...............•....
'

2.377

nal de Medicina, 'l'isiologista e ScandinavlIs . . . . . . . . . . . . 2.300

Tis�oclrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos ,Lux ..........••.••..•.•

Curso de especialização pela Magestic ......•......•..

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol .

tente de Cirurgia do, Prof. Ugo La POTta .

Guimarães (Rio). Cacique ...........•••.•

Cons.: Felipe Schmidt, 118 i' Central'� .....•• , ........•

Fone 3801 Estrela ...........•.....•
Atende em hora marcada.

"Ideal
..

' .. , .....•.. , ..••.•

Res.: _ Rua Esteves ,Junior, ESTREITO
,

PO _ Fone: 2396 ; Disque ......•••..•.•.• ;.

DR. JOSÉ ,TAVARES
IRACEMA

D<'J.i:NÇi.\S NERVOSAS E MEN
T:AIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia _ Ataques _ Manias _

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Cólônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO _ Rua Tra

jano, 4i _ Das 16 às 17 horas.
,

RESID�NCIA: Rua Bocaíuva,
'139 Tel. 2901

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
� Alergia -

Consultório:' Rua Nunes M&
chado, 7 - 'Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 _ Fvne: 3783.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

,

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

'FILHO
Ex-interno da 20a enfermaria

e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
'(Prof. W Barardinel li).

Cu,-.;so
.

de neurologia (Prof.
Aus{�3gesilo) .

---Ex-interno do Hospital m-ater
nidade V. Amaral.

, DOENÇAS INTERNAS
Coração, .Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova

r ios e útero
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua ,Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoras - Proeto

Iogia - Eletricidade Médica
C�nclltório: Rua Vitor Mei

reles n. 28 _ Telefone: 3307.
Consultas: Das 15' horas ern

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

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelhó, 1
Horário: 8 às 11 - 16 'às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

.

Cirurgião Dentista
CÍínica de Adultos e

Crianças ·Raio X
Atende com Horit Mar

cada. '

Felipe Schmidt 39 A Sa
las 3 e-4.

A D V O G A DOS

DR. JQSÉ MEDEIROS
,

VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - ltajai
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

,

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

Florianópolis _

�----------------- ------

DR. ANTONIO 'GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

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

DE�TISTAS
DR.' SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica ;_ Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de

canais pela al
ta frequencía.

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

Fernando Machado nU 5
Fone 2225

. '

DR. IVO VON WANGENHEIM
I)E,N T IS T,A .-,-ro

, Consultório 1'\11+ Bocaiuva, ·42

2.021
2.276
3.147 '

3.321
11.449
2.694
3.371
3.659

06

Q,\)��. GUA

Cr$100,OO

�Tt'
.

'. M.
, .
.....�, . �
: �,I""-'���'

: Com êste va.ft�� V. S.
•

a-r, c�.b�ii";;' uma. 'C<lnta. que
�����••'M·M·,.·!!·!:·: lhe ..ender'6 jc.D"O com·
� -pens�ói"

e �
lev61"Á p61'A SUA ,.es'id�,,-'

'

, eie, um lindo e útil p,.esente:
um BELÍSSIMO eOFREde 14ÇO e!<OMADO.

NCÔ4AGOÃicbLÃ �

FI.ORIANÓ� c7":F"::.�:� <:AW1;;:�'Ji,,";Jr��,.'i.
B
,\.�::.I'-"-;' :

FRe;iãii�;i;_;ii
:
• Rua Marechal Deodoro 50.

I, Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! '

: '

Desconto espeeíalpara os senhores viajantes. ,I
..................�••,.DR..aa••••••••••••••••••

K08' Deodoro esquina da
Rua�T�nênte .Silveiraj l-

Viage� com segurança
,

e, rapidez .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO:"ONIBUS'-DO
--

RAPIDO {(SOL-BRASILEIBO,,-
Florianópolis

•
I

Agê'ncia:
Itaía! -:-- Joinville � Curitiba

111:;'

FLORIANóPOLIS LTDA.

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

Matriz: FLORIANÓPOLIS,
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34' (Depósito)

,
25-35 (Escritório)

Caixa Postal, 435
End. Teleg. "SANDRADE"

-, Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/;:;6
Telefone: 12-30

End. Tel�g. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO Agência: PóRTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo.
64

Telefone: 2-37�33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DIl: JANEIRO
''Riomar''

Agência: BELO HORI
ZONTE

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

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

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

-----�',-

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO·
- ,

HOEPCKE
8AVIO-r40TOR. .

<cC IRL
,

ITINERA�HO
. SAíDAS DE

I D A

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

5-4 7-4 12-4

17-4 19-4 24-4
29-4 1-5 6-5
O horário de saída de Florianópolis será às 24,00

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

portos, de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à s.éde da

! Erl1prêsa, fl i'tia Conselheiro Ma'fl'l1, 80 ,_;_:_ Telefone 22-12.

Santos
19-3
1-4
13-4
25-4
7-5

I das Esquadri8S�,
DE ALBERTO RICRTER

C8�a
Rua,24 de Maio,11l2 - Estreito - F'lorianópolls
Portas, .janetas, caixas, meia-caixas, vistas, etc. cOlll

eswqll'e para entrega imediata.
'

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e \sem defêítos. __ ' , ���

Pd'éços baixos - Examine e compre o que está pron�
to para entréga imediata'
lt'érro - Tubos - Sanitários e Azulejos

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana
(Brasil) 'CÀDm:

'

para importa_
de Intercambio

Se vai .construír anóte o nosso endereço.
Sua visita nos_dará prazêr,

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMÉNTO DE SAÚDE púBLICA

Mês de Março, _

3 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense _

Rua Trajano.
,

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

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

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

Rua Conselheiro Mafra.
-

.18 --' domingo - Far�ácia Esperança - Rúa Con,
selheiro Mafra.

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

.

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

'

30 - dia _§anto (sexta-feira) - Farmácia Moderna
r-r- Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às lJlas 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 OFICIAL' - ,CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Distribuidor
I---� f 7"- �

Transporte.
Pínto, � :!'poli!

Comercio
Rul! Joio

C. RAMOS, SIA

TIA.C. TRANSPORTES AEREOS
CATARINENSE

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

critório desta Socie'dad�,' ,à rua FeÚpe Schmidt, 14 nesta

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

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

Florianópo�is, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIl,\IA

Di-retor Superintendente

�----------------------·--------------�----------r,

ALUGA SE
ALUGA-SE OPAVIMENTO TÉRREO

DIO N°. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
-.

TRATAR·NO MESMO.

DO PRt-

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Con'stante noticiário a respeito de Santa C",'tari!liL c

particularment.e de Florianópolis.
À vençla nas principais ,bancas de jomais.
Para, maiores 'informações procure o agente, e cor!

'espondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ensina-se AS Rua Feliciano Nun es, J'ire� iz.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"OEstado Esportivo"
..........................................................., •••................._ �....••............, ,

Despedida vilõfíosa do Imbituba

Das infrações pelos auxiliares do árbitro ou autoridade

O público presenciou, na [tame, o Avaí achou pruden-j çao. Não conseguiu o Avaí do tempo novamente Pedro' correspondente.
tarde de domingo, no está- te poupar alguns elementos convencer à sua torcida. David, aos 17 e Farnando,

' Art. 207 - Além do disposto no capítulo anterior,
dio da rua Bocaiuva, o.due- meio contundidos e adoen- Fultou tudo no conjunto. nos ultirnos- minutos com- no que lhes foi aplicável, são os auxiliares do árbitro e

lo disputado
•

entre Avaí e tados, como o zagueiro Wal· i 'I'otlavia, os titulares reve- plotaram o marcador. autoridades correspondentes, passives das sanções, neste
Imhituba, marcando a des- dir e os médios Morací e luram estar em forma como previstas. CINE SA-O JOSE-pedida do clube interiorano Loló, os quais deverão já: Danda, Vico, Niltinho, Jacó, A atuação de Gerson De- Art. 208 - Criticar em púhlico a atencão do árbitro . .'
do campeonato da' Capital. no próximo domingo entrar Fernando e Amor im. maria, como dirigente da ou .autol'iclade correspondente a que servir:- I As 3 - Bhs

Não gostamos do desen- em ação contra o vencedor O conjunto de Henrique pugna, decpcionou muito. Pena - Suspensão de 30 a 190 dias. Alidad VALLY
'

..
rolar da peleja. Muito falho do terceiro turno. Mas não Lage esteve bem superior Em cada lance fez trilar o

AI't. 2?9 _

- Ofender .moral ou físicamente ao árbitro \

AS DUAS ��FÃS '

,

em técnica, pouco Se em- gostamos do modo como foi na cancha. Sua conduta foi. apito Um leve choque en-
da competição ou autoridade correspondentes: No Programa'

penhando as duas equipes formada a equipe na tarde bem melhor que anterior- tre adversários e logo se
Pemr- Suspensão por 180 a 360 dias ou eliminação. Cine Nobiciarfo Nac

que pouca importancia de- de domingo. Somos contra a mente. A defesa, embora louvia o trilar do apito, es-
CAPITULO XII Preços: 11,00 __:._ 5,50:

ram ao marcador, de vez colocação no gramado de desfalcada de Jual'ez, Oscar q1).ecendo-se qu,e o chamado Das infrações pelos atletas Censura até 18 anos.

que .. vitorioSos ou não os jogadores destreinados físi· e Jatir
.

impressionou favo. "corpo-a-corpo" é permitido
Art. 210 - O atleta é ainda passível das sanções

avaianos como campeões ca e técnicamente, como são ravelmente tendo· em Adir e e não deve ser confundido previstás neste. capítulo.
dos dois turnos tinham as- os casos- de Bitinho que não Tião as suas melhores .fi. com tranco ou empurrão,

Art. 211 - Conduzir-se deslealmente durante a com

E:egurado sua presença nas treinou uma vez siquer e guras. No ataque todos em Sua conduta prejudicou o petição retardando-lhe o andamento interrompendo, pro-

l\1�as decisivas do certame Adolfinho que apenas uma plano r.egular. Ir,nbituba. Melhor sorte na
positada e .reiteradamente, por qualquer meio:

frente ao Paul_a Ramos ou vez exercitou-se. A estréia Outro fator que contribuiu próxima vez.
Pena - Advertência até expulsão da competição,

Figueire.nse, enquan'to (j'ue o do maior goleiro catarinen- para que o embate não atino Os quadros formaram as- independente da multa que lhe possa ser imposta de Cr$
T b't" "f' d

-

d t- d t f
.. ,

1
,. ] . 500,00 a Cr$ 1.000,00, ou suspensão por 2 a r:;: .)·ozos Oll

• 'TI I -uva, ".1-a . ora._ e",�çao 'e e o os os emp.os OI a glsse um nlve te'cnlco pe'ü sim: _

u
-

com a derrota que-, sofreu úar�de fit.l'áçiio ·'dO·-rl1-.a,tch.· meuoS.._J3at�faj]rio fi?,i �_stã.: 1MBlTUBA _ Cap�ver- .20 �, 50. dias.

frf'nte ao
.

Bocaiuva,' foi aó Su�t atuação convenc'eu e dó enchar:cadQ' do .gram'ãeTõ;
. .d�;·P'ai;ilt e Adir; Gerson,'

Are. 212 - Concluzil'-se com violência na disputa de

g-ramado pelo menos para não convenceu. Acusou fa. tantos foram- os tombos le-, Tião _e Ze<Iuinha; Nel'y, Pe- competição'; salientado, na flúmula. pelo ál'Q-itro ou autori·

3pagar a má impressão dei· lhas" mas teve o-portunida- vados pelos vinte e dois li. dro David, Professor, Iltol1 dade_ competente a gravidade da falta.

xada naquel'e '. jogo. Nem de de brindar a torcida com hgantes. .\ e Chadéco.
. Pena - Multa de Cr$ 2ÔO,00 a Cr$ 1.000,00 ou sus-

Avaí nem Imbituba coloca. duas defesas de classe. Mlli- HOUVe 'um veí1cedor e es-� pensão por 2 a 10 jogos, ou por 20 a 100 dias.

I
. �

Arf 213 - Ofender física 'ou moralmente pesso,�
]'�m em ação ante·ontem as to pesado, o g'uardião da te foi o Imbituba que menos AVAí - Adolfinho; Dan- "

suas verdadeiras forças. seleção esta, semana deverá falhas acusou. O escore: 3 da, e Charuto; Bolão (Bi-
s�lbordinada ou veillculada ao C. N. D. à Confederação,
a entidade ou orgão dirigente, por fatos ligados ao des,

Com Manara (suspenso por ser submetido a rigoroso a 1. Os goleadores: Profes- tirl'ho), Vico e Alipio; Fer-
I poria, qualquer q'ue seja o local:

. cinco jogos) e Hercílio (for- tl'einamento físico. Bitinho SOl', aos 18 milllltos e Pedro I'nando, Amorim, Bitinlio Pena ----' Suspensão por 2 a lO, comr.eticões ou pOi'
temente con_tul1dido) fOl'a foi uma lástima. Nem é D�vid: aos 43 minutos do I (Bolão), Niltinho e Jacó. 20 a 100 dias. ,"'" _

dos jogos restantes do cer·. bom comentar a sua atua· pnmell'O tempo. No segun- Renda:' Cr: 4.060.00. Art 214..- Agredir o ál'bitro, sells auxiliares ou au-
toridades correspondentes.

Pena - E�pulsão da competição e suspensão por 8

I VITORIAS DOS BRASllrlROS SOBRE OS
a 20 competições ou por 100 a 360 dias, ou eliminacão.

i .

.... [- � '. '

Art. 215 ---:- Tentar agredir o árbitl'o, seus auxÚiares

I
ou autoridades desportivas:

.

JUBILEU 'DO "JORNAL DOS SPORTS" - "Jornal PORTENHOS Pena - Expulsão da competição e suspensão pOl'

dos Sports", o vibrante diário espórtivo que sé edita na '\
,

4 a 10 competições ou por 50 a 180 dias.
.

1 h'
.

t
. Art. 216 - Agredir companheiro ou adver

',.

d
Capital da República, comp eta, .0.1e, vm'e e CInCO anos J Em Sli,o Paulo começou f 50 colocado no cer'tame aI'-

'sarlO, u-

I t d t
rante a competição:

d� �xistenci.a c�n�ag:ada ex� �slvame�l e ao
.

eSllor '0.\' o Torneio Quadrangular! gentino, por 4 a 2 e o São Pena - Expulsão da competição e suspensão por 5
DirIge-o a mtel�gen�la de �arIo Rod;lgues FIlho. q�e Internacional, tendo o San-!Paul-o goleado o Boca Ju- alO eOillpetições ou por 50 a 100 dias.
recentemente (OI elelt,o�resldente do C�nselho NaCIOnal I tos, campeão paulista, der-' niol's, também- da argentina, Art. 21.7 - Tentar agredir o companheiro ou advel'-
de De�portos. Aos 'col1flades da folha rosada os nossos rotado o Newells Old Boys, Ipor 4 x o.

I
sál'io, durante a competição.

cmnpl'lmentos.
.

* * * �

Pena -:- _ExpUlsão da competição e suspensão por 1

JULINHO E MANARA: 5' JOGOS _ O Tribunal de
.

I:�
� compebçoes ou por 25 a 50 dias.

Justiça Desportiva da F. C. F., reunido sa feira última TRIUNrARAt\Jf OS PlATI-NOS SOBRE OS
Art. 218 - Agredir assistente da Competicão:

sob a lll'esidencia do sr. Arnoldo Suarez Cuneo, julgou t IVI '

. I Pena -:- _ExpUlsão da Competição e suspen�ão por 1
.

.

'

I
a 4 competiçoes ou por 10 a 40 dias.

o caso Manara - Julinho que se empenharam em luta

ANDINOS 3 X O
>

corporal nos Jerradeil'os minutos do prêlio entre Avaí e ...• Art. ·219 - Ofender; moralmente o árbitro' seus
. .

I
tHlxilinres ou outrns autoridades despo�-tivas, con1r)�nhel'-Figueirense. Decidiu o colendo orgão disciplinar de n

1'0 ou adversário:
conformidade com o novo .código Brasileiro de Justiça e O Campeonato Panameri- Ch'l P E I
Disciplina Desportivas aplicar. aos dois profissionais a

C"'10 de Fllt b 1 .

I e, em que saíram vell-
: n

.

.

ena -

. x_pu são da competição e suspens&o por
� .,

•.

-

«. e o prosseg'UlU I
u a 10 competlçoes ou por ·30 a 100 dias.

pena deJsIu_sPhensa�ó pord cI�cod�arhtdas. Sendot astslm,. Ma· domingo no México, com um cedores os portenhos pOl' Art. 220 - Ofen<;ler, moralmente, assistente de com-
nara e u In o nao po erao lSpU ar os res an es Jogps

I ún'ico prélio: Argentina x 3 x O. . petição: .

-

.

dos seus clubes no Campeonato de 55. .

I'

* * *
.

,

Pena -:- _Expulsão da cOl'�petição e suspensão por 1

FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS, AMANHÃ _

I:'
3 competJçoes ou 10 a 30 d-Jas.

Contrário do que divulgamos sábado, o cotejo Paula C
Art. 221 - Abandonar o local da competição, duo

Ramos x Figueirense, decisivo para a conquista do ti· ERTAM E CARIOCA DE FUTEBOl' :'ante o transcurso, sem permissão' do árbitro ou autori-

tulo de campeão do terceiro turno, será efetuado ama. _ i
dade correspondente, exceto por motivo de acidente:

ilhã à'noite e não 5a. feira. �-'li1"'" •

'

.
!, :ena - Multa de Cr.$ 500,00 a Cr$ 1.000,00, ou sus·

* * *
reve pr�sSeglllmento o

12
x O e dommgo o Fluminen- pensa0 por 10 a 50 dias.

TREINAM E'DSON E CHICÃO _ Os remadores �,�rtame canoca de Futebol. se perdeu seu primeiro pon- I (Continua)

catarinenses E'dson Westphàl e Francisco Schmitt, com.
:-sabado o Flamengo der- i to no 3° turno, ao empatar .._-...._v-..-.......-..-�_... w. - ....·e-e...•··• - _.---...,.

,'otou o Bonsucesso por ·com o Bangú por 1x1.
ponentes do out.riggers a 2 remos com patrão que ven·

ceu o Campeonato Brasileiro de Remo há pouco realiza.

do, treinam com intensid'ade na baia sul, afim de dispu·
tal' com o "dois" capichaba as provas eliminatórias dos
dias 18, 20 e 22 do corrente na Lagôa Rodrig'O. de Frei·

tas, que indicarão os representantes do Brasil 'no próxi.
mo Sul-Americano de Remo.

.

4 Eloríanépolis, Terça-feira, 13 de Março de 1956

r

o NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE JUS
TiÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA.S E
SUAS PENALIDADES POR INFRACÕES

,

·DISCIPlINARES
/

(Contínnação)

RIA DE PEDRO DAVID (2), PROFESSOR ACA - 3 X 1, O ESCORE, GOLS DE AUTOa
DERROTADO O AVAl NUMA PELEJA FR E FERNANDO.- REAPARECERAM ADOL

.

FINHO E BtTINHO: CAPITULO XI

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

NOTAS ESPORTIVAS

FÁBRICA DE RE_NDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.MECANICO PARA -MAQUINAS DE

ESCRITÚRIO '

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO* * *

MUNI)IAL DE VOLEIBOL - Revela,se que nada

menos de 19 paises estão inscritos para o Campeonato
Mundial de Voleibol que ser{efetuado em Paris, no pe·
riodo de 30 de agosto a 12 de setembro. O Brasil é um

dos inscritos.

Precisa-se mecal1lCO para máquinas
somar e calcular. Apresentar·se a Rua

Mafra, 6.

de esCrever,
Conselheiro

* * *

.

Pelo presente edital são convídados os senhores �cio
lllstas da '.'Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A."
a se. reul1lrem. em assembléia geral ordinária, qUe ",erá
�'eahzada no dia 29 de março, às 14 horas, na séde s'-,('ial
a, rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem
sobre a seguinte

Ordem do dia
1) Exame, discussão e aprovação do balanco i: das

conta,s relativas ao exercício de 1955, parecer d�' conse.
lho fIscal e relatório da diretoria.

GAUCHOS X SELEÇÃO BRASILEIRA _ C't ,2) �leição dos membros efetivos do conselho fi;,;,.·� I
. ogl.a a

e I eS]lectJvos suplentes para o exercíc' d 1956C. B. D. a realizaç'ão de um embate no 'estádio do Mara- 3) Outros' ass'untos d
.

t.'
lO e. .

canã entre a seleção gancha do Panarríeric3no' e a sele- Flor'l'an('>poll's 10 de,medI esse da s�cledade.
'" b ')' "

a'
, e março e 1956

um
. çao raSI eU'a que eXCUr!inonara Europa. Pudolfo Sclleidem I t I D' t' .

.

• lo a 1 e Ire or·,preslden te.

100 MIL CRUZEIROS - Eis quanto prometem os

dirigentes do Flamengo, aos jogadores nl,bros·negros
se conquistarem o certame carioca pela terceira vez con·

secutiva.

brasileiro: -Ot,o Brummel qUe já dirigiu o Gl'êmio Porto
Alegrense. A sensacional revelação foi feita pelo zaguei.
ro gaucho Paulinho. que milita no Vasco.

* * *

/"

Clínica Noturna
\

DR. SAMUEL FONSECA

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

tas-feiras das 19 horas às
21,30 .horas,
Exclusivümen1:e com hora

marcada.

•

ID!ma�

r..• ·.·.,
As 5 - 7,30 - 9,15hs.

"S1l50W Sllp o�ssas"
Manjorie MAIEN em:

DOIS CAIPIRAS EM
PARIS

}; o ProgTama:
]latos em Foco. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50..
Censura a·té ,5 anos.

As - 8hs.
Willy BIRGEL - Elsbeth

SIGMUND em:

H E I D I
Nc Programa:
ReporteI' Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 -·5,00.
Gensul'a até 5 anos.

As - 5,15 - 8hs.
"Sessão das Moças"

Manjorie MAIEN em:

DOIS CAIPIRAS EM
PARIS

No Programa:
Fatos em Foco. Nac.
Preços: . 1,50 - 2,00

3,50.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Anthony DEXTER em:

CAPITÃO KIDD, E A
ESCRAVA

_

techn icolor
No Programa:
Cine Reportel'. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9hs.

I ' "Sessão das Moças"
� Eddie ALBERT em:

-

A ·CEGONHA SE DIVERTE
No Programa:
/Sul em Foco. Nac.
Preços: 1,00 - 2,00

3,50.
Censura até 14 anos.

casa
É BRASILEIRO O TÉCNICO DA SELECÃO COS

TARRIQUENHA - Revela·se agora que a '�eleção de'
C(}sta R:::a que vem brilhando 110 Campeonato Paname
ricano ,de Futebol do México, tem éomo seu técnico

Procura-se uma, nas ime
-iiações da l'ua Frei Caneca,
Pnda de Fóra, e que dispo
nha de quintal amplo. Tele

_'_J_I,forl!U' p,an. -22.�0.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ClalS
A VELHA CARTA

DÁMASO ROCHA

Nunca rasguei as cartas
-

comovidas
.

que alguem chorando num adeus mandou,
há nessas cartas de 'emoções sentidas
outra emoção que o pranto sufocou.

Deixai-as longo tempo adormecidas,
qualquer coisa virá que não passou,
pois cada carta de emoções sentidas
guarda a saudade que êsse adeus deixou.

Numa lJ..oite qualquer, distante fria
ao abrirdes 6 cofre em que jazia
vereis que a voz das cartas não morreu.

Então nova emoção de leve acorda,
e sentireis que o coração transborda
ao tocar-des no nome que a escreveu.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

SR. MANUEL XAVIER

'I'ranscorre hoje o aniver
sário natalício do sr. Ma
nuel Xavier, antigo e dedi
cado funcionário do depó •.

sito de navegação da concei.
tua da Firma Carlos Hoep
cke S. A. Comércio e Indús-·
tria. Ao distinto aniversar í

unte, gue goza de real con

ceito em nossa cidade e que
sempre se mostrou amigo
do nosso jornal, formula
mos os melhores votos de fe
licidades, extensivos a sua

digníssima família.
- jovem Zenildo Rodrí

gues da Silva, filho do sr.

Luís Boaventura da Silva,
proprietário do salão "cin
co minutos".
- vva. Valda Ortiga Fe

drigo
- vva. Eugenia . Brug-

mHnn -

- sra. Maria L. era Rosa,
professora
- sr. Artur Silva
- Mu rj lo -da Silveira

José Pessoa
- Manoel Henrique Si

mon

- si'. Agenor Povoas Ne
to

o sr. Adão, Miranda, se

cretário do Sindicato dos
Jornalístas Proríssíonaís de
Santa Catarina, encontra-se
na Capital da República, a

fim de tratar, junto aos po-
deres competentes, de vá- P A R T I C I P A C A- Orios asuritos de vital impor-

.

,

tâneía, ligados à classe que Helio Abreu e senhora participam aos parentes e

integra: . "migas o nascimento de seu filho ALFEU LUIZ.
O jornalista Adão Miran-' Maternidade Dr. Carlos Correa, 9/3/55.

da viajou com a missão de
conseguir substanciais bene-
fícios para os homens de
imprensa de nossa terra, en
tre os quais a construção,
pela carteira imobiliária do
IAPC, dentro da cota desti-·
nada ao r{OSS{) Estado, ele
casas residenciais para' os Têm a satisfação de participar aos parentes e ami-

sócios do Sindicato e tam- gos o nascimento de sua filhinha ARLETr� ocorrido no

bém a filiação dos sindicali- dia 9 do corrente na "Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
zados à Aszoclação Brasíleí- Florianópolis em 9-3-56.
ra de Impl'ensa.

-000-

Benefícios para os

lorna listas

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CUNICA !\'CÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

i..OGIA
Consultório - Rua l-1unes Ma

chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 hQras (exceto a'os sá
bados) ,

Residência: Rua Visconde de
)01'0 Preto, 123 - Te!. 3559.
..J-••.-.......�..,._._.'!......_._._,.�...

- sr. Heitor Souza
- jovem Campolino José

Alves
- jovem Guiomar Pires
- jovem Jadil'a Delam-.

bert
- jovem Zélia da Luz
-- jovem Leda Luz
- jovem Nilo Bastos,;

destacado funcionário dos·
:'Y\"i"·:,·iZ�:'"

serviços aéreos Cruzeiro do

Sul, nesta Capital
- sr. José Lopes
- sr. João José

Schaefer
sr, Air Pé'reira

- sr. Walmir Borges

Rua Cons. Mafra nO 25 - 10 anelar.
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acôrdo com o Art. 28, alí'nea "A" dos Estatutos

ficam convocados todos os Sacias quites em gôzo de seus

1 _ Tire aS fibras das ervi- RIO, 11 (V. A.) - O di.reitos para a Assembléia Geral Ol'dinál'ia, a realizar-se

lhas e corte-as em pedaços. chefe do gabinet'e civil da no próximo dia 24 do corrente em primeira convocação
de um 2 cm. mais ou menos. presidência da· República I 8S 8 h_oras e 'caso não haja numero legal em segl!n,da con

Cozinhe em agua salgada, epvioH o� .ministros �e �s-I vo:açao
as 9. �oras, em sua sede Social com a segúinte

numa panela grande, duran- tado e dIrIgentes de orgaos
OI dem do DIa.

te uns 20 minutos. Escoàa ,a diretamente subordinados à Julgamento e aprovaçoo do Relatório e Balancete

água presidência da República a Geral do exercício de 1!l55.

2 _ Prepare o môôlho à seguinte circular: "O se- Antonio de Oliveira - Presidente

p:lrte. Ponha !1 m:1nteiga nu- nho1' presidf,l<nte da Repú
ma frigideiI'a juntamente I blica incumbiu-me de reco

com a farinha. Adicione gra- mendar aos ministérios e
I

dualmente o leite, mexendo órgãos diretamente subordi
sempre. nnclos à presidência da Re-

3 - Deixe cozinhar até que pública rigorosa observân
a mistura adquira uma COl1- cia à legislação referente à
sistência de creme groSSJ. promoção por merecimento

4 - Acrescente a êsse Cl'e- no serviço pÚblico civil, de
me, as claras dos ouvos cozi- vendo assim ser encaminha
dos. do, juntamente com a expo-

5 � Cubra as ervilhas com sição de motivos, o projeto
o môôlho e enfeite por cima de decreto respectivo de
com as gemús elos OV03 cozi
dos, bem 6,smignJhadas e al

guns quadl'adlnhas de pão
torrado ou azeitonas pretas.
(APLA)

-0-.-

EIPerlmsote Boje
ERVILHAS A CARWÇA

INGREDIENTES:
1 quikl de ervilha.:; verdes
4 colheres de sopa de man

teiga
4 colheres de sopa de fa.,ri

nha de trigo
2 xicam.3 de leite
3 ovos cozidos'
Quadradinhos ele pão tor

rado ou azeitonas pretas

MANEIRA DE FAZER:

...�_·...·_..-..-.w.....".._·_..,._·.·_..·

Observância da lei
-

las promoçoes por
merecimentO' "

que trata o parágrafo úni
co do artigo 41 dà lei 1.711,
de 28 de outubro de 1952.

.. idvm:o Lins";

.

I DIVERSAS NOTICIAS DO PAíS FAl E CI M E N T O
de 11\lAI� �1!: ?::l _M:�I,�(Õ�;� . �E , fO,i felicitado !)or numeroso

.,'
QUIJ.,OI':i Di'. MArl; HR.\.§I- numero de amigos. (A.A.)
LEmo -o-

I NOVO DIRETOR DO INS-
Rio, (ARGUS-PRESS) No TITUTO NACIONAL DO Conceicãodecorrer de 1955, que foi bas- MATE

I'tanta propício à economia O Presidente Juscelino Ku- Após longos padecirneu-
ervateíra, tanto na produção bistchek de Óliveira assinou tos, faleceu trás-ante-ontem,
quanto na indústria, .

obaer- decretos, concedendo exo-u
nesta Capitn l, '0 venerando

vou-se, segundo informes do neração, de diretor do Ins- e estimado patr-ício sr. Car

Instituto Nacional do Mate, tituto Nacional do Mate, a
los Borges Conceição, Dele

uma fase de real prosperl- Manoel Pedro Silveira e 110- gado nnosentado do Impos
daele. A autarquia, em cola- -meando; para substitui-lo, to de Rendas Federais.

boração estreita com outros Fernando da Cunha Bala- Funcionário exemplar,
orgãos do Govêrno, tomou guer. (A.A.) muito prestativo, cidadão

provídêncías que resultaram --0-- ilhano
.
e bondoso, Carlos

nà melhoria da exportação e IMPORTAÇÃO DE VEíCU- Borges Conceição era pes
na conquista de novos mer- LOS DEMONSTADOS E PE- sôa muito relacionada em o

cados, como também na ex- VISAS PARA PRODUTOS I1(lS�O meio social, onde con ..

pansão do consumo interno. A Suparttendêneia da Moe- tava inumeras amizades,
Bómenta - para o Uruguai, da e do Crédito, visando Ia- scn do, por isso, sua morte

o nosso maior cliente, eX- cilitar a solução do proble- muito sentida por todos.
portamos, durante o último ma de veículos desmontados O enterramento- de seu

exercício, 24.962.707 quilos, e peças complementares, que ieretro foi efetuado no dia

enquanto para a Argetína tanto necessita a indústria seguinte, no Cemiterio de
vendemos 20.497.822 quilos. nacional de veículos; expediu Itacorobí, com grande acorn

Embora OS negócios com o' novas instruções sôbre o as- panhamento.
Chile fossem de menor vul- sunto. (A.A.) A digna família enlutada
to, ainda assim para ali ex- --0-- JS nossos pezames.
portamos 5.560.492 quilos. LEILõES ESPECIAIS DE DI� -1:- "'. ",.

Na Europa, a Alemanha VISA S PARA PRODUTOS
foi a nossa melhor compra- DESTINADOS A AGRICUL
dora, com uma aquisição de TURA
333.120 quilos, de alguma ex- I A Superintedência da Mne
pressão, uma vez que se tra- da e do Crédito conforme de
ta de novo mercado consu- liberação do Conselho, íntrn
midor. Vendemos, ainda, pa- duzíu modíücações nas Iís
ra outros "mercados euro- tas das importações de mer

peus, cuja conquista vem cadorias destinadas a agri-
sendo feita em ritmo progre- cultura, visando facilitar a

sivo e constantes,' quantida- importação de veículos para
dss da ordem dos 130 mil a mesma. (A.A.)
quilos. --0--·
Por outro lado, mostra- I REUNIÃO ANUAL

ram-se animadores os negó- JUNTA DELIBERATJ\.'A
cios no mercado interno, ve- INSTITUTO NACIONAL
rificando-se entregas, nos MATE
diversos Estados do país, de Vai Ser instalada, a 16 do

quantidades superiores a corrente, a Primeira Reunião
22.490.00 quilos. Êste

.. total, Anual da Junta Deliberati-
.aduzído às quotas de expor- va elo Inst.ituto Nacional elo

EM' FLORIANÓPOLIS
Compei;el1tíssima demonstradora

Helena Rubinsfein
Acha-se, desde ôntern, na nossa Capital, uma das

mais destacadas profissionais do mundialmente famoso
Instituto de Beleza Heleni Rubinstein. Trata-se de Ma-
dame Lín., Dulong, env in da especialmente à nossa Cida
de para

- atender a fin n sociedade local, que de ha muito,
tem dado preferêuciu aos conhecidos e acredHadiRsimos
produtos Helena Rubinstein,

Trouxe consigo a distinta demonstradora uma va-

I! riedade
de produtos novissimos e que constituem a ulti

ma expressão em técnica de embelezamento feminino.
As pessôas interessadas deverão procurar a demons

I tradora na Casa "A Modelar", distribuidora dos produ-
tos Helena Rubinstei:n. Todavia é necessar'ío obter hora
marcada para as consultas, que são absolutamente gra
tis.

A vinda de 'Mme Dulorig, uma das mais destacadas
figuras da organização Helena Rubinstein à nossa Capi
til! é mais uma- valiosa contribuição' ele "A Modelar" 'à
nossa sociedade feminina, que sempre se destacou por
admirável beleza, "charme" e elegancia.

ALUGA�SE NO CENTRO
_ Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

ou Repartição Publica.
TRATAR 'NA

"A MODELAR"

PARTICIPAÇAO
. MANOEL BITTENCOURT

E
'CIDÁLIA DOS ANJOS BITTENCOURT

PA R-T I C I PAC Ã O
,

Luiz Felix Kruger e Marly M. Machado Kl'ugá
pnrticípam aos seus parentes e amigos o nascimento de

seu primogenito Luiz Felix Kruger
r

Pilho, ·ocorridr. n6
dia 5 deste mês, na Maternidade "Carrnela Dutra".

.----------------��--�

O·SANGUE'E' A VID�

_.;..__--_._._----.-

AVISO À PRACA
I

A. Delambert, proprietário da Empl'eza de Onibus

Barreiros, avisa à Praça desta Capital, . bem' como aos

Municipios vizinhos, que acaba de transferir a EMPRE
ZA BARREIROS para a Transcontinental Tl'ansportes
Ltda, fato esse levado a efeito dia 9 do corrente.

Floliianópolis, 12 de março de 1\')56
Afonso Delambert

.---------- ------. ------

SINDICATO. DOS ARRUMADORES DE
FLORIANÓPOLIS

O sr. José Maria Àlkimin, --O--
Ministro da Fazenda, autori- TRANSFERÊNCIA DA USI
zou o Banco do Bl'asi! a co- NA CENTRAL GOIANA PA
locar à disposição do Engen- RA O I.N.I.C.
heiro-Chefe da ComissfLo A Fundação Br.asi! .Central casa'.
Mista Ferroviária Bra:>ilei- submeteu à consideração do A exmn. viuva e demais.

ro-Boliviana a importação Presidente da República, em pare.11tes ns lassas condo

de 50 milhões de cl'uzeiros, exposição de motivos, pro- len elas.

.cuja entrega deverá se.r fei- cesso enl que o Instituto. Na-
·•...• ..r.I...�uíflll�'fA.�....f1.u,J"..lI;• .,.,i4f1Jw·Q��·..attA"._v

ta em 4 parcelas mensais, cional pe Imig'ração e Colo
sendo as duas llrimeiras de niza-ção convida aquela Fun-

115 milhões eada uma, e, as 2 dação a estabelecer novos

restantes de 10 milhões de entendimentos pelos quais
cruzeiros, eada uma, sendo serfLo examinadas as }>ossibi-
que a primeira parcela será lidades de transferêência,
entregue de

-

i�ediato e as para o l'efel'ido Im;tituto,
demais no início dos mêses das ações da Usina-Central
subsequentes, paI'a atender Sul Gqiâlla S. A. perte"ncen- .....W_�N-�-_-ft-.r_�_L.._..•.._ ..-_"._-... _ft_"

às despesas- eom a COl13Ü'U- tes à fundação. Depois de Autori�ar a Fundação 8ra
ção da

... ponte- sôbre o Rio examinar o assunto o Presi- si! Central a estabelecer os

Grande, em território boli- dente Juscelino Kubitschek necessários entendimentos
viana. de Oliveira exal:Oll o seguil1- com o Instituto Nacional de
A autorização referida_ (ai te despacho: Imigração e Colonização, no

dada tendo em vista o lles:" "Atendendo flue as lt'e3tões sentido de ser examinada a

pacho do sr. Presidente da 11l"Omovidas pela Fundação forma de transferência pa
República exarado na 'Expo- Brasil Central para venda da ra aquêle Instituto dos di
sição de Montivos n. 880, de Usina Celltnl.l Sul Gôiâna S. reitOs que a Fundação tem
10 de janeiro último·, do Mi- A., autorizada por despacho na Usina Central Sul Goiâ
nistério das Relações Exte- pl-esideneial· de 15-3-55, exa- na S. A." (A.A.)
riores. (A.A.) rado na exposição de moti- --0-.-

--0-- vos n. 314 de 24-9-54, não.
.
-';OVO PRESIDENTE DO

NOVO DIRETOR DA COMIS- log'raram êxito e, eOl1shlel'an- I. R. ,B.
SÃO DO VALE DO SÃO do que a situação lla l'efe- O Presidente Juscelino Ku-
FRANCISCO rida Usina, vem se ag-ravan- bitschek de Oliveira assinou
No gabinete do Ministro do, dia a dia, com sua'" ati- decretos, conced0ndo ·exone

da ,Justiça, e perante o sr., vic1ades paralisadas há mais rações, de presidente do. Ins
Nerêu Ramos, congressistas e de um ano e com seus ser- titu,to de Resseguros do Bra
autoridades, realizou-se a vidores em enorme átrazo de sil, a Paulo da Câmara e de
posse do engenheiro Assis pagamento, resolve, tendo signando para o mesmo car

Scaff no cargo. de diretor da em vista dar melhor d·esti- go, Augusto Xavier de Li
Comissão do Vale de São I nação. àquele patrimônio. ... na. (A.A.)
Francisco. Após a assinatura --------.-------.- -------------

do t�rn:o, o novo dirf'tor �a. P A R·T I C J P A C A- OComlssao. do Vale de Saa ,

Francisco recebeu os cum- NILSON E. DA SILVA
primentos do mini3tro da E
Justiça, permanecendo, a se- FERNANDA DE C_ LOBO SILVA

I
guir no gabinete do sr. Ne- participam aos parentes e pessoas de suas rela-
rêu Ramos por mais alguns ções o nascimento de sua filha, Ruth, ocorrido' na ma

momentos, durante os quais lél'nidade "Csl'mela Dutra" dia 11 do corrente.

tação acima referidas, somou
73.094.921 quilos, que refle
tem, sem dúvida, o cresci
mento dos negócios ervatel
ros no exercício passado.
(A. A.)

Mate, a fim de tratar de vá
rim assuntos de interêsse da
economia ervateira. Para
presidir os trabalhos de a

bertura da Reunião foi con
vidado, pela Diretoria do Ins
tituto Nacional do Mate, o

ministro da Agricultura, ge
neral Ernesto Dornelles.
(AA.)

-0-
CRE'DITO PARA A CONS
TRUÇãO DE PONTES NA
BRASIL-BOLlVIA

-

Carlos Borges

Alberto Eberf
Ocorreu também trás-

ante-ontem nesta capital, °

falecimento, após prolonga
rios sof'rimentos, do sr. AI.,
berto Ebert, ex-proprieta
rio do "Posto Shell", da
firma Hoepcke, o qual se

encontrava internado na

Casa de Saude São Sebas
tião, onde 'se deu o desen
lace.

DA

DO
Alberto Ebert prestou

DO
bons serviços ao Estado,
pois Iôra incorporado á Po
licia Militar. por ocasiao

da Revolução de 24, como

integrante do 20 Batalhão,
sob o Comando do então

major, hoje coronel Pedro

Lopes Vieira. Terminada a

Revolução, passou a servir
na Capital, como Sargento
condutor e mecaníco, até

1930, quan do
'

fôra dispen
sado pela Iriterventorín Fe
deral.
Éra um cidadão honrado,

trabalhador e bondoso, sen-

:10 porrsso muito sentida a

sua moi-t e. Deixou viuva a.

exma, sra. d, Lidia Ebert,
não tendo filhos o referídc)

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
1/'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

«NO teodculo))

(óm (J. Biblia nã Mão
A ESCU�TURA DA CATEDRAL DE

AMIENS
(Artigo inédito de Bernard CHAMPIG
NEULLE) Copyright do Serviço francês
de Informàção e Imprensa da Embai

.

xada de França

TERÇA-Fh'1RA, 13 DE _MARÇO
Eu sou o caminho, a verdade e a vida: ninguém vem

ao Pai, senão por mim. (João 14:6). Ler Romanos
5:17-21.

DEMANDANDO a ilha de'Okinawa, nosso pequeno
vaso de guerra foi forçado a retornar ao pôsto de onde
tinha saído algumas horas antes, em virtude dó mal'

grosso que fazia .. As trevas baixaram sôbre nós antes de
termos alcançado aquêle pôsto, A entrada da barra .era

feita por um canal aberto entre os bancos de coral. Era
um canal marcado por bóias flutuantes, mas estas esta
vam apagadas. Qualquer desvio de .rota nos teria pôsto a

pique. Mas o nosso comandante era sábio e .prudente e,
com o auxílio do farol do navio, foi localizando as bóias
mesmo apagadas seguin de pelo canal e .nos conduzindo a

salvo até às docas.
Ás bóias indicavam o. caminho. O capitão poderia

ter desprezado êstes sinais a seguido sua própria orien

tação, mas êle sabia que outros antes dêle haviam feito

aquela demarcação, e segui-la seria o caminho mais se

guro.
O caminho de Cristo está claramente indicado para

nós e tem sido confirmado por séculos de uso. Quando
seguimos esta rota, encontramos a vida aqui e no mun

- do além.

.\1: .;:.
I

dominada pelo Deus Padre,
com a passagem das almas,
a ressurreiçao dos mortos,
os cortejos dos eleitos e dos
dana-dos, dos anjos e dos
demônios, o que o século
anterior já descrevera com

tanta vivacidade e força,
encontramos novamente co

mo que sublimado. Tudo 'se
exprime com limpídéz : as
sim êsse friso de' anjos que
separa os corpos ressusci
tados os Soberano Juiz, aco
lhendo uns e parecendo re

pelir os outros para a aber
tura do Levíatan ..
Ao pé das grandes está

tuas, o friso magistral das
quatro-folhas tão justamen-
te famoso nos dá vivas Ji�'1ções, O qUe de longe é ape- .

nas um hábil jôgo de geo
metria se anima de perto.
Podemos inclinar-nos sôbre
esses baixo-relêvos como

sôbre um livro de gravuras
para conhecer os costumes
da época. O tema tradicio
nal das virtudes e dos vi
cios não é abordado com te
mas abstratos mas com

exemplos da vida cotidiana
tomados ao vivo. Da mesma

maneira, os signos do zodía
co são comentados, com ée
nas esquisitas: o mês de
maio com .um jovem sentado
sob árvores em flôr, a co

lheita de julho, os- abates
de agôsto, etc.

A catedral de Amiens é
a mais vasta, a mais homo
gênea e a melhor conser

vada de todas as catedrais
do mundo. Como se êsses
títulos não fossem surícíen
tes à sua glória pr-demos
acrescentar que a escultura
que ornamenta seus pórti
cos representa um momen

to de apoteose da escultura
da Idade Média.
Nesse período relativa

mente curto, quando nasceu

a éra gótica, isto é a pri
meira metade do século
XIII, a escultura francesa
conheceu com efeito, uma

autoridade e uma plenitude
que nunca mais experi
mentará. Aproxima-se das

grandes épocas de apogeu
do Egito e da Grécia, como

se, a um certo grau de per
feição, as obras dos homens
mantivessem inconscientes
correspondências através o

espaço e o tempo.
O "Beau Dieu" que tri

unfa no pórtico central e

em tôrno do qual tudo se

Ordena foi sempre' celebra
do como' um dos exemplos
mais consumados da escul

. tura francesa cristã. Ao
seu lado se alinham os após-

1 - A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa tolos. De corpo robusto; o

Catarina fará realizar prova de seleção para provimento rosto enérgico e rude,1 os

de cargos de professor de ensino elementar. Doze são home-ns simples
.

2 - As inscrições para essa prova estarão abertas mas que se impõem pelo
no Departamento. Escolar da Escola, pelo prazo de trinta seu todo e sua dignidade.
dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste São fortes,' barbudos, com

edital. ... exceção de São João, onde No interior da catedral
3 - Para 'a inscrição o candidato deverá apresentar se mostra a juventude e a um espantoso trabalho de

requerimento instruído com' os seguintes documentos: doçura. escultura, em madeira re-

a) Um dos certificados abaixo: A "Mêre-Dieu", no pôr- serva ainda muitas surpre-
Diploma de Escola Normal; tico da direita, não é mais sas aos visitantes. No iní-
Certificado de conclusão do segundo cíclo do semelhante às hieráticas cio do' século XV, um mece

curso secundário; virgens romanas que pare- nas, Adrien de.Ménoncourt,
Cel·t:iflcad-o· de 'conclusão de- Didátjca dos Cursos .cem faz�,r' C-�FPo .. �om � pa- decano do capítulo, fez exe-
Pedagógicos de Ensino Industrial; rede. A estátua 'tem suáàu- Tutar' caQêii�aB 'dó ;fuí'o-ih-
Diploma de curso de Ensino Superior. tonomia. Destaca-se do edí- teiramente às suas expen-
(Qualquer um dêsses documentos só será válí-' fício. Uma das mãos eg- sas, É O mais curioso tra
do se expedido por estabelecimento de ensino re- tendida, a outra. segurando balho de escultura em ma

conhecido oficialmente). ; o Menino, vem ao encontro deira qUe se pode ver em

b)
.

Documento comprobatório do efetivo exercício dos dieis. Acolhe-os com França. São 110 cadeiras,
do magistério durante pelo menos dois anos le- ! gravidade soberana. Como o nas quais Os artesãos in
tivos, exceção feita àqueles que apresentarem', "Beau Dieu" expressa uma comparáveis acumularam
Diploma de Escola Normal 'ou de Faculdade de Verdade transcendente en- proezas. O bom humor que
Fil-osofia; carnada para a eternidade. animam essas histórias bí-'

é) Prova de idoneidade moral firmada por (lois res- Os três grandes momentos blicas 'narradas com a

ponsávejs' .que sejam diretores de estabeleci- da história da Virgem são maior ponhomia, essas ce
mentos de, ensino ou oficiais das Fôrças Arma- representaldos por seis es- rias realistas ou carícatu-
das; tátuas de, uma. animação rais dos costumes e das pro-
Fôlha coreida ; muito discreta : mais o es- fissões nos lembram que es-
Certidão de nascimento; sencial é dito no gesto ape- tamos na época' em que as
Prova de quitação com o serviço militar; nas esboçado 'de pudor in- farsas e as "soties" triunfa-
Atestado de sanidade física e mental, expedido quieto da Anunciação, na vam na praça pública, jun-
por serviço médico oficial; graça espantada da Visita- tamente com o teatro sa-

h) Atestado de vaclna i ção, na radicação da Mãe grado. E um g igântesco tea-
i) Prova de identidade; , com o Menino na Apresenta- tro de "marfonnettes", no
j)' Título de eleitor; ção. qual as 4700 personagens de
k) Título e diplomas diversos, relativos ao exerci- Quaí:el1ta anos (1240- madeira, esculpidas com ar-cio de magistério e que não sejam taxativamen- 1280) separam a "Mêre- c,! incomparável, compõem

te exigidos. Dieu" da Virgem dourada um conjunto encantador,
1) Dois retratos 3)\:4, tirados de frente sem chapéu, do pórtico meridional. Os Em meio aos motívos florais

com o nome escrito no verso. escultores começaram a renovados com uma incan-
4) As firmas de todos os documentos exigidos de- afastar-se do puro idealis- sável fantasia, reconhece-

verão ser reconhecidas. mo que dirigia seus anteces- mos os heróis dos livros
5 - A prova de seleção constará de: seres e os levava a expres- santos e os da legenda, de-
a) exame escrito de Português' sar-se em formas rigoro- pois o povo da cidade, a mu-
b) exame escrito de Matemática sas. Começam a procurar lher qUe surra seu marido,
c) exame escrito de História do Brasil, Ciência Fí-

a originalidade do modêlo e os professores, os marca-
sica, Geografia e Corografia do Brasil

seu encanto pessoal. O mo- dores de hervas, as mulhe-
d) exame de prática de aula vimento da> vida exteriori- raes fáceis, os bêbados,e) apreciação de títulos apresentados (em caso de zado, um certo naturalismo te c.

empate).

I
substituiram o pensamento O �onstraste é emocionaIl'-

6 - Maiores pormellores serão obtidos diretamente abstrato. A, alta plástica te dêsse pequeno mundo pi
no Departa:r;nento Escolar da Escola ,de Aprendi- o�de .se c�ncentrava tanta toresco e dêsse 'grande va

zes Marinheiros de Santa Catarina. VIda lllterlOr tornou-se uma so gótico que nbs faz pene
HAROLDO RAMOS - Capitão de Corveta � Chefe habilidad� maravilho�a pos- i trar em um mundo de c�l·

doDE..' ta . � serViço do sentimento ma grandeza, de certeza e
e da sensibilidade. A face de sel;enidade. (SII)

_______�_________ da Virgem dourada é cheia

�: �:��!��d:�md�oSsOl�;��o:� Preceito do Dia-
'um M�nino Jesus que br�n- O "ÁCIDO úRICO" 'DOS
ca e ',1'1; e pequenos anJos

, PÉS
volteiam, ·também rindo, pa- "

.

t' a l'eola atra's I
Os pes devem ser lavados,ra man er sua u "

da coroa leve e I!m pouco tod�s os dIas, com agua e

. t' .' "abao e preferentementepararas. '

,

t d d't
- .

É
A

t' de' Vil:gem an es e el ar. E preCISO
.esse ip.� .

, ,enxugá4los bem 'principal-
graCIosa cUJa cllltura sera \ ,

t' "

modeAlo mente entre os dedos, por-
que se ornara ,um . .

.' .' . .

d que a um-ldade favorece oIncansavelmente lmIta o.
dI' t d "f"••••••• M ,', d b .' �

.

< esenv� Vlmen o e 1'1el-
-

..................................... l as nos o' esco llmO., aqUl, "bAlh d t.

R
.

fi 1'" ras e o as, erra amen e
como em, .elms, na or (-

t'b'd ' ,.

d
,.

sua novidade. a 1'1 m as ao aCl o .Ul'lCO,
mas, �a verdade, deVIdas a

um parasita.
J...ave os pés todos os

dias e procure enxugá
los convenientemente.
- SNES.

ORAÇÃO

Nosso 'Pai Celeste, tu enviaste teu Filho, Jesus Cris

to, para ser para nós, o caminho, a verdade e a vida.

Concede-nos fé e 'coragem para s�uí-Io e aceitar á no

va vida que nêle nos ofereces. Em nome de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PÁRA O 'DIA

"Tua palavra é uma 'lâmpada para os meus pés e

uma luz para o meu caminho." (Salmo 119 :105).
I C. HAROLD RICHARD (Okínawa)

d)
e)
f)
g)

As guirlandas humanas' e
celestes que, enchem as abó-.
badas' formam um quadj:o
extraordinário. A cena clás
sica do Julgamento Final,

1·---ci·F"ii:"i·N�""��C·�
CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDE-IRAS 'E
,

TODOS OS SERVIÇOS PERTIjINCENTES A ARTE.

RÚA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

FUNCIONÁRIO (A)'
Elemento jovem, bôa apre:;;entação, sabeJido e&cre

ver a máquina, deverá lidar com o público, apresent!j..l'
se por carta, info�'manQo pretenções. Caixa Postal, 73.

./

pela
Sw;ssa;,

o vôo mais r.ápido
BRASIL-LONDRES

Se o Sr. é comerciante ou turista

e....deseja aproveitar bem o tempo
fazendo umq :.-iagem, mais rápida
Brasil- Londres, voe pela Swissair.

O "Supersuisso" De - 6B vai

dlretomente, à Suíça de onde em

poucas horas de vôo estará em Londres.
Apenas uma noite a bordo numa

viagem que é um prazer inesquecivel.

N'ovo HORÁRIO:
Partida (Sábado)
São Paulo 08.00 h
Rio de Janeiro 10.10 h
Recife 15.45 h

Chegada (Domingo)
LONDRES 17.55 h

Consulte sua Agência de Turismo e Viagens ou na

SWISSAIR
AMÉRICA DO SUL - EUROPA - ORIENTE PRÓXIMO - USA

S. Paulo: R. Barão de ltopeflnlnqc, 242· Ts ls, 37-4425 e 36·9087· Enderêço telegráfico "Swlssclr"

Asent•• Gerai., CRANSTON WOOOHEAO • CO. lTO., em :

Curitiba: R. 15 de Novembro, 591 Tel. 4622 . C. P., 616 • Enderêço Telegráfico "CRANWOOO"
Pôrto Alegre: Av. Mauá, 891 • T "Is. 4766 e 5493. C. P., 500· Enderêço Telegráfico "CRANWOOO"

Rio Grande': Rua M.!loriano, 122· Teis. 420 • 857· Co P., 92· Enderêço Telegráfico "CRANWOOO"

H OJ E PETRO'lEO DA
BAHIA

NO PASSADO

PETRÓLEO DA DAlilA

13 DE MARÇO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.531, foi encontrado na Bahia de Todos os

--:-.:
.

.;:--;:.Santos.i.õonforrne.. ,Gonsta slp_Dtárío ,de Navega- Atingiu 43.805 barris a pro-ção de Pero Lopes de Souza', Diogô AlV'ãre-s:'ô' dução dos campos petrolífe
. Caramurú, que já se achava há 22 anos; ros baianos, de 1° a 10 de Iaem 1.586, faleceu em Portugal para onde re-I neiro de 1955, o que corres-
gressara em 1577, o dr. Antonio Salema, que em ponde à média diária de1572; governara as Capitanias do Sul do Brasil

4.380,5 barris. Vérifica-se um
-

tratando com tremendo rigor as tribus indianas, sensível aumento, de quaseprincipalmente os Tamoios e Goitacazes de Ca-
100 barris, sôbre a média diábo- Frio, aliados dos F'rançeses contrabandistas

. de páu Brasil;
ria de dezembro, mês em que
a produção totalizou 132.936

em 1.823, chega ao Rio de Janeiro, contratado barris, de acôrdo com as in
para comandar a esquadra' brasileira Lord formações fornecidas pela'Cockrane; Petrobrás.
em 1.838; no Rio de Janeiro, sobe a cena, pela O Brasil, que até bem pou-primeira vez o drama "Antonio José" ou "O, co tempo não produz.ia petró-poeta e a inquisição" de Domingos José Gonçal- leo, conta agora com os ele-
ves de Magalhães (Visconde de Araguáia); mentes básicos para desen-
em 1.838, travam-se .

os últimos combates da volver sua própria explora-
guerra civil denominada "Sabatina" irrompida ção extrativa. O rendimento
na Bahia a 7 de novembro- de 1837, movimento obtido I)a Bahia, no último
de caráter republicano;' mês do ano de 1954, já al-
em 1.85-1, foi agradada com o título de con-

cança o dôbro do 'registradodessa da Piedade a .exma. sra, Engrácia Maria em dezembro de 1953, quanda Costa Ribeiro Pereira, viuva do conselheiro do a média diária havia si
José Clemente Pereira, em atenções e corno do de 2.084 barris de 159 li
lembrança e remuneração dos grandes servlços tros. Nessa época estavam
prestados pelo mesmo':

-

en";_ funcionament; 77 noc s
em 1.858, por decreto desta data, foi aprovado

Icom
a produção mensal·��.

o regulamento da Colonia-Militar Santa Tereza. 64.665 barris. Para esta quanDeu-lhe o Govel:no Imperial essa .denominação tidade contrtbuíram príncí
em homenagem a .Augusta esposa de Dom Pe- palmente os 54 Poços Iocalídro II, a ImperatrIz> I? Tereza Cristina; zados em Candeias, dos quais
em 1.886, o dr. Amerlco Fernandes da Cunha, foram extraídoo 49051 bar

conces�ionário das loterias. das, prov�ncia.' ofe- ris, vindo depois itaparica,
�eceu a Escola de AprendIzes Marmhell'os o com 12 poços e 6.177 Qarris.lllstn'lmental completo para uma banda de mú- Dados do primeiro semes-
sica; tre de 1954, colhidos no A-
em 1.870, de regresso do Paraguai, onde toma a ÍlUário Estatístico do Brasil
parte na Guerra intentada contra o Brasil, o ......: 1954", indicam que está
53° Batalhão de Voluntários fia pátria . chega igualmente em progresso a
ao Recife, a bordo do transporte de Gu_erra" extração de gás, desde que
Itapuru" ; for!lm postos _a funcionar OS
em 1.917, fundou-se nesta Capital o Instituto pOÇOs de Aratu. Nessa loca-
Politécnicó, numa das salas do· Centro Cívico, lidade, em julho do ani..pas
que então"funcionava à rua Jerônimo Coelho. sado a produção de gás iUl
'D..ali se transferiu para o Liceu de Arte� e .trapassou os 5 milhões de
Ofícios, por uns dias enquanto não ficou devi- meti·os cúbicos. Ainda em Ja
damente aparelhado· o andar superior do pré- neiro de 1953, existia em A
dio da rua João Pinto Canto da Rua Ratclif. ratu um único poço, que da-

- Foi :ilun,dado por tod·a gente, até mesmo por va _ a diminuta produç�o
aquelas que, em seção de. congregação, votaram mensal de 7814. Hoje estão em

pela sua extinção. E.o mundo, que e uma funcionamento' ali apenas
'bola. .. vai rolando.·.. segundo expressões do três poços, mas sua produ-
dr. José BoitAux;

.

ção é cêrca de 800 vêzes
maior do que naquela data.

l�"�J
DR. YLMAR CORR:F!A

Vend'e-se cisa
CLíNICA lh�DICA

r
I

CONSULTAS - das 10
às 12 e das 14 'às 16 horas.

Rua Nunes Machado 17.
'Fone 2911.

Motor de pôpa John�n
Vende-se um de 5 HP sem

uso. Cr$ 20.000,00..
.

Tratar à Rua Presidente
Coutinho 61.

Procura-se uma, nas ime

diações da rua Frei Caneca,
Praia de FÓl'a, e que dispo
nha de quintal amplo. Tele
fonar para 2210.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Legião Brasileira d� Assistêucia
II I Toma' pesse hoje,

Allred,o Cherem,
às 16 horas, o

novo Presidente
dr.

Tivemos ocasião de ler os comentários da imprensa"a
respeito da Cantora SYLVIA BAUMGART, cujas critica.s
são especialmente elogiosas.

,. .'.
"

A Cantora SYLVIA BÀUMGARt é artista cati"ante e
,

cuja voz preenche todos os reql\isitos,âa arte divina.

Augui'amos feliz êxito em -seu recital de hoje no nosso

veterano Teatro "Álváro de Carválho"",
Agradecemos a visit,a que fez a êste

dei�ou sobremaneüa honra.do.

Pai' indicação do Exmo Sr.
a dispender mensalmente 240 cruzeiros desse minguado

Presidente da República, Dr.
salário, no seu transporte diarfn, para a Capital, onde tra-

Juscelino K. de Oliveira, foi
balha, pois o aumento proposto para os oníbus do Estreito,

nomeado Presidente da Le
segundo ouvimos falar, é de 50 centavos, -passando a passa-

gião Brasileira de Assistência,
O_povo da Capital e muito especialmente o do Estreito, gem a custar 2 cruzeiros!

em nosso Estado, o ilustre e
Barreiros e outros lugares do Continente; deve ficar de O aumento da passagem dos oníbus é um absurdo, tão conceituado médico, dr. Al- __•••••••• -w:-·..- M� ·wI"J"o.·_ ��.,..

atalaia ou de sobreaviso, dado o proposito injustificavel da absurdo, que os seus promotores, nem devem mais dêle co-
fredo Cherem, ora cumprín

nova Empresa proprletaría dos onibus das linhas Canto, gitar; e podem mesmo compreender que, por não ser eabí-
do mandato legislativo como

'Capoeiras, Escola, Barreiros e Fim da Reta, que tão mal vel, não pegará. , .

membro da bancada do Par-
servem ao publico, pretender o aumento do preço das pas- tido Social DemocrátiCo na
sagens dos coletivos que fazem' o transporte de passageiros Assembléia Estadual. M. Ruiz Elízegui mento está em declinío, tsn-
para os referidos lugares. A noticia, como não pode- do passado de 57.281 em

Não pode haver maior' absurdo, sabido como é "que o ria deixar de ser, foi muito Treze_ntos e oitenta mil 1952 a 65.385 em 1953, e re-

referi<lo serviço é deficien.te e irregular, não correspnnden- bem recebida em nossa Ca- dormentes estão sendo pro- duzindo e ainda mais em

do absoluta,mente ao desejo do 110VO: poucos são os oníbus pital, dado o elevado concai- duzidos na Amazonia, na mê- 1954 - 63.772, Ó que repre-
em condições apresentaveis de que a Empresa dispije; a

to que desfruta' na socíeda- dia mensal de 12.000, a fim
I
senta cêrca de 200 diários.

maioria são carros velhos, sujos, mal ,enjambrados; uns .

de catarinense o dr, Alfredo de atender às necessidades: Entretanto, tem sido' cada
com falta de vidros e cortinas nas janelas; outros, com o

o Cherem que, durante vários da construção da estrada de vez maior a quantidade da ,

aenlchoado dos assentos dos bancos rasgados; outros, com- anos; foi médico <ia Colônia ferro que ligará o: pôrto de lobras consultadas: de 91.437
1 t t

.

t b t d d le u Florianópolis, Terça-feira, 13 de Março de 1956 M
.

t bé I
P e amen e sujos, com os assen os esun a os e o o o sântana; tendo assumido in- acapa am em em adian- em 1952 subiu para 95.018

graxa patente; alguns com o 'cano. da descarga e o motor
terí te n t d dl tada fase de construção, às,' no ano seguinte e para ,'.I ermamen e o cargo e Ire- .

enchendo o veículo de fumaça, como o de número 7; outros 'tal' daquela instituição, à épo- minas de manganês do rio 97.677 em 1954. A preferên-
parando de quando em vêz deixando os passageiros no NO MINI,STE'RIO PUBLICO ca em que o dr. Agripa de Amapari, no Territorio do 'cia dos frequentadores, a-

meio da viagem como ainda ontem acontecera, deixando Castro Faria foi convocado Amapá. IliáS, nos, três últimos anos

o carro 17, pela manhã, mais de 60 passageiros inclusive MILITAR E TR A BALHISTA para o Congresso Nacional.,
• '!' * '!'

i se tem ortantado para' as

operários que vinham para o trabalho, em cima da ponte "fi " Antes de assumir sua ca- Entre as últimas obras que
\
eíêacías puras e aplicadas.

Hercílio Luz; alguns, oferecendo serro perigo. pelo desajua- deira, de deputado, para a enriqueceram a biblioteca do I
,* * '.'

tamento de peças ou: falta de segurança na barra-da díre- INDICIOSO ARTIGO DO JORNALISTA qual foi eleito por quase cin- Jockey Club Brasileiro, eum- Existiam no Brasil; em

cão, ou deixando cair" as rodas pelo meio do caminho, 'como DIONISIO SILVEIRA co mil
�-

votos, o' dr. Alfredo pre mencionar "The
'"'Story ,1954, cêrca de 80

_ milhões
não vai muito tempo acontecêra; e tudo isso, porque não

Chsrern era o Diretor dos of General Electric In World de galinhas, aves que não
temos quem fiscalize o -refertdo 'serviço. (De "O Jornal" do \lio, de domingo, 11 do corrente) Serviço.s Médicos do Instituto War II", oferecida pelo Dr.! somavam mais de 52 mi-

Possuímos uma Inspetoria de Transito que fecha os de Aposentadoria e Pensões José de Assis Ríbelrn, presf- 1lhões em 1948. Assim, no, es-

olhos para não ver muitas írregulartdades que .devem ser Hoje, Pela manhã, lí nos matutinos duas noticias que dos Comerciários. dente da General E-lectric
I
paço de seis anos houve um

coibidas pelos respectivos Guardas, como as que vimos de me agradaram. Em todos os cargos publí- S. S. aumento de 53,5%. O valor
citar. E o fato desses coletivos que não oferecem a necessa- O titular da primeira é Ivo de Aquino, e da outra, An- cos, o atual Presidente da Le-

* * * médio. nacional que em 1948

ria segurança, conduzirem muitas v-ezes quasí o duplo da tere de Carvalho. O novo procurador geral da Justiça Mi- gião Brasileira de Assistência A colheita nacional .de fi-
I
era de 12,70 cruzeiros por

lotação, mantendo-se os passageiros amontoados como sar- litar vai para o exercício do cargo com as melhores cre- em Santa Catarina, adquiriu gos em 1955 foi estimad,a em

I
cabeça, subiu mais de, 2,5

dinha em lata, é outra anormalidade 'que deve s�r coibida, denciais. a estima e a admiração dos 261.993.000 frutos, contra vêzes, atingindo 32,90 cru-

'dada a razão. de aumentar o risco de perigo de vida dos Academico de Direito do méu teinpo, - ,embora tenha seus concidadãos face ao seu 234.327.000 na safra de 1954 zeiros em 1954. Só em dois
que 'se apinham noseu interior; dada a sobrecarga de peso" sido, seu calouro, - foi ele dos melhores estudantes da espírito altamente esclareci- e 220.576.000 na de 1953. O Estados, Minas Gerais e São
em um veículo que oferece pouca segurança. epoca, na velha Faculdade de Direito desta capital, então do no tratar a coisa pública. aumento verificado no ano Paulo, os efetivos dessa cria-

Não ha razão, pois, que justifiq�e o aumento do. preço.

I
dirigida pelo conselheiro Candido de Oliveira. Convidado pelo Partido �m curso é de 27.666.000. No ção eram estimados em 17,5

das passagens. A alegação do aumen't() de preço das peças
'

A sua fascinação pela política levou-o, logo depois de Social Democrático para in- que s.e 'refere ao v�lor, o. da i milhões de cabeças.
,

ou de gasolina, não procede diante o" pouco ,qUI! representa formado, para fazer o Seu noviciado profissional em .seu tegrar n,a sua chapa de can- colheita de 1955 fOI de .' ... I '!' " '!'

uma dezena de !onibus, na maíorta quasi)l1$ervh':tl.iS, e que

I Estado
natal - santa catarina.,

'

didatos à deputação estadual, '54.4955.000 cruzeiros e a su-
.
A produção de óleos e gor

não. seriam absolutamente "admitidos na condução de pas- .' Sep'aramo-nos, então, para nos .encontrarmos de novo," recebeu uma das maiores perfície plantada, de 1.927 duras vegetais no Estado de

sageiros no Rio. São Paulo ou outra grande cidade, tendo muitos anos depois, aqui n'o Ríb, consagrações de toda sua hectares. São Paulo elevou-se ení 1955'
de ser vendidos como sucata, porque assim obrigaria o po- Ivo de Aquino, na ascensão da sua brilhante 'carreira carreira pública, conseguindo

", * * a 127;621 toneladas, no vá-
vo, se no caso, tal pr,ovidencia não foss� tomada pelas política, recebeu dos seus conterrâneos o galardão de re- uma votação extraordinária, O IBGE registra .o fato de 101' de 2.314.784.000 cruzeiros.
autoridades eompententes. presenta-los no Parlamento. 'que veio premiar os seus in- , que, o carioca está recorreu- Dêsses ôleos, o mais impor-

O fato de a Empresa de onibus servir mal ao publico, Senador.e foi leader da maioria na Câmara Alta, nos I contáveis sacrifícios em prol � do "cada vez menos aos ser- tante por seu valor - ""

é consi�era_vel �ntrave .ao progre�so d� Co�tinente. O �s- govern�s de Getulio Vargas e Eurico
..

Dutra.
.

"

I do nosso povo. I viços da Bibl!��eca Nacional. 998.868.000 cruzeiros - foi o

treíto nao e hoje em día, um meio mars adiantado, devido .Ultímamente esteve na Consultorfa Gera! da Rapúbli- r Hoje, às dezesseis horas, o Desde 1952, o numero de con- de caroço de algodão, seg'ui
ao péssimo serviço. de transporte, que obriga os passageí- ca, mas as funções desse cargo- não foram do seu agrado, l dr. Alfredo Cherem será em-

, sulantes dêsse estabeleci- do do de amendoim.
tos permanecerem longo t�mpo �as, fi�as, - (�gora, feli�- e voltou, então, à advoc.ac,ia., . __ " . I passado na Presidência da --------------------------

mente, abrigados, graçaS a pro,vldenClosa medIda to,mada O novo chefe do MmIstetIo Publlco da JustIça MIlItar, Secção Catarinense da Legi
pelo Prefeito Dr. Osmar Cunha, man(!ando construir ábri- é um jurista de merecimento, porque tem cultura ,e inteli- 'ão Brasileira de Assistência.
gos de alumínio), ......; a espera dos ónibus, que, como um gencia, e 'é um homem de largo tirocinio da viela publica, Ã sole:tüdade, deverão com

descaso ao sofrimento dos que os esperam, surgem por ve- feito naS atividades do Parlamento, não _só no plenario e parecer, em alto numero ami-'
zes, dois a UM êó tempo, quando um dêles poderia ter che- nas comiss'ões, e tàmbem na administraçao, tendo sido, in- gos e admiradores seus, ,que
gado dez, ou quinze minutos antes.

,
clusive, secretário da Justiça de Santa Catarina; onde ser- irão hipotecar ao ilustre mé-

T�l irregularidade e i�eficiencia' do referi�� serviço., I vi� na' inter.ventoria honrada e esclarecida, do ministro dico todo aptjo e solidarieda-
desa.lllma a qualquer pessoa que pretenda resldll', estabe-� LUIZ Gallottl. de.

'

lecer-se ou promover edificação no Sub-Distrito do Es- O procurador geral da Ju"tiça' do Trabalho, Antero de' "O ,ESTADO" ao fazer êste
treito. Carvalho, é o festejado colunista deste jornal, da Seção da registro,. cumprimenta o dr.

Dispuzessemos de u,m seI'viço de transportes perfeito, "Justiça do Trabalho", meu vizinho de pagina desta folha. .-.-�-"""'. wI"J"o._."""__-,,

efieiente, lJo.ntual, com carros apresenta.veis e em bôas con- I Autor de varias livros sobre a sua eSPecialidade, que é
S C "TENÉNTES DOdições de funci�na�el1to, a cousa seria outra: moral' no o Di,reito trabalhista. Antero �e Carval,ho. conta l�elev�ntes I

• •

",
Continente, sena o Ideal. servIços prestados a eSsa JustIça especIallzada, nao so nos

.
DIABO

"
Pleitear o aumento do preço das passagens, com tal seus eruditos pareceres, e da mema forma nas obras que I Domingo a Sociedade Car-

2el'\'J.�, por vezes abaixo da critica, é irriso.rio e contrapro- ,tem publicado é na sua apreciada coluna, neste jornaL ,l'lavalesca "Tenentes do Dia- ,

�uc�.�te. N"ão póde haver a:bsurdo maior! Não ha razão que I ,A�nda ontem. ouvi do eminente ,ministro?o _Trib�nal I bo" elegeu a nova Diretoria
Justifique tal aumento. Supenor da Justlça do Trabalho, Edgard de OlIveIra LIma, que regerá os destinos dã

,

"Demais, o momento atual exige o congelamento. dos' num encontro ocasional que tivemo.> no Supremo Tribu- Sociedade no período de
pi'eços de tudo, t;vitando-se qualquer subida, em benefício! nal Federal, esta .referencia a Antero de Carvalho: - "O 1956-57, a qual ficou assim
do povo, porisso, estamos certó de que, ta.nto o digno Pre- governo fez uma excelente nómeação, mas sacrificou a constituida:
feito Municipal, comô o ilustre Presidente da Coap, não Justiça trabalhista". Presidentes de Honra _,

darão ouvidos aos cantos de sereia dos novos diretores da Pedi, então, ao ilustre ministro que me esclarecesse Dr. Thiers de Lemos Fle
'Empresa, no sentido, da ,majoração dos preços das passa- esôe conceito, ao menos aparentemente contraditorio, ming, dr. Felix SChaeffer,
gens dos onibus. "C-omo procurador, Antero de Carvalho, sempre efici- dr. João Demaria Cavallazi,

O povo já está por demais sobrecarregado de responsa- ente e competente, prestava aos juizes trabalhistas rele- Oscar Cardoso e Carlos Ge-'
bilidades para levar ao calvario a cruz do!! seus sofrimen- vante colaboração, com os pareceres que emitia, e agora, vaerd.
tos, nesta época de carestia de tudo que se faz necessario como procurador geral, - não tendo essa obrigação fun- Presidente _ EU,rico Hos-
,á sua subsiste'ncia. cional, - deixa de prestar, essa cQntribuiçãó, embora -que terno.

Estej�mo; todos alertas para' p,rotestarmos contra o ,temporariamente, à nossa Justiça". 10 Vice-Presidente _ José
aumento absurdo e injustificavel das passagens dos onibus Esse ,é, sem duvida, o melhor louvor e a sua pomeação. Elias.
do Continente. _._--' "-----�_.

20 Vice-Presidente _: 08-
Nós, como sempre, porque esta é a nossa missão, o. Novo Procurador Ge- Fábrica de Caminhões, ny Oi..tiga.

nosso .de�er, estar�mos ao lad? do povo, na defesa dos I
.
ral da Justiça do I Onibus e Tratores em 3° Vice-Pxesidente - A-

seus direItos de nao, ser expohado. b' Ih ". gapito Veloso.
Não é .justo que um pobre .trabalhador residente no Es- Tra a O Belo HOrIzonte Secretário Geral _ Me-

treito, cujo salário mínimo não vai além de 1.050,00, ,passe RIO, 12 (V. AJ - Tomou
notti Digiácomo

posse na Procuradoria Geral BELO HORIZONTE, 12 ev. ° " ,.' ,

d J t· d '1' b Ih A) A f'
.• '

M·t
1 Secletallo - Orlando

a us Iça o ra a o, o sr., - Irma nIpolllca 1-

'b' h' F
•

t t I
Chaplin.

IJoão Antero de Carvalho, re- su IS 1 use em con a os� "
, 2° Secretário .:_ Ê:nio Dal�

centemente rromeado pàra a- com, o governo mI�eIro, reve- ran'de.
'

quele alto postQ, Ao ato, pre- lou mteresse em mstalar na I
g

10 T '
.

E "

sidido pelo ministro Parsifal Cidade Industrial uma fai:>ri-
F

' ;SOUI eIro
- UlICO

Barroso, estiver�m presentes' ca de caminhões, onibus' e
agun es.

2° Tesoureiroautoridades e amigos do em- tratm:-es. Estiveram com o sr,

passado, usando da palavra, Bias Fortes Os ,representan-
Barbato.

" Allxiliar de Tesoureiro -
na ocasião; o titular dª pas- tes daquela indítstria, S1'S., J0-

ta do Trabalho, os S1:s. Mario sé Yoneji Zaki e Tadashiro
Luiz Gonzaga Coelho.

Sá Freire e Gustavo Cardoso, Koelã. Orador - Osvaldo Fer-
reira de Melo.este como delegado da Con-
Diretores de Publicidade

federação Nacional dos Em-

pregados nõ Comércio. Por
- Domingos Fernàndes de '

fim, o sr, Antero de Carva- O r'E).."p, f\ Aquino e Moacyr Iguatemi 1

lho fez circunstanciado esbô- 1"'1 U da Silveira. I
ço do trabalho que se propõe '

Conselheiros - Alcides
I

realizar, à frente daquela O TEMPO Stuart, Vicente Digiácomo,
procuradoria. David Gevaerd, Heitor Melo

Previsão do tempo até às e Antônio Luiz.
14 horas do dia 13. 'Diretoria de Galpão-
Tempo _:. Instável, sujeito Guilherme Chaplin, Mário

a chuvas e trovoadas, Jacques Dias, Fran'cisco DL
'BERLIM, 12 (U, PJ' - A' Temperatura - Estável, a giácomo, Nilton Pereira,
radio da Alemanha Oriental, principio e em déclinio, após. Hamilton Prazeres e Arê
dominada pelos comunistas, Ventos .

.:_ Rondarão para Maneback.· Iinforma que o Chile e o Bra- Sul a Oeste com rajadas fres- A posse' da nova Diretoria
sil se acham entre oS maio: caso l dos "Tenen,tes" foi realiza�

IreS importadores de maqui- Temperaturas - Extremas da .ontem, as 20 horas, nas

diário, o que nos' nas de contabili.dade da zona de ontem: Máxima 27,5. Mí- Salões do Clube 15 de outi.l-ilsoviética. nima 22,8. " bro, '

QUEREM ADMENTAR OS PREÇOS DOS ONIBUS DO

ESTREITO, BARREIROS E OUTROS LUGARES DO

CONTINENTE

Alfredo Cherem pela justa
nomeação e faz votos para
que, à frente da Legião Bra

sileira de Assistência em

Santa Catarina, saiba supe-

rar os naturais percalços que
se antepõem àqueles que,
sinceramente, desejam tra
balhar para o bem estar de
nossa terra e de nossa gente.

ACONTEC[ NO BRASllo.

\

(FIM)
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Ha dias, aqui neste cantinho, digressionando' _

bonito verbo � a respeito do Ensino, adiantei que,
com o ruinoso govêrno,do sr. Irineu Bornhausen, o Es

tado, de' ano para ano, formava menos professores,
"No_ Instituto da Capital, este ano, a matríeula -

pasmem os leitores - é de apenas seis".
Contestando-me, o ilustre Professor Sabe Tudo,

em bilhete, "tem o prazer e a honra de convidar-me'
para ir ve;' a matrícula no Instituto".
Eu não escrevi que a matrícula no Instituto era de

apenas seis alunos, maS que, naquele educandário, a ma
trícula dos que, no corrente anGl, terminariam o curso

de "professor, era de, apenas seis.
E é mesmo! Se o meu,Pensamento não ficou hem

claro, agora o ilumino, para evitar dlj.vidas.
Seis, só seis, normalistas poderão ser diplomadas

professoras em 19"56, no Instituto da Capital.'
Esse número indica, sem dúvida, que o govêrno não

contará '.Qrofessoras para' sequer ,preencher claros
abertos no q,uadro duran te' !lma semana!

Aí está a consequência dos clamorosos erros' do sr,

Bornhausen, perseguindo ferozmente as professoras;
,negando-lhes garantias e vantagens que fizessem a

carreira apetecida; dando-lhes aumentinhos discrimi

natórios; permitindo que em vésperas de eleições, a

Diretora do Departamento perambulasse de grupo em

grupo, de escola em escoIa, para cabrestear os votos
do professorado, etc. etc.'

GRANDE -RECITAL DE CANTO DE
MUSICAS DO RIO GRANDE SUl. Alda"

x x

Já provámos, aqui, várias vezes, que é mais fácil
o Brasil acabar com a sauva do que o Ensino catari
nense livrar-se das influências negativas da Diretora
do Departamento.

Ainda agora, na reforma que o sr. Governador
pretenqe fazer, o Prestígio político da Diretora está
palpitante, garantindo-lhe continuidade.

'

Se eu sesse deputado palavra que apresentaria um

projeto de lei, assim:

"Art. 1° - Fica criado, no Tribunal de Contas, um
cargo de Ministra".

.

,

Com isso salvaria o Ensino. Pois não!

HOJE, NO TEATRO "ÁLVARO DE CARVALHO"

Recital de canto de Músicas do Rio Grande do Sul Pela
Soprano SYLVIA BAUMGART, hoje no Teatro Álvaro de

CarValho, às 21 horas. Ingressos à venda na bilheteria.
- Programa -

CARMON LEWIS - Noite escura. Chiripá. Minuano.
AUTOR DESCONHECIDO - Meia Canha. Velh_a Gaita.
LUIZ CÓSME - Gauchinha.
BARBOSA LESSA e PAIXÃO CORTES - Chirimindé.

Bàlaio.
BARBOSA LESSA - Me dáum mate. Negrinho do Pas

toreio. ,Carrete.iro, Tiarâ}íi Quero-Quero.

Comentarista'; DALVIM ROSPIDE.
MAIORES IMPORTA�

DORES

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


