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Cr$ 1,00 RIO: 15 (V. A.) _. O ves-

VÃO DEBATER A QUESTÃO DO SAlÁ- Da�aancad- d,o PTa �:;�ii��:�:�s!�����f:����i��
RIO MINIMO OS INDUSTRIAIS E O ... ,a aos ,�:u�:; "Paree confirmar-se

MINISTRO DOTRABAlHO
.

Ministros MI-li-tares ·E��:.:��0r���Ee���i::
Conft:Ol1to de Resultados de mediante trabalho. Quero.

menta uma Intorrnaçàr, posí-

E5tu�o,S Ofícíaís e Arg'umen- crer que as classes interessa- '.
• tiva".

tos _ Cunsideraçêes Sôbre o das, tôdas elas, obtiveram � .

Como j:i foi amplamente divulgado, em sessãu recente da Assei�tbléia Legís- � O pedido de extradição no-

Assunto, Feitas Pelo Sr. Au- sempre, por meio de proces- Il ��t1\'a, � ,deputado Paulo Bnruhausen; através de aparte, endereçou grosseirn � Itamarati
.

gusto Viana, Presidente da samento de díssídíos coletí- � H1S�I�o as Forças Armadas. Coutra essa atitude, as bancadas do P.T.B. e P.S.D.

i
RIO, 15 (V. A.) _ A propo-

C. N. L, a "O Globo" vos, o reequilíbrio salarial � deCl(hra� _protestar, telegrafando aos srs. Ministros Mili-tare3, externando-lhes sito da entrega ao Ministério

Nó dia 23 próximo deverá para fazer face às oscilações � essa (�eClsao. Os telegramas da bancada pessedista ji foram divulgados por Ida
Justiça do pedido de ex-

realizar-se um debate entre elo custo ele vida. Note-se aín- � esta folha. Os da representação trabalhtsta são os seguintes: tradição do, sr, Adernar de

o Ministro do Trabalho e os da que a própria dscretacão �
Barros, declarou hoja à Im-

presidentes da Confederação do salário mínimo, em m�a- � MINISTRO TEIXEIRA LOTT � prensa o sr. Nerêu Ramos:

dos Estados, sobre o salário dos ele 54, repercutiu prnfun- "
P'11LACIO GUE�RA � "O pedido chegou ontem às

mínimo. Desejam Os líderes damente nas demais classes � � quatorze horas e trinta mi-

da indústria, assim, conrron- de salários. Houve, como se ti ...
!\,lINISTRO ALVES CAMARA

!
nutos, ao Ministério da Jus-

tal' os resultados de estudos vê, um movimento de baixo :: MINISTÉRIO MARINHA tíça, onele eu não me encan-

em que se baseia o Mínísté- para cima, podendo-se afir- �
trava no momento:

rio do Trabalho com os seus' mar que todos os assalaria- � MINISTRO ALVES SECO Uma hora elepois, ao tomar

argumentos. dos, sem exceção, se benetí- � MINISTRO AERONAUTICA � conhecimento do assunto,

_ Ente) do _ disse-nos Q ciaram com o fato. �
;. determinei imediatamente o

Sr. Al1g1EtO Viana Ribeiro Salário e Participação .. R I O � encaminhamento do processo

dos Santos, presidente da C. Depois ele fazer outras con- � � ao Departamento do Interior

_

N. L _ que, se os es�udos que síderaeões � margem elo nível � _
.

DqlJltaflas que
-

êste subscrevem consídsram que V. Exa. e seus eminentes � e Justiça; para que o mesmo

forem levados a efeito pelos de produção e do equilíbrio � �I)leg:-ls das outras armadns" reafirmam, no presenta, gloriosas tradícões Fôrcas � desse seu parecer. Hoje, pos-

orgãos competentes da Repú- do bem-estar elas classes ca- � Armadas, lH'e=:ervação regime Dernoerátten c Instituições RellUblica'nas. Ma�li- � sivel�en_te,_es�e órgão técnico

hlica apresentarem resulta- pítalísta e assalartada, o Sr,:: festações isoladas c discordantes visando excitar e envenenai' a npínlâo pública, ) devera manírestar-se, e SÓ

dos que ind,�q�lem a necessí- Augusto Viana concluiu: � t(!udO por alvo ilustres Chefes Fôrças Armadas, denunciam propósitos indefen- ": depois disso é que poderei

dade da revisao das tabelas _ A expansão industrial � sáveís frustro:', contrártos espírtto e letra eonstttuíção vigente. Expressamos � dar o andamento devido ao

de salário minimo vigorantes não pode ser encarada ape- � nossa dccaprovaeâo tio insidiosa campanha escopo solapar coesão tnstítuíeôes 1 pedido de extradição".

no País, essa medida não po- nas em função de uma deter- .1. armadas, sob chefia vigilante e prudente Vossa Excalêneía e seus eminentes � "A Lei será cumprida" _ diz

de deixar de ser efetivada. E' minada politica de salários. � colegas. Saudações � Juscelino
.

que a Constituição é expressa Outros fatores concorrem de- ..
_

� RIO, 15 (V. A.) _ O proble-
, {' Deputado Braz Joaquim Alves _ Presidente Assemblél'a � d t

quando determina que a le- cididamente para o desen vol- /_
ma a ex radíção do sr. Ade-

gíslàçâo do Trabalho deverá vímento da indústria. Contu- � Daputado João Colodel ..,- Líder Bancada P.T.B. mar de Barros é da compe-

I Deputado José de Miranda Ramos tê
.

d
fixar normas sobre salário

I
do, feita esta ressalva, pare- ""

"" encia os mínístros da Jus-
I_ Deputado Olice Caldas !I ti d

miníme, capazes de s�tisfa- .
ce que devemos, ne�se passo, <

.. Iça e as Relações Exterío-

zer, conforme as condições de espelhar-nos no exemplo a-
.. � res. Minha opinião é invarià-
'#'•••w..._ ....... - ••-.....• ..wJ"� ""

..-."..·�""'.-. 1-_.�..·.,.......wI'\..._ A...._._.�.�..........w.........._-....:>",�.....-..._...�' 1 t
.

cada reg'ião, às necessidaães mericano: estabelecer condi- ,___

ve men e pelo cumpnmento

. vitais de cada trabalhador.' ções que permitam de m t
rém, do industrial, o estímu-

N
'

"I
da lei ém toda sua plenitllde.

Reflexos no Custo da lado, um aumento �aciço uda I �o necessário à o_btenção de

O· t u a-
- Isto foi o que declarou hoje

Produção produção, e, de outro, uma I Jus�a r�mun�raçao para o /
. S o presidente �u�celino Kubi-

Considerou, porém, o Sr. política de crescente bem-es- I capltal mvestldo no empreeil- tschek em rapIdas declara-

Augusto Vianr. um aspecto tal' das classes trabalhadoras, : dimento. .

'

. .-: ções à reportagem acreditada

particular da questão: através de salários comp�n-l "O GLOBO", Rio, 6 de Dl_ll"-

--
,', A ._J:'RRSIDÊNCIA da Assembléia tein sido objeto I no Palácio do Catete.

'Perguntam-me sobre sadol'es, que não retirem, po- ço de 1956
(las cogitações situacionistas nestes últimos dias. E os can-' f iIr-�<o.'iI��

qu"is as consequencias do úl- (�id��;os, com isso, vil'a.í'a.m �ítulos em bolsa: de valol'e3 sUller I
------.;:;...-"---.---'-'--------.;_.---

timo aumento do salário mí- J�O"lmel1talla. ,A Pl'esIdenCla 1Jal:ece la donna mobile, qual'
;i.
!)mna aI vento. Aintla ontem registrâvamps, aqui ser o no-

rg_e do sr.

VO]�(lliy�llli!Í§�cotaQo
ara I<eéel)er os

votOlf (lo. !;:fllS ·es. l:�!;k�:_"J.IO�:..,.ra:m;, ,r� \"u-.tua, �U'8�-

i úiL"imas horas, s 'g'indo coln�'maiores 'osSlbilidades Ó �st. ;

.IJaert Ramos' Vieira, :10 qual etilprestam -solidariedade 1)ela

I'i ,':la aü�a,í}ãú (,lli,!) lidür, nas últim�� ses�ões legi:>lativa�. O

í!.ome ti" 1 é-;)l"('Sf:ntaüt-e lageapo, alIas, vmba sendo coglta
Ido ha te-,1111O. Se se mantiver até o dia da eleição, ·será o

escolhido da U. D. N..

. i':aição de hoje 6 páginas

N.
-:0:-_-_
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A "United Press" ouviu o

presidente Kubitschek sôbre
as providências para a extra
dição de Ademar ele Barros.
A propósito, o chefe do go
vêrno declarou: "No meu '60-
vêrno todas as leis serão
cumpridas. Não faltarei a ne
nhuma". Inquirido sôbre co
mo agiria caso lhe viesse a

ser pedido indulto para o ex

governador bandeirante, dis
se que isto era problema pa- •

ra depois.
Será tratado como réu

comum

RIO, 15 (V. A.) _ "O sr.

Ademar de Barros será trata
elo como réu comum CaSO

chegue preso a São Paulo"
_ essa a informação presta
da nos Campos Eliseos pelo
secretário da Segurança.

salário minimo determinou
inevitável a,umento nb custo
ela produç.io. D_'lÍ se ii1ferir,
consequentemente, que a ele

vação pura e simples do.; sa

lários, ao invés de constituir
medida benéfica, esconde
malefícios ele -ação retardada.
Outro AUgido: Pl'odutividatle
Falou�nos, a seguir, o pre

sidente da C. N. 1. a' respei
to ela produtividade em fnce

elo problema salarial:
_ O problema da' produti

vidade, e /identemente, não

está apena3 em função (lire

ta dos níveis de salário. Ou
tros fatôres concorrem para

que os indices da produção
se vejam aumentados ou di

mii:midos. Em recente I di3- I
curso proferida em Belo Ho

rizonte, quando tive a honra
de entregar ao Presidente da

República a "Carta de Prin

cípios da Indústria", salien
tei a importância do proble
ma atinente ao reequipamen
to do nosso parque industrial.
E' notório que com maquiná
ria velha e olJsoleta, em con

tinuo desgaste, os índices de

nossa produção industrial
téncfem a baixar, mesmo por

que vivem.os uma qUildra em

que se torna quase proibitiva
a importação de novos ,equi
pamentos. Está esciarecido,
portanto, que o problema da

produtividade não edá em

função apenas dos níveis ele

salário.
E acrescentou, em torno da

alegação ele que os salários
atuais não atendem mais,
ante o aumento do custo ele

vida, às necessidades vitais

cl:s tLlbalhadores:
-

Inovações na Exposição _do Iro é uma curva ampla para

_ Ora, isto não é certo. E' Lar Ideal I permitir a - penetração dos

pr:;2iso (lue se afirme, com LONDRES _ O ponto ele
I
raios solares, e revestido de

coragem, que o_; salários no atração da Exposição do Lar: folha de aluminio. As pare

Brasil nunCa ficara:n estag- Ideal realizada em Londres ",des são à prova de som e de

nados; ao contrário, sempre foi a "Casa do Futuro", cujas
I
fôgo.

acompanharam a curva as- inova�õ�s sobre cor:strução, I A eletriC�d:1ele s.er� fornec�-
, cendente do custo de vida e, n_:atenals, e decoraçao est�- I da. p�la usma ato�mca n:ãIs
em muitos casos, superaram rao aO alcance das donas ue proxlma, que alImentara o

os índices de aumentos veri- c�sa nos proximos 25 anos. � sistema de aquecimento, ar

ficados. !lealmente, a Justi- A casa do futuro é dotada condicionado :i!pa qllente,

ça do Trabalho, através elo de aquecimento e dis'põe de refrigeração _e, lavanderia.

poder normativo que a lei sistema de ar condicionado. . Isso tuelo não está muito lon

lhe confere, tem sido um ins- Cada compartimento dife�'e ge, poiS a -primeira u3ina a

trumento ��e, com prudênc�a I e�
tamanho, altur� ,e, forrr_:a tô��ica. d� grande escala da

e rara felICIdade, tem COlTh afim de se adaptar a, su,,-s Gra-Bretanha e do mundo

gido o desnível entre o custo finalidades. deverá entrar em funciona

de vida e o ganha auferido I O telhado da Casa do futu- menta ainda êsse ano.

nimo .sobre R I)rOdlH}ão indus.:._
tria!. -À l'e-�·pm;!m,,,·.L.í;ii1ip�é·
óbvia:

I
o último au�nento elo

.'

Revestir-se-ão de fl' .inde
brilhantismo este ano as fes

tividades da Semana Santa
não tendo a Comissão pro�
motora das mesmas, sob 11

prestdencía do Sr. José Re
nato de Sousa" Provador da

Irmandade do Santissimo Sa
cramento e orientacão do
Rev. Monsenhor Fr�derico
Hobold, estimado e íncansn
vel Vigario Geral, poupado
esforços neste sentido.
Em outro local deste jornal

publicamos Avisos sobre
_

o

Tríduo Sagrado da Semana
Santa, I:)em como o programa
das solenidades a Serem le
vadas.a efeito de domingo 25

(domingo de Ramos) até o

domingo seguinte, (Domingo
da Pascoa), para 03 quais
chamamos a atenção dO,3
nossos leitores.

.RECITAL D,E PIANISTA URUGUAIA
�

-"Villa-l�bo;wn aõs àrtisfas'
--

133 - l\'Iatul'ino Borges da Luz _. Demitido

, interpretados
��"""��_��'7'.
LONDRES _ A pianista I ainda interpretado comuosi-

uruguaia, Merceeles Oliveira, I ções de Granados, Alben'iz e

apresentou-se em Canning! Falla.

House. num recital, especial, I Mercedes Oliveira apresen
oferecIdo aOS membros da I tau-se pela primeira vez na

Associação dos Amigos
#

do Grã-Br"etanha em 1946, quan-
x

x

x Uruguai e do Conselho Espa- t do deu um recital no Wig-
"

nhol. I' more Hall. Toca com Íf1'11lal
,', CHlSE de autOl'i(la<le e o que se observa na atuali- '*

d:u1e administrativa do Estado: jornal lig'ado ao Palácio ; maestria o clavicórdio, e seu

I O auditório elogiou a alta: recente concerto nesse ins-

I
f,.z l1enune ias g"l'avÍ,ss.imas contra auxilial'e� de.confiança técnica e a maestria da J'0-

I

trumento lhe vaI 11 elogl'oS de

(10 "'ovel"ltO; SecretariO d'Estado confessa IlegalIdade tre-. I e·

I
'"

-

. . . -' .
vem artlsta que obteve gran- c"íticos l'ngleses

melUla em departamento da sua Jurlsdlçao; ha notas ofl- ..

'
.

.

-

• '

.

. .

! ciais daqui' llal'a lá e de lá para cá, umas desmentindo as �e eXlto na m.terpletaçao da Desde 1946 vem partlclpan-

! outras' funcionários desta repartição pedem a cabeca (lo I
Sonata em �I Bemol, op�s do dos programas da BBC,

,
'

.

- 58" de Chopm. Na selecao tanto no SeI'vI'ÇO NacI'on"l
chefe daquela; outros, da mesma, atuam-se contra seus

I
',: . .

- ,<'

.
'. ..,

ele muslca latmoamel'lcana a como no Latl'r'o-Amel'l'c"no
�;U'peHOl'eS e nessa cH'anda _ Clrand)nha dancam o Gover- . . '

' ,'" .

Inador Sect_etál'ios Prefeitos Diretores'� fun�ionál'ios tro-
plal1lsta escolheu tres peças: Mercedes Oliveira nascid:l

I'
, , • '''Danza de la MO"'l Donos"" em Montevidéu eleu e .'

,.C'llHl0 caneLldas e llis[.,!1(lo-se reciproca,mente os calos. .

.0< d S U PIl-

I -, �e Gmastera, em homenagem meiro recital nessa capital

I .

x

x

x
.' a Argentina;. "Tamboriles", aos 13 anos de idade. Desde

_

,', ENQU.ANTO o sr. Aroldo Carvalho prometI': jantar I'
ele Clu�eau �ortea, _música então, tem demonstrado sna

_

,�.." uruguala, e Impressoes Se- perícia em ambos os lad03

I-o seu antecessor, o sr. Joao Colhn Jura que almocara o seu t' "d ·t b
.

. .
,.

-

1
res eIras o compo"l 01' ra- elo RI'O da Pr'ata e em lnul·tos

I sub"tltutO! O cambahsmo. anda solto lU pelas esferas go- '1' V'li L b
�

tI'
I t

.

SI elro 1 a o OS; ene o países europeus.
vcrnamen aiS.

(contfnuação)
PERSEGUICõES DO SR. IRINEU BORNHAUSEN,
NOS PRIMEIROS MESES DO SEU GOVf.;RNO. x x

_
':' ESPE-RA-SE que o sr. Secretário da-Educação

jInUncle proceder, quanto antes, uma reVisão nci caso das

csco:as :;ulj1etivas, abolindo as que não tem_alunos e possi
bilitando que o dinheiro público seja realmente aproveita
do na instnwão dos nOSS03 patrícios.'

- 7) - MUNICIPIO DE CAÇADC)R

130 - Manoel José Barbosa _ Demitido"- 19-3-5J.

.131 � Edmund(} Alves l\'iencze, 'Demitido

26-3-51.
132 _ Ulille Dominico

19-3-51.
D:.lmàs

2-4-51-..,
134 ---.,- José Naule David ;_ Demitido _ 4-4-51.

135 _ Prof,. Nilma' Gl'anemann Sl)uza _ Demiti

da _ 18-6-51.
136 _ Montezunia Carvalho ___,_ Removido _ 2-5-51.

137 - Osmar Duarte _ Removido _ 22-6-51.

138 - Profa. Nair Rodrilrnes da Silva _ JJemiti

da _ ,2-2-51.
139 - João Schaeiller � Demitido _ 26-6-51.

.140 - Prof. João Mal'ia Fernandes Sobrinho

Remoyido, _ 27-6-51.

141 - Prof. Pedro Jaques - Removido - 3"7-51.

142 _ Olívio Caraguato _ Demitido - 19-3-51.

143 - Mis,tico Pedro Chembim ....., Demitido

x x19-3-51.
144 _ Jacinto de Souza,Trinda(le _- Demitido

19-3-51.
X

'!' SALVA-SE" de camarote, na surdina, o Chefe (la

CURIA METROPOllTx
x

x Casa Civil do Governador, que terá seus vencimentos ele- ANA
De município a município, o sr. Irincu BOí'- I ,,�dos llara �r$ 20.000,00, enquan!o os. dh'etore3 .ete l'eII,arti- I

nhausen, como um Jávert impiedoso, andara à ça�, aos qmlls o carg'o sempre fOI eq\Ul)Urado, fiCam la em I Alguns avisos sobre o Triduo ,lei do jejum eucarístico que

���:o d:n::�e���:::sel):::lO�:�s�:!�. deD;�:�.t� c�� halXC"�A'"805 E-lE'TR ICOS PARA O BR "'-S--IL- I sa::�:ou:i�0��7da:�: �::��e- : ����;a d: v���:e�l�dcêo��ia, tr��
fra dos pl'inteiros meses foi sUlleriol' a 1.000, cujos JJ, i bração da Santa Missa, Co- missas rezadas começarão

nomes, um a um, serão aqui publicados, para con- I mun�ão e jejum eucarístico, precisamente na Catedral às

fundir os raivosos, que pensam fazer da disl,ensa 22 kms. pa ra Pôrto Aleg re_ I
no tnduo sagrado �a Sema- 18 horas, nas demais igrejas

de alguns chefeS de serviços motivos llal'a atacar o
.

' .
_., na Santa, esta Cuna faz pu- desta Capital à;s 19 horas.

eminente, catarinellse, Ministro Nerêu Ramos. �<?N.DRES _ U�1� fll'l�a I ate a sub-estaçao �e Por�o blico o seguinte: I 2 _ Ainda na Quinta-feira
,

I __

; b:·ltamca fornecera a �oml�- I Alegre: Esse cabo fOl este��I- I 1 _ Na Quinta-feira Santa Santa a Comunhão somente

A' CASA DO FUTU-RO I sa.o Estadu�l de. En;rgla Ele- ! do e
..

lIgado so� a supervl�a� I deve. s� ob3ervar �ntiquíssima p�derá ser distribuida nas

tnca. do .RlO Gla�(le do Sul, da fuma e entrou em funclO i tradIçao da IgreJa romana, mIssas vespertinas ou imedia-

Brasll, vrnte e �OI� nll� me- ,namento no a�o passado. Seu
I segundo a qual, proibida a tamente; igualmente no Sá

tros de cabo eletnco para 'excelente rendimento deu lu- celebrãção das missas reza- 'bado Santo a Comunhã ,e

'1 lt·
' -

d I
o -

sess�nta e nove �l vo lOS, gar a concessao o novo con-
I das, todos os sacerdotes e poderá distribuir apenas na

avahados em malS de cento trato. ' clerigos assistam à Missa "In Missa Solene ou imediata

e qua�'enta :ui! libr�s. Este I -O seguI�do cabo ligará as � Cqena Domini", recebendo a mente depois, excetuados oS

ma�el'lal sera e�1P:'egado �o I sub�estaçoc3 ,de Passo ela' sagrada Comunhão (ofr. can enfermos e os que e3tão em

pr�Jeto. da ComlSsao, p.�ra 11-
I Arela, Nave�antes, e cas�ata, I �62). _ ?nde, porén�, o exi- perigo de morte. •

ga1 paI c:-bo� subterraneoS, e sua capaCidade e sup.enor a

I
Jam motivos pastoralS, esta Na Sexta-feira Santa a C,o

sub-estaçoes mstaladas nos 30.000 HP. O bom rendlmento Cm'ia permite uma ou duas munhão SÓ pode se'r distri

SUbÚl'b;�S da Cidade de Por- dese tiP� �e cabo d� alta vol-
I :uissas rezad�s e� c.ad� igre- b�ida na solene função li�ur

to Aleore. tagem cvta as_egurado pela Ja ou oratono pubhco, nos 'glCa da tarde, excetuados 03

Em 1?54, a firl!1a atendeu a

I u�ilização .de gás de nitrogê- oratorios semi-publicas so- enfermos e os gue estão -em
um pedIdo semelhante da Co·· mo, que Clrcula com elevada mente uma missa rezada. p�rigo de morte.

:'ni,8s�0, fornecendn I�ateri_al I pressão
na ca-�isa de c�-lUm- Essas _missas, contudo, so- Florianópolis, 15 de Março

Identlc� para a co�tmuaçao I
bo. Isso cpnstItue o mais r�- ,mente saQ permitidas nas ho- de 1956

wbterranea da lmha de

I
cente progresso na produçao I rilS marcadas para a missa

transmissão que vlli da cen- ele cabos elétricos para volta-
.
solene "in coena Domini". (as.) Mons. FredeÍ"ico HolJ.ald

t.ral elétrica de São Jerônimo gens'muito alttas.
.

NOTA _ Para facilitar a Vtgário Geral

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flol'ian�l)olis, Sexta-fêira, 16 de Março de 1956

INDICADOR ·PROFISSIONAL',--.-----mmmm---
DR. WALMOR ���E:

.

I COS' -Dentista para ....TeM ••DR. JOSÉ TAVARES : •
GARCIA . IHACEMA Cfl·aop.1IS. Dinlmnado ;pela Faculdade Na- yu I S

cícnal de Medicina da Uníver- D('ENÇAS NERVOSAS E MEN-
_

DR. JUAREZ PHILIPPI
.

Cdm êsre va.ldll' V. .

sidude do Brasil TAIS _ CLlNICA GERAL a.bl"il"iJ. umo. C!onta. que
E:(.interno por COncurso da Ma· Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

lhe ..enderi. juro com.
ternídade-Escola Insonia - Ataques - Manias -- I '

c.d
(Serviço do Prof. Octávio Rp· Pr��le�,!��\�� �f:;;:�ale d�ex;:�n_ 1° andar.

�. I
pens 011'

e
�

drigues Lima)
C',tS lI"enta' I·S. Ps iqu iát.ra do Salas 1 e 2 - Rua Jerorumo : leve..';' po.r'b-SU6 r'esidin. ,

Ex-interno do Serviço de Clrur- "

I .��

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1 .,' . eie um linde e útil pr'esente:
do Rio de Janeiro J'.onCoO,N4S1'ULTOD'RasIOI6-a's R1u7ahO���·. Horário: 8 às 11 - 16 às um BELIS8/MO eOFREde J4ÇO eJ<OMADO.

Médico do Hospital de Carldade .,

I B
..

e da Maternidade Dr. Carlos' RESIDltNCIA: Rua Bocaiuva, 18 horas

APt"OCUI"! hOje o NOVO /

Corrêa 1:>9 Tel. 2901
. Atende exclusivamente com IiIIo.'CO Gr.')ICOL.A.DOENÇAS DE SENHDRAS - --

h
�

da
.

I
., I""(" ""'"'

PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VALÉ- ora marca
'. � c7�/.amo-, 16

Cons: Rua João ?into ». 16,. RIO DE ASSIS DR. CESAR BATALHA DA I
.

FLORIANÓPOLIS -. SANTA CATARI�
das 16,00 às 18,00 horas.

Dos Servicos de Clínica Infantil

IPela manhã atende dià-
da Assist{ncia 'Municipal e Hos- SILVEIRA - -�-------

riamente no Hospitai de d .,- D ti tpital de Carida e ClrUrgíao en IS a
Cm-idade. CLlNlCA Mf:DICA DE CRIAN·

CIl'nl'ca de Adultos e •••••••••il•••••C;••••••••••••••••••••••••••••

1
Residência: ÇAS E ADULTOS I

.

.

Rua: General Bibtencourt n, _ Alergia __ Crianças Raio X :
10�elefone: 2.693. ���E:::��iO�c.n�u�l�asN;��e�fiM:� Atende com Hora Mar-

I: Restaurante Rapoll-DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gul- I'I/aas��·liePe4. SclÍmidt 39 A Sa-

! '.... I
PIRES lherme, 5 - Fune: 3783;:: ...

I\:ÉDICO
DOENÇAS DO APARELHO DI-

R M I I D d 50Com prática no Hospital São
GF�STIVO _ ULCERAS DO ES. A D V O. G A 1) O Si. ua aree la eo oro .

•Francisee de Assis e na Santa
TOMA(iO E DUODENO, ALER- '! Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! :c .

Cesa do Rio de Janeiro t ...

CLlNICA l\1ÉDIC;A GIA-DER�tJ2LgEGi!L E CLI-
DR. JOSÉ MEDEIROS ! � Desconto es!)ccial para os senhOl:es viajantes. •

CARDIOLOGIA
f)f'. J'U'LIO PAUPITZ VIEIRA ...-. CiIt ..__ ".lIIa� ..

ConsuItório: Rua Vitor Mei- \.

reles, 22 'J'el. 2675. FILHO (- ADVOGADO _

Horários: Segundaa; Quartas e
Ex-interno da 20" enfermaria Caixa Postal 150 - Itajal

Sexta feir��: e Serviço de gastro-enterologia Santa Catarina.
Das .l? a.s 18 horas.

. I da Santa Casa do Rio de Jeneiro -V-R....-C-L-A-R-N-O--G-.--.Resldel1cla: Rua Fellre SCh-llProf. W Berardinelli).
midt, 23 -- 2° andar, apto 1 -

Cu.r.so· de neurologia (Prof. GALLETTI
I'el. 3.002. Ausl:+,gesilo).· _ ADVOGADO _

DR-HENRIQUE PRISCÕ ,Ex.interno do Hospital mater- Rua Vitor Meireles, 60.
•

n idade V. Amaral. . FONE:: 2.468
PA llAJSO DOENÇAS I�TERNAS Florianópolis' -
'l\IRDICO Coração, Estômago, i�testino,

Opera�õe8 "Doenças de. Se- fígad.) e vias biliares. Rins, ova-

nhoras '_ Clínica de Adultos. rtoc e úte ro

Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.
Hospital dos Servidores do �'J� Das 16 às 18 horas. .

todo. Residência: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone : 3458.

Andrade). ---------'":L:""A-:-::R::::M":'O::::-.'Consultas - Pela manhã no DR. MÁRIO DE
Hospit�i de Cai·id;tde.. CANTIÇÁO
Ã tarde das 15,30 RS. em dian-

. 1\1 É D I C e
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 47 Esquina de Tira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766.

-

Doenças Internas
Residência - !:.ua Prnstderrte '

CORAÇ ....O _ FIGADO - RINS
Coutinho 44.

.

_ INTESTINOS
Tratamento moderno da

Consultóri:�Lri:a Vitor Mei-
DIA'fERMI1.:

eles, 22.
.

HORÃRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
FONSECA. Residência: Rua José do Vale

Chefe do Serviço de OTUIU- Pereira 158 � Praia da Saudade

NO do Hospital de Florianópolis.,! - Coqueiros Consultas; das 8,uü às 11 110-

Possue o CLINTCA os

APARE./-.�
-'_

ras e das 14,00 às 18 horas.

LHOS MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

'fRATAMEN1'O das 'DOENÇAS DIMATOS cada.

Ida ESPECIALIDADE:
_

.

M 'DICO CIRURGIÃO ; Sábado - das 9 às 12,

Ilha nl' E o

Consu tas - ,pe a man
Doenças de Senhoras _ .P=!r!os DR LAURO CALDEIRAHOSPITAL

n
_ Operações - Vias Urmarlas \

•

Ã TARDE -:- das 2 as fi
Curso de aperfeiçoament'J e DE ANDRADJ\,

H'no CONSULTORIO - Rua dos
10nO'a prática nos Hospitais de

_ CIRURGIÃO-DENTISTA

IL���ISDlt�C�A _ Felipe Sd, Bu;nos "Aires. '. F�line I n_CONSULTÓR!O� -n Edif�ciO �
...... �__ '{ntb'f.-lfrfl:�S'�67·-�.r�T�·iHnr&'4nrveHar�

:-DR AN1'ONIO MUNIZ %12. '; Atend" \ d iâniameuté- das 8, às
�_>

• HOHAiU0: das 10 b 18 ho- 11 horas
�.

DE ARAGÁO ras

..

3as e 5as das 14 as 18 hor-as, ,
CIRURGIA TREU!"-�TO.LOGIA Residência·; Avenida Rio Bran-

- 19 as 22 horas. : E . , .. _

Co"sultó.ri���°l'oeã���Pint(', 18. I ('I), n. 4�lende chamados te�;������o�� �;I���lll'aS e "". xpresso FlorlonopOllS Lld,�Das l5 as 11 dlana'llen.te. Tel(>fone: - 3296. '-- tH
Menos aos. Sábados �NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSORes: tlOCalllVa 13G.

DR. LAURO DAURA
Fone: - 2.714. O ESTADO
DRA. WLADYSLAVA· CLlNICA GERAL ADIlIlNisTRACÃO

W• MUSSI Especialist� e.m . n:o�éstias de
Reda.;ão e Oficinas. à rua Con·

Senhoras e vias unnal'la_s. _
1 selheiro I\lafra, n. 160 Tel. 3022

e I Cura raJic�1 das mfecçoes
_ Cx. Postal .139 .

.DR. ANTONIO DIB ag:udas e crORlcas, do apert.lho Diretor: RUBENS A. RAMOS
I genjto·urinário em ambos os

Gerente: DOMINGOS F, DE
MUSSI' ·nexos.' .' AQUINO
Mí:DICOS Doenças do aparelho DIgestIvo Represent"nt.es;

CIRURGIA CLiNICA e do sistema ne_rvoso.., Representações A. S. Lara, Matriz: FLORIANÓPOLIS
RAL PARTOS FIora'rio: 10% as 12 e 2% as fi.

Ltd'GE - • .
. R T'

.

t 12 ,\

SHviço completo e esp.e�iali. Consultór'lo: . Haoen es,. . lltla Senarlol' Danta8, 40 -- 5°

z"d" das DOENÇAS DI<� S�,NHO· .- l° Andar - Fone: 3246.
and'll',

1:AS, com moderl1os métodos de' Residêllci�: ,R. Lacerda COll-
Te!.: 22-59�4 Rir. de Janei •..-

diagnósticos -e tratamento. Linho, 13 (Cha�ara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTl>JRO - •._- Fone: 3248. andar sala 512 - São Páulo.

SALPINGOGRAFIA - l\1ETABO· ASSIN.kTURAS
LISMO tlASAL Na Capital

R'\dioterapia por ondas �urta8- DR. AI.VARO DE Anc. ,

'

Cr$ 170.60
Eletrocoagula�ão - Raios Ultra

CARVALHO Semestre. ':
-

.,. Cr$ 90,00
Violeta e Infra Vermelho. .

I
No Intenor

Consultório: Rua Trajano, 11. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS
1

Ano Cr$ 200,OÕ
10 andar - Edifício rlo Monlepio. PUERICULTURA - PEDI.AT� A Semestre Cr$ 110,00
Horúrio: Das 9 às 12 horas -

- AI�E,RGIA INFAN.�.IL... Anúncio mediante contráto.

Dl'. MUSSL Consultol'lo: - Rua J Irudt!,.- Os originais, .�., me.�mo não pu-
Das 15 às 18 hOl'&d - Dra. ! tes n. 9.

.. lllíéarlos, não serão devolvidos.
MUSSI I ltesidência: - Av.

o

HerclllO 'A direção não se responsaLiliza
Residência: Avenida Trom" Luz n. 155 - Te!. 2..5�0. pelos conceItos emitidos nos ar· ��nd. Teleg. "SANDRADE"

powsky, .8,_4. I Horári,,: - Das 14 as 18 ho· ti<>'os assinados.
,,','as diárillmente

b

DR. JÚLIO DOIN í
_-

INFORMAÇõES UTEIS
VIEIRA ° leitor encontrará, nesta co·

DR. NEWTON luna, informações q.e n..:;cessita,
D'AVILA dià,:amentv e de ime(]ilito:

CIRURGIA GERAL 'JORNAIS .l'elefone Rua Dr. Carmo Nettu, 99

Doenças de Senhoras _ Prodo· O Estado 3.022 Fones: 32-17-33 e 32-17-37
logia - Eletricidade l\1édh·'l. 'A.,G.azeta �.?5� Atend.é "RIOMAR"
COfl('lltório: Rua Vitol' Me.· Dlal'lo ..

da T.�r.de �.r.7. -

End. Teleg. "RIOMARLI"
reles n 28 - Telefone: 3307. ,Imprensa OfiCiaI 2.68t

r Gons�ltas: Das 15 horas elt1 HOSt,'I1:AIS
dl'allte. I (P Cadrlda.)de: NO'l'A O

.

2.a14 : - s nOflSOS serVlçús nas praças de I}O'I·tO
Residência: Fone, ·3.422 ,.

fGve .or , .

Rua:. Blumenau n. 71. ,( Po�tarla) l!.03!i Alegn! Rio e Belo Horizonte, são efetuadó$ pelos nossos
. i Nereu Ramos 3.83; .

..

iMilitar 3 15'/ �genLes

DR. ANTONIO Bj\TISTA I Sã�a ú�:�a��i��.: .(.���� .. �� 3.153

JUNIOR Maternidade Doutor Cal·

CLíNICA ESPECIALIZADA DE I I,., Conêa 3.t21 COl\�ulteln nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANórOLI�
CRIANÇAS CHAMADOS UR- -Foneli: 2fí-34. e 25-35 -

Consultaf das 9 ás 11 horas. I GENTES. --_._ .. ---
_. _

Res. e Cons Padre lI1igueliu':lo, COl'PO de Bümbcn'os .... 3 ..H3

12
.. Serviço Luz (Raclama- ,. . ,

_
.

lpOÇ!��t; (S�I�'c'��i��ã;i'�:�' H�� EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO IPolícia (Gab. Delegado) .. 2.,,94 ,

DR I. LOB.\TO COMP-ÃNHiÃÇDE----- HOEPCKlFILHO I TRANSPORTES [
O'Jenças 4Ul�\��C��0��Pirat6rio ���ei��' 'd�' 8';1"::::::.. J:�gg '" .VIO "'OTOO' I1IlRLRADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Pan�ir �:5g� l' li -1'1· . «u ti

DOS PULMõES t Val'lg �.3_"
I'T I N E R A II I O

Cirurgia '.lo Torax : Lóide Aéreo 2.402 i

Formado pela Faculda.1e Nacio· Real !.377 SAlDAS DE
nal de Medicina, Tisiologista e Scandinu'vas . . .. . .. .. 2.300 I D A
Tis�ocirurgião do Hospital Ne., HOTÉISrêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.021

Curso de especialização pela Magestic 2.276

S. N. 1'. Ex-interno e EX·l1ssis· Metropol 3.147

tente de Cirurl!ia do Prof. Ugo La Porta 3.321
.

Guimarães (Rio). Cacique .. . . .. . .. •.. 8.449
Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Central.................. 2.61J4

Fone 3801 Estrela 8.371
Atende em hora marcada.

I
Ideal 3.659

- Res.: - Rua Esteves Junior, ES'I'R"':ITO -

�o - Fone: 2396 Disque ........�......... 06

2

í5'it'ÃNTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritó rí o e .Residêncla:
Av. HerciJio Luz, 15

.

Telefone: 3346.
'

••••••••••••••••Oll;sc.e

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e
Dentaduras em

Nylon.
- Tratamento de

canais pela al
ta freqnencia.

Ralos X e Infra·Vermelho
Consultório e Residência, R,

Fernando lILachudo n". fi

Fone 2225

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA

MÉDICO
E:;PECIALISTA EM Oi.HOS
OUVIDOS NARIZ E ::JARGANTA
TRATAMÉNTO li: OPERAÇõES
Infra-V"rmelho:- Nehulização

-

Ultra·Som •

(Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Recl'ita de

Oculos - Moderno equipament.o
de Oto.Rinolaringologia (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.

,

-DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS.•

Consúltório � Rua João Pin

to 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência. Rua Esteve� Jú'

nior, ·45. Tel. 2.812.

DR. NEY JlERRONE
,.MUND

Formado pela' Faculdade Nacio·

nal de Medicina Universidade
.

do Brasil
RIO DE JANEIRI)

Apel'feiço<l(Ylento nr "Casa oe

Saud São Miguel"
Prof. l"ernand� Paulino

Interno por 3' an·"" do bel'vi�:o
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura

OPERAçõES
CLINICA DE ADULTO-S

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente. pela nll'

nhã
RESIDf:NCIA: - Rua Duarte

Scltute\, 129 - 'felei. 3.2S1§!! -

li' lu rl;lllÓVlJlill,

DR. lVO VON WANGENHElM
DENTISTA

Consultório lua Bocaiuva. 42
�'--�������

_._------------_.----

l:\ ua Deoooro esquina da
Rua. Tenente Silveira;

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS�DO .

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis ,,_ Itaía! - Joinville � Curitiba

•

Agê'nCia:

FLomANÓPOLIS LTDA.

Transporteb de Cargas em Geral entre: FLORIAN6PO�
LIS, PôRTO ALEGRE, CUllITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANE'lPV{) E BELO HOR�ZO�;TE.

Rua Pad)'� Roma, 43 Térreo
Ttlef'ones: 25-34. (Depósito)

25·35 (EscriLório)
Caixa FCbtal, 485

í�nd. 'leleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA I

RIl3 V.jsconde do Rio Branco
932/;;6

Tcl efone: 12-30
End. Tel�g. "SAN'l'IDRA"

Filial: 5.\0 PAULO Agencia: PORTO ALEGRE
"Riomar"

-\vcnida do E$tado 1GliG/'7G RU'l Comendador Azevedo.
64

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33
Atenue "RTOMAR"

ElJd. Teleg. "RIOMARLI"

Agência: RIO DE JANEIRO Agência: nELO HORI
ZONTE"Riomar"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
. Atende "RfOMAR"

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIO.MAR"

BOEPVKE··
VO-LTA

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 7-5
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.

I
Pai'a melhores informações, dirijam-se à séde da

Emprêsa,- à ru� COllselheiro Mafra, 80 - Telefone 22-12.

Santos
19-3
1·4
13-4
25-4

U .MTAOO

das Esquadrias
DE ALBERTO RlCHTER

.�. !{uà 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópól1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., COiU

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

e sem defeitos. , i
Pdeços baixos - Examine e compre o que esta pron-'

to para cntréga imediata
Ferro - Tubos - S,mitál'ios e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasil) CADID.

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO 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

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

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

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

Felipe Schmidt.
25 - domingo - Farmácia Nelson - R-ua Felipe

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

- Rua João Pinto.
O serviço noturno. será efetuado pelas Farmácias

i Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
mídt, 43 e 'I'rajano.

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

ALUGA-SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso palacete, para residência' clube

ou Repartição Publica.
TItATAR NA

"A lVI:ODELAR"

Distribuidor
I -, ,

Comercio Transport�t
ttull Joio Piuto•.�. �1l

C. RAMOS S/A

T.A,C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

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

critório desta Sociedade, à rua Felipe SChmidt, 14 nesta
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De
rreto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 3 de março de 1956.
I.UIZ FIUZA UMA

Diretor Superintendente

-----_. __.. _--_._-_._ .. _.,,--�--

�---_.�----- -_.

ALUGA SE
ALUGA-SE OPAVll\lENTO TÉRREO

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

DO PRÉ-

A HORA
DE PORTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de S:mtH C.':tt:ni!1a e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas' de joma:s.
Para maiores informações procure o agente e í:or

'espondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ellsina�se na Rua felicianq N.L,lncs, Pires 1Z.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Ma�'ro de 195G 3

/ilir1(]O a Federação Nacio

ua l dos Trabalhadores em

I'r:1T.;;?ül'Lê::; lifaritimos e
.

_i:<'juviais
!�;).T�:..L DE CONVO

CAÇÃO
. -:'<C::,0' da te; eru 1 Ordinária
l'l"v presente edital fi

,::l!)l convocados todos os

associados em pleno gôzo
.

.te seus direitos sindicais
;1"" se neun irern, em as-

,;�;l;blêi� geral ordinária,
.10 proximo domingo dia 18

de marco, as 9,00 horas" na

sede pr:'ovisoria (Prédio da

União Beneficente e Recrea

tiva Operaria) a rua Pe

dro Soares n. 15, pa ra, to

nutrem conhecimento e deli
i.'erarem sôbre a seguinte
: r.lem do dia:'
I - Leitura, discussão e

aprovação da ata da As- ,
sembléia anterior:
Il � Relatório a ser apre

'ie:ILl.do y<)lo Si'. Presidente
do Sind icri to, de que cons··

tam o resumo dos principais
A CA1'tTEmA DE COMÉRCIO EXTERIOR 'torna acontecimentos do ano de

público, para orientação dos interessados, que as impor- UHí5, as alterações do qua
tações previstas 110S incisos VII e IX do art. 27 do De- dro social, o ba.lanço do
creto nO. 34.893, de 5-1-54, abaixo transcritos, apenas exercício f inancei ro : o. ba-

Acha-Se enriquecido o lar independem de licença quando normalmente efetua- lanço patrimonial comparai!.
do nosso prezado conter-I das com cobertura cambial (atr. 6°, § 2°, e art. 7°, § 3°, do, e uma demonstração es

râneo, e particular amigo da Lei 2.145, de 29-12-53) e estão sujeitas ao pagamento pecíal da aplicação do Im
sr. Hamilton Caminha, al- de sobretaxas, consoante o § 3° do mesmo artigo: posto Sindical, tudo em con

to :Funcionário público, e d� I VII -

n:_apas: l.iVI·OS, jornais, revista� � publ.ica- f,)i"D11dade -com o atr, 551 da
sua exma. esposa d. Edí I çoes SImilares que tratem de matéria técn íca, C. L. T., combinado com o
A'vila Caminha, CO�l o nas- cientifica, didática ou Iíterária, redigidos em art. 11 da Portaria 88/1 de
cimento de um robusto me- língua estrangeira, assim como. obras im- 5-12-!12 e artigos dos Esta-
n iuo, OC01�I:ido dia 10 do pressas em Portugal, em português, quando tutos Sociais; ,

mês fluente, na maternida- de autores-lusos 011 bl'àsileiros"e livros re- TIT - P:lI'eC21' do Conse-
de Dr. Carlos Corrêa, e que Iig iosos escritos em qnrrlquor' 'i,dioma e de lho Fi"c,d sobrc as contas
na pia batismal recebeu o qualquer procedência: do exerc ic ío do ano ante-
nome Hamilton. IX -- os objetos e materiais destinados a insti- rior .

Aos dignos genitores, nQs:l'
"

tu içõcs educativas, de assistência social ou IV - Demonstração e
sas felicitações. religiosas, para uso próprio e uti lizacão sem aprovação da Proposta 01'-

fins lucrativos.
. .

I
..

1 I,;"rnent,lrlU para o ano (e

Assim, e visando a dirimir possíveis dúvidas, enca- 195G.
I'rece a atenção dos interessados pa ra o fato de que ;a De acôrdo com a alínea

importações ali referida, QUANDO INDEPENDENTE "B" do art. 524 da Consoli- IDE COBERTURA CAMBIAL, estão �$.ujeitas a '.licença Jacão das Leis do Traba-I Os dois conhecidos en
·tl'a.':CACEX,_ que dºserV::�-i:á,""pãrã.,,('911éid-ê�1}i';"- a.s il.on.n�s_llhd> .:1s.�dcli),1Ql'!l.ções sobr-e _ã -eOH�l.J,Yl-S'c· no Lfn"j�,o d9.,Ca
f1�a;<;'�JYe-lO' C01:r�elbci'--"'ifá;'ml�ei:<tnfê�It?�rã "Môeda.e toma�L<\ e ripi·ü,·_::tção (�e C?�- I doca e um dê.les, muito afo-
do Crédito, nos têrrnos do art igo 15 do cr[;"d� Decreto. tas-da Drretoria serao fel-I bado, vai diretamente, ao

Rio de Janeiro, 10 de março de 1956 �as por cscrutin io

secre-I
outro:

a) Ignacio Tosta Pilho - Diretor to. No caso de não haver - Ernprcatc-rue mil cru-
a) Adelino DebenedHo - 'Gerente numero legal pareL a realJ- 2e:l'0<,;.

zaçào da Assembléia 01',1, O outro" não lhe dá res-

coa vocada fica marcada ou- posta.'
tra para � (hora) após, no - Empl'este-me mil cru-

Festejam sábàdo próximo, dia 1'1, SU.a Bodas de Ouro,
o casal Domingo's Correia de Amorim Júnior e Maria José
ele Àmorim, residentes em Tijucas, o�de gozam de estima

geral .

"\�>jil� I'

São filhos do casal, o Sr. Egídio Amorim, casado com a" _"'_""".�W�_"''''''''-Jo...'''_---·- _� ....... .... _ .• __ ... ;.__ ...._•.

·Preta. Alaide Sardá Amorim: Armando Amo�'im, casado com i
a Sra. Elziru Pereira Amonm, Hugo Amol'lm, casado com I.

D' NOl'ma Amorim Maria Amorim Laus, casada com o Sr. j..,

\José Laus, Ruy' Barbosa de Amorim, casado com a Sra: I
Zulma Leal de Amorim, José Amorim casado com D. Zoh ;
dos Anjos Amorim, Walter Amorim, casado com D. Maria;
Carolina Amorim, Srta. Marília Amorim, ,solteira e Otávio' rua Nerell Rarl10s :20 - Ordenado Cr.$ 800,00.

Sociais
A CASCATA E o HOMEM

FERNANDO DE FREITAS

Beleza! -Explodindo espumas corr ldeiras,
Caindo para os cantos tôda alegre
Vai por quilômetros a fio entregue,
Num murmurar com frases tão ligeiras

Cascata que só grandiosidade exprime.
Nada fazes, $Ó cantas, oh! natura
Como és bela, vibrante na figura
Arrebatadora que a tudo define!

•

Sátiro! com surtos infernais,
Metido em podridões e bacanais
És perverso, a paixão te arrebata. -,

Neste soneto em auréola de luz,
Comparando a verdade se deduz-
O quanto é pequeno o Homem - o quanto é grande a

[Cascata !J
Fpolis, 9-3-56.

-:0:-

ANIVERSÁRIOS _. sr, Irimar Zelli, cons
trutor civil

NASCI!lmNTO

FAZEM ANOS, HOJE: - s r. Luís de SOUZ'l.
- dr. Theoclócio Miguel

- Si'. Rodolfo Geraldo da
Rosa, pessoa grandemente
relacionada na sociedade
local

-- sr. João Meirelles Ju-

Ateríno

n ior, funcionário
do Brasil

- dr. Antonio

do Banco

Muniz de
11 ra g;'i.o, humanitário

-

facu 1-
tativo e consagrado

.

cirur

g ião residente nesta Capi
tal

sr, Ildefonso Linhares•

dos Correios e Telégrafos e

lente de Matemática do Ins
tituto de Educação

.

-- sr. Antonio Ramos,
industrial residente em Ita

j'l'.í·

CONVITE
Os filhos, genrB's', noras, netos e bísnatos" IIp_ casal

DOMIÚGOS CORREIA �UE'ÃMÔRIM _;rÚNIOR "t,:,,·MARIA
JOSE' DE[ AMORIM co�úidam aos parentes e pessôas de

suas relacões de amizade, para assístírem a missa que' em

ação ele graças, será celebrada na Igl'eja Matriz de Tijucas,
às 7 hOl�as, i:�ia 17 po corrente.

DE o U R O

Amorim. -

Possuem ainda o feliz casal 18 net<,ls e 2 ·bispetos.
Será celebrada missa em ação de graças, ás 7 horas l}.a

.

Igreja Matriz de Tijucas.
,

Enviamos a toda' família os nossos parabens pela
auspiciosa data.

PARTICIPACÃO
,

LUIZ EDUARDO E LUIZ FERNANDO
Têm o prazer de participar aos p�rentes .f ?es�o.a�

de relações de seus pais Hamilton Cammha e Edl A. VIla
C,;,minh� o nascimento de seu il;mãozinho HamJlton

ocorrido dia 10 na M;atel'l1idade Dr. Carl.os Corrêa.
••

rw. ..���.............-..........,._-.-............,._".-.,.,....w.-"-""""''''•......
, ,

PARTICIPAÇÃO
NILSON E. DA SILVA

E

FERNANDA DE 'C. LOBO SILVA

participam aõs parentes e pessoas d7 snas rela

cões o nascimento de sua filha, Ruth, ocorrido na ma

ternidnde "Carmela Dutra" dia 11 do corrente.

PARTICIPACAO
,

Helio Abl'eu e senhora participam aos parentes e

amigos o nascimento de seu filho ALFEU LUIZ.
Maternidade .Dr. Carlos Correa, 9/3/56.

P A R T I C I P A ç Ã 'O
RodericG Rodrigues Lemos e Zenir Probst Lemos par·

ticipam aos parentes e amigos o nascimento de sua pri·
mogenita ROSANA, ocorrido no dia 11 de março, na Casa

de Saúde "São Sebastião".

OS FAMOSOS COLCHOES E TRAVESSEI-
.

Sindicato dos Ope-
ROS DE MOLA DIVINÓ, AGORJ\., AO ráries e Carpintei-

.

ÁLCANCE D.f TODOS rcs Navais de Santa
Catarina',

A Indústria Nacional tem nos produtos da Fábrica
Probel motivo de just« ufania, tal a sua alta qualidade
e perfeição.

Dentro da lin ha de produção desta consagrada fá

brtca, merecem um destaque esp. cial
.

os colchões c tra

vesseir-os de móla DIVINO, que !Gj.,f:1!Yl �,C impor :i 1)1"e
fer�neia geral em todo o País. '

No elevado intuito de proporcionar a todos, mesmo

os de posses, mais modestas, o iagradávcl cO!lfoj'[(\ r. {JLH'
sõmcnte um '"DIVINO" pode proporcional' decidiu "A_
LVIOD}ijLAIl", sua dist.ribu idora exclusiva entre n ós, es

tabelecer a insignificante quantia de Cr$ 30,00 para a

entrada na aquisição de 1 colchão e mais 2 travesseiros
desta famosa marca, ficando o restante dividido em sua

ves prestações mensais .

Esta simpática realização do estabelecimento' do
coração da cidade vem tendo admirável repercução,/

pois todos aqueles que ainda não dispõem ,de seu "DI-
VINO" tem, agora, a sua melhor oportunidade em ad-'
quiri-Io.

Cumpre-nos, porém, informar aos nossos leitores,
que esta excepcional vantagem sómente prevalecerá no

corrente mês. •

!!'leSi'nO local, e que se rea- zeiros.
lizará. com qualquer Ilume- O outro - nada!
1'0 de associados presentes. Ouça! Empreste-me
Florianópolis, H de mar- mil CÍ'uzeiros! Por que não

'me responde?
Ivlaximo, de - Porque prefiro ficar-

Oliveira - "Pl'esirlente te devendo uma resposta do

I I que 'ficares a dever-me os
- .. -----

mil cruzeiros ...
!

.

-:x:-

,"rrtM1R

ço de 105ô.
A.ss. i\Jvsro

SONÊTO 19BANCO DO BRASil S. A,

Preceito do Dia
ALII\'IENTAÇAO DEFEI
TUOSA E DENTES ES-

TRAGADOS
I

A principal causa dos

dentes e:;tragados ou caria
dos é a alimentaçã,o pobre
em cálcio, fósforo e vitami-
113. D. Corrigir a alimenta

.;;:10 defeituosa é b primeiro
P:1SS0 par:;. evit"r a cárie
Lins dentes.

Pl"oteja seus dent€;s in

cluindo na alimentação
leite,' ovos, verduras e

frutas. - SNES.

Luís de Camões'

Alma minha gentil, que te partiste
'Tão cedo desta vida descontente,
Repousa lá no céu eternamente,
-E viva eu cá na terra sempre triste.

Se lá no assento etéreo, onde subiste,
Memória desta vida se consente,
Não te esqueças daquele amor ardente,
Que já nos olhos meus tão puro viste.

E se vires que pode merecer-te
Alguma cousa a dor, que me ficou
Da mágoa, sem reJnédio, de perder-te;

no:.::, 'I Deus, qUe lCLS auos encurtou,
Que tão cedo daqui me leve a ver-te,
Quão cedo de meus olhos te levou.
._-- ._----------------,,-_""---.

PH.EFERENCIAS ...

-:x:-

COMUNICADO N°. 69

sidente - Em gera I, o polí
tico fala por experiência.
E, também por experiência,
-o di-ptom;;rtzt. p-ão .bht ... '

--:x:-,

CONVICÇÃO PTIOFISSIO
NAL .....

A DIFERENÇA ...

BilJy Brown passou a

maior parte, de sua vida na

:Jl'isão. Quando estava para
entregar ,a alma ao Criador,
sua filha mandou chamar
um padre.
- Faça as pazes com o

Senhor me�l filho � disse õ

pastor - a fim de 'lue não
lhe sejam fechadas as por
tas do Paraiso.
- Está gracejando -- dis

se Billy Brown com vo'z su

mida - Gostaria de vêr a

porta que eu não pudesse
abrir!I

I Dyrante s.ua última e pe
!10Sa entreVIsta com o pre-

I '11.1cr Edgar Faure, o Sr. l\lAU EXEMPLO
f�obc.t't Gl'andval viu chega- DOrit e Georgete trocam
do o nlomento de fazer ao idéias:
presidente do Conselho per-

.
- Seu cachorro é ver

guntll. embaraçante: dadeiramente curioso, que-
- Enfim - 'disse êle - rida! Mostra-se alegre, é

qual é, ]hlra o senhor, a di-' mapso com os estranhos e,

ferença que há entre um di- em casa, fica inquieto e late
p!om�ü.1 e um político? todo o tempo!

- E' muito
.

simples - - Sim, meu bem, êle é

respondeu com calma o pre- ,0,,10 meu m�lrido!

�S$Q�a3@3��.38000.0••�•••e@o.��••••••••G••••

MECÂNICA'
\

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

CALDEIRAS E

I
TODOS OS SERVIÇO� PERTENCENTES A ARTE.

IRUA - TEREZA CRI�TINA N° 398 - ESTREITO

eeee.80il••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OFICINA

FOTOCÓPIAS
SEltVIÇO RAPIDO E PERF'EITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR,

AVENT'URAS DO 1:E-MUTRETA

EMPREGADA
Prc(;isa-se de UTí1.1 empregada para todo sel'viç'o, à

PARTICIPACÃO
.

"

MANOEL BIT'fENCOURT
E

CIDÁLIA DOS ANJOS BITTENCOURTI

I Têm a sãtisfação de participar aos pi:H7entes e ami
�'os o nascimento de slla filhinha ARLETE ocorrido no
iia 9 elo corrente' na "Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Florianópolis em 9-3-56.

---- ----__._-._----- --�_._----

18ANCO
de G�f�ITO POPULAR

I'
t .

� AGRiCOlA
.

I t

·-�-..cl;��yw,16' .. ,.

flORlANOPOLlS - 51"'. e�l6.rlno. �
.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floriunój_16lis, Sexta-feira, 16 de Março de 1956
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NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
l° TURNO

Paúla Ramos 5 Guaraní 2
Imbítuba ° x, Bocaiuva 0, em Henrique
Atlético 4 x Paula 'Ramos 3

Figueirense 4 x Tamandarê °
Av-aí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guarani 2
Imbituba 5 x 'I'amandaré O

FIgueirense 3 x Paula Ramps 1
Atlético 2 x Avaí 2

. 4

...

Bocaiuva A x 'I'amandarê 1
Guarani 2 � Figueirense' 1
Paula Ramos 2 x 1mbituba ,1
Avaí 2 x 'I'amandaré 1�

, Atlético ,I x Figueirense 1
Paula- Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guarani 1

Figueirense 1 x Avaí °
Paula Ramos 2 x 'I'amaudaré O
Bocaiuva 3 x Guarani °
Imbituba' 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2 �

'Figueirense 2 x Imbituba 1
Guarani 1 x Tamandaré O
Avai 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guarani 1

Figueirense 4 x Bocaiuva 1
Átlético 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x Guaraní °
Bocaiuva 5 x Imbituba 4
Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense 7 x 'l'amandaré O
Avaí 2 x Bocaiuva 1
Guarani 4 x Atlético °

.

Imbituba 2 x 'I'amandaré 1

Figueirense Sx Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1
Bocaiuva 4 x Tamandaré 3

Figueirense ° x Guarani °
Imbitilba 4 x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tama1;fdaré O

Figueirense 1 x AtfétiGo O
Bocaiuva 3 x 'Pa�la'_Ranlo's 2'
A�'aí 2.x Figueirense O

-

Imb-itubaA x Guaraní O
_ .'

Tamandúé, 1 'x Paufa Rámos- O
-6uà'liarrf�Bucaiuva 2' .,

Atiétitó 4: x Imbituba c3',,,, .'
Avaí i x' Paula Ramos! 3
Guaraní 2 x 'famandarú'O
Figueirense 1 x Imbituba 1
Avaí 3 x Imbituba 1
BocaiU.va 3 x Atlético �
Avaí 4 x Gu�raní O
Bocaiuva g x Pigueirense
Atlético' 2 x Tamandaré O

CLASSIFICAÇÃO DOS DOlS TIIRNOS
1° lugar - Avaí, 4 p. p.
20 lugar - Figueirense, 9 p. p.
no IUgal: _:_ BOGaiuva, 11 p·. p.

'

40 ltigar - Imbituba, 14 p. p.
5° lugar - Paula Ramos, 15 p. r.
60 lugar - Atlético e Guaraní, 17 p. p.
7° lugar --'- Tamandaré, 25 p. p.

3° TURNO
Imbituba 2 x Paula Ramos 1

Figueirense 2 x BOQaiuva. O
Paul.fI. Ramos 3 x Avaí 2
Figueirense 4 x Imbituba 1
Avaí 4 x Bocaiuva 2
Paula Ramos 2 x Figueirense 1
Bocaiuva 3 x Imbltuba_ 2

Figueirense 3 x Avai 1
,Paula Ramos 2 x Bocaiuva 1
Imbituba 3 x Avaí 1

CLASSIFIÇA'ÇÃO DO 3° 'l'URNO
1 ° lugar - Figueirense e Paula Ramos, 2 p. p.
2° !ugar - Imb(tuba 4 p. p.
3° lugar - Avaí e' Bocaiuva, 6 p. p.

OS ARTILHEIROS

Lage /

•

Dia 2� o início �o Cam�BonatQ (sta�ual
o CAMPEAO DA CAPITAL ESTREARÁ
Em sua última reunião

j rão, Blumenau,
Concórdia e

Q Conselho da Federação Mafra. A estréia do Carn
Catarinense de Futebol en- peão da Capital está mar

tre outros assuntos, tratou cada para o dia 8 de abril
da realização do Campeona- contra o vencedor do encon

tá Catarinense de Futebol tI'O entre os Campeões das
.de 1955, decidindo que o Ligas Tubaronense e Atlé
mesmo terá seu início m�r- tica .Reg ião Mineira.
cado para o dia 25 do cor- TO,máao. parte as seguiu-
rente, com jogos em Tuba- tes ligas, além da 'Capital:

•

E'rico CFig'ueirense) .

]:<"'-ernando (Avaí) .

Amorim (Avaí) .

Sombra CP. Ramos) .

'Zacky (Bo'caiuva) .

Professor (Imbitllba) �
Wilson. CP. RaÍnos) .

Lauro (Atlético) .................•..

Rodi"ig_ues (Bocaiuva) .

Carlito (Figunir�nse) .

Oscar (Imbitllba) .

Valél'io (P. Rãmos) :. : ..

Jacó (Avaí) :
-

..

Pitola (P. Ramos) .

Cavallazzi (Atlético) , ....•.•.

Cobra (Boc;;tiuva) .

N'ery (Irríbituba) .

Nery (Imbituba) ,
.

Jair (Bocaiuva) .

David (Imbituba) '
.

Betinho (P. Ramos) .

Armando (Bocaiuva) .........••••... ,
..

Lando (Imbituba) .

Chadéco (Imbituba) .

Nooem (Bocaiuva) .

Victor (Atlético) .

Ni.,zeta (Guarani)
-

..•...••.• ' .••.. �

Niltinho CAvaí) .....•.......•....... :
Ney (Tamandaré) ...................•
Sadi (Guaraní) , .

Ari (Guarani) .. ',' '" .

'Dedéco (Guaraní) ..........•... .- .

,."�_",","""""",�."""" �J.\l�f!1ão (:ri�ueire�1se) �

.

20 vez�s
17 vezes

14 vezes

14 vezes

13 vezes

10 -vezes

5 vezes

[) vezes

5 vezes

5 vezes

4. vezes
3 vezes

3 vezes

2 vezes

2 vezes

-2 vezes

2 vezes

2 vezes
2 vezes

1 vez

°
O

18
16
15
12
11 I11 I
10
1(,
8
7
7
7
7
6
6
fi
6
6
,5
5
5

"
4
"
4
a
3
3
3
3
2
2
2

Do Avaí - Bolão, Hercílio, Moraçí e Manara.
Do Atlético - Sebastião,. Dilney e Soncini.
Do Guaraní·':_ 'Nils-on, Fausto, Anibal e Filomeno.
Do, Figueirense - Trilha e .Julinho.
Do 'Paula Ramos - Sombra" Marréco, Erasmo

Armand�
.

Do Imbituba '- Professor, Gerson, e Chadéco.
Do Tamandaré - Vermelho.

. Do Bocaiuya � Waldir.
',PENALIDADES MAXIMAS

Convertid'as em gol
Avaí - Vico -(2) .

"

Imbituoa - Oscar e Nery
Atlético - LaUTO e Osni
.Figueirense .::__:_. E'r:Íco -(2) e Julinho.
Bocaiuva - Zacky (2) e Neneni.
J?aula .

Ramo� -:--'1?itol"a: e Valério
Guaraní .'_, Nizeta

-

.

Desperdiçadas
Paula Ramos·,....-- Leibnitz.
Avaí - Amorim e Fernando.

, .

Fig'ueirense - E'l'ico.
Guaraní - Dirceu.

-

OS APITADORES
Gerson Démaria 19 vezes

João Sabastião da Silva : 15 vezes

Lázaro Bartolomeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 vezes ..

Lauro Santos -;. IR 'vezes

Oswaldo Meira � . . . . . . . . . . . . . 4 vezes

Steban Hory (húr.garo) ..... , .. , . . . . . vez

NO CERTAME A 8 DE ABRil
Liga Tubaronense de Des- tarinense

postos Liga Serr-ana de Despor-
Liga Atlética Região Mi- tos

nr-ira Liga Mafrense de Des-
Liga Blumenauense de I

Futeboi .

I

portos .

Liga Itajaiense de Des-' liga Jaraguaense de Des-
portos ,

.
rostos

Liga de Concórdia I I,jga Joinvilense de Des-
Liga Esportiva Oeste Ca- I!-orios.

, DE LUTO '0- FOOT-kAlt IL.H�U

o F�si },!I()

,-�-'- -' .I_I,_';'_�.':""'I'"
Bolão (Aval? . <:., � .. .: .• r: • 2 MOV'IME"-'l"AM-SE OS CIRCUlor fUTE-Walmor' (F'ígueirense) , 2 11 J .

A?t.Olnnho (Gual:aní) ....•... :.: '.......
2

BOLIST1rOS D'O SUL PARA O RETO" -!DNO --

.

��;���v���a���1�::::::::::: ::::�:::::: � '. -'.' IL . ..,
. A mmluOlad�o. (Tama�dare) ,...... 2 DO IMBITUBA A L. T. D., -.-

Herc ilio (Aval) -, . .. 2
.' As _ 8hs.Giovani (Atlético) .- '," . . .. 2 Segundo a nossa repo�ota- do certame metropolitano, 10) Cine Foco, Nac.Pacheco (Figueirense) _;...... 2 gem poude apurar, �xlste Soube mais a nossa repor- 20) A CIDADE SE DE�Quesco (Imbituba) 2 um movimento no seio do tagem que agora a direto- l<'ENVE Com.' GinaToinho (Figueirense) �-. .:-; . .. .. . .. 2 esporte sul-catarin ense, r ia do Imbítuba, a cuja fren- Lollobrigida

.

Odilon (Figueirense) " . . . . . . . . . .. 2 afim de fazer voltar à Liga te se encontra ó dr. Luiz
30) A NOITE. É NOSSAJulinho (Figueirense>: ': . '."'. -, . . . . .. 2 Tubaronense d-e Desportos F�rnando daI ?ruz Secc_o, _ Com: Jorge MistralRaul (Bocaiuva) : 1 o Imbítuba Atlético Clube, ha _pouco ree eíto pa1:a t�o I Preços: 10,00 _ 5,00.Jair (Tamandarê) : � ' 1 que há três anos disputa o espinhoso cargo, estaria dís- Censura até 18.

.

.

L'
ct e anos.Dilney (Atlético) ' � 1 certame da Capital, assim posta a reingressar na iga I .Alípio' (Avar)_ :' � .$. :__.... i procedendo por ter estado Tubaronense deixando, des-

1& '."IUCaréca (Atlético) ,< '.. . . . . .. . . . . . .. 1 desgostosos os seus dirigen- baapf�l���a, de disputar pela I ••.'•.:_�
_

,

Tião (Guarani) .: : � , .. � ...• : .-. 1 tes com a entidade sulina. """!'I"'_ _ ••L
Loló (Avaí) .•. : ::.: ...... .- :.: 1 No ano passado recebeu o

Betinho (F'Igueirenae)" .'....•. .',
'

'. .. 1 Imbítuba um ofíéio da L. T.
Adão (Tamandaré) " .,: .. : .. ;':' .. , '. : r, 1 (D. convidando-o a retornar
Joquínha .(TamaÍídaié). :�'

'

� . .-.. l' ,,\ mesma, o quenão foi acei-
Fernando (Tamandar€) ' " .. '._, . . . .. 1 to ,de vez que o clube de
Carlinhos (Guaraní) . ;� .. ;.' . -. . .. . . . . . .. 1 Henrique Lage não queria
N'i!son (Guarani) .'.;.. ,,� -

- 1 deixar maios clubes da Ca-
Morací 'CAvaí) .; ,' ,.... 1 pital que contavam como vi-
Armando ,ZP:. Ramos)

'

.. ' :... 1 nham contando com o seu

Mário (Guarani), ". � •.......
-

. .. 1 concurso para o real brilho
Osni (Atlétiéoj :-. � ..: '

, .' 1

Sél,_x�� '_( Fig'l�eilre�l se) -
..

'

_\ .. oe •• �. •• •

1 .

�- :.-..- ,.._ -. ""_.-'fa._-.': _._._._._--._.;.._ �-..-,..._y..�_ �_..M ,...-.-,.__ _'

Àdíljo::- (Bo'cahiva)� _'o . '.' . ')" ,: .\,,.- .. :-.. �'< 'I
[iEl:;ORDi!'l1;:Ã: nÊ' }:r�NT�t Ntr�ts9;-JtiQo,:')
Amorim (Avàl)� corri.,4·tentÕ�'" ::J.'Ú;,/(. ":'�,,:,':' ,{'

.

.

ARTltHEIROS NEGA.-Tli:ó'sL .

-

:�:�-:,-,'
...

rreodOl'o, dQ 'Àtlétfco: ,-a""fa,'_'()l: 'dtÓ; '-J:,m1;lHulnh
..

Valé�'io, do Páüla �mD-s,.-',a 'favO}: d@��ití.,·
.
Bongá, do Bocaiuvao,'a favOI:_ _çló _AVl:l-fl_'"

ARQUEIROS VASADOS ii
Leio (P. Ramos) : ; 33- vezes 'N'A VARZEA..

Soncini (Atlético) .'
'

30 vezes .

Capaverde (Ímbituba) ,
'

.. : 25 vezes

Amaury (Tamandaré) 23 vezes

Domí (Guaraní) : , .

Hélio (Bocaiuva) : :,.• ,

.' Oswaldo (Bocaillva) " .� � :' .

Argentino (Tamandaré) -

: .

Alcides (Avaí) , ',' .

Jaime (AvaO .

Luiz CBocaiuva)' _

, . . . • !) Vezes
Norton (Figueirense) ,.......... 8 vezes

Paté (Guaraní) r. ,

. Walter (Guaraní) : .. I .••••••••

Tião (Imbituba) .

Wilson '(Fig'ueirense) ., , . :.
Isaias (Guaraní) ',' .

Adonfinho (AvaO ': .

Galo (Figueirense) 3 vezes
Juca (Atltico), em 56 m .

Almjro (Tamandaré), em 49 minutos .. ; .

Itamar (Tamandaré), em 41 'minutos .

Dino (P. Ramos) .

Alexandre (Imbituba) .

Dantas (Tamandaré) ., ô ••••••

Jaime (Tamandaré) , .

Fausto (Avaí) .

Màrréco (P. Ramos), em 9m , .

Morací (Avaí), em 36 m .

EXPULSÕES

•

In�ml�
CINE SÃO JOSE

As 3 - Shs .

. Maria ANTONIETA PONS
- Pedro ARMENDARIZ _

Tona LA NEGRA em:

CONGA SELVAGEM
No Programa:
Cine Notícíai-ío. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

1 ••.It.
As 5 - 8hs.

Ninon SEVILLA
Roberto CANEDO em:

NÃnNEGO MEU
PASSADO

N r. Programa:
Repor-ter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50 .

. Censura até 18 anos.

...

As - Shs.Se. concretizar-se a volta
10) Vit.óri F'il Nd I hit b 'L T 'D lona I mes. Iac,

� .

m I u a. a . .

:
o

20) FLEXAS FLAME-público esporbivo da Capital JANTES _ C . Avai ficar privado de ver em

I O � om. nthony.
ação o prestigioso c�ube que eio:el�'UmA DE AMOR _tantos sImpatIzantes conse- I

)
•

.

.

f t Ca't 1
Com :FrancOlse Arnoldglllll ormar nes a .pl a
p ..,.. -S 00t- t d
� 1. ecos. ,

- 4,00.em ao Cllr o espaço e .

>

•

t Censura até 18 anos.empoo

A cidade recebeu com ocorrido às 10 horas da ma

tristezu, a notícia do faleci- nhã de ante-ôntem.
mento de Agapito Veloso,

'Baluarte incansável do
foot-balI ilhéu que aqui che
gou há cerca de 15 'anos,

Caravana x Botafogo Agft}lito Veloso jamais ue-

Domingo, no grama-do d.o g'ou a quem quer que seja
Tiro' de Guerra, défronta';-' os seus serviços valiosos.
ram-se em cotejo amistoso, Flllidot! com o auxilio de al
as equipes do Caravana e guus .desportistas esta agre
do" Botafogo, saindo vito- mia<:;.ão pl"ljante que é o Bo
doso o primeiro, pelo aper- caiuva ESJlorte Clube, dan
tado escore de 2 x 1, gols de Ji) assim ao esporte catari
Cà r Culica, para o vence- :lense uma parcela de ab
<:k,l' e Badóca para os ven. \iegaçíÍo e trabalho em próL
eidos. O conjunto vencedor lo seu progresso.
[01'l11ÕU assim: José: Cha-
-ruto e Nízio; Tinho (Faus
to), Aço e Walao; Culica,
Augusto, PÓ, Cá (Cabeça)
e Sererépe.

" Caiçara x Independente
No distrito da Trindade,

domingo passado, houve
uma' bôa disputa entre 1n- núo se podia deixar de men

dependente, local e Caiçara, I cionar o nome de Ag�l)ito
dr Saco dos Limões. A vitó- Veloso. Foi também árbitro
ria sorriu aos visitantes, de futebol, função que de
relo

.

escore de 3 x-2. Na sempenhou com honestidade
, preliminal� venceram os 10- e critério.

.

•

1;.1 i.c: por 4xL'
Caravana x Independente
N o próximo domingo, o

Caravana irá a Santo Ama
ro da' Imperat,riz, onde en

lréntará o esquadrão do In
:enffien1e, local. Pará a ex-

e 'ursão aquela localidade,
} Cãravana formou a se

ruinte delegação:
Chéfe: Tiago Silva, pre

sidente do clube;
.Tog�dores: José, Amaury,

,

�hJ,ruto, Nízio, Waldo; Aço,
Augusto, Nilton Fausto,
Culica, PÓ, Betinho, Tainha,
Eilni, Alípio, Corinho, Ti

nho,. Alcides, Sapinho, Ro
"jnha, Norton Cabeça, Ale
',a1,,)1'e .e Odilon. .

Gratos pelo convite.
Luiz Alves da Silva

Foi durante a maior par�
te da f(xistência do clube
::uri-celeste do Estreito seu

presidente, secretário, te
soureiro, técnico, etc. Quan,
do se' falava. no Bocaiuva

À morte de Agap.ito Ve
l-oso, quando se encontra
va ainda convalescendo de

As - 8hs:
,Va ltcr D'AVILA

-Adriano REIS cm:
.\ FAIVIILIA LERO LERO
No P1�ogrFlma:

-

Metro JornaL' J 01'.
Preços: 10,00 5,00.
Censura até 14 anos;

�-
.

---o.-'-'--'--.--.�·imCi'· .u

As - 8hs.
20) A MINA DOS DE

SENGANOS - 'Com: Kirk
Grant
30) BALAS DA VIN

GANÇA - Com: Tim Holt .

4°) INVASORES DIABO
LICOS - 3/4 Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

;EMPREGADA
Precisa-se tratar a rua

Conselheiro Mafra 1-15 õu
f(l:le� 3894.

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

um acidente sofrid'o há cêr- CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
ca de um ano, deixou pesa-

E CRIANÇAS - REUMATO
LOGIA

rosa sua grand� legião de Consultório - Rua ;,unes Ma-

amigos e admiradores ,além chado',.l_7.
.

' H._ol·artO das Consultas - dasde ·dezenas de Jogadores por 17 à'f; 19 horas (exceto aos sá-
ele revelados e que hoje' 'lados).
�. �

t· Residência: Rua Visconde desao auten ICOS asÍl'os da pe- luro Preto, 123 - Te]. 3559,
lota.

Nc;s que sempre o tive
mos no melhor conceito, la
me!!tamos profundamente
seu passamento e através
destas colunas enviamos à
sua famílill as nossas con

dolências muito sentidas.

P. P. M.
----_ ...---_._----- ,--�-

·10 !t: g:\l'.

ASPIRANTES
Classifkação

Figueirense e' Imbituba, 5 p. p,

2° l'ugar - Atlético, 13 1". p.
30 lugar - Bocaiuva, l4 p. p.
40. lugRl' - Guaraní, 15 p. p,
5° lugar - Avaí, 18 p. 'p.
GO lugar � Paula -Ramos, 19. p. p
70 lugar - Tamandaré, 23 p, p;

EMPRE84D4
Precisa-se de

rumadeira.
Paga-se muito bem.
Rua Lacerda Coutinho, 1-3:
Chácara do Espanha.

uma ar-

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

DR. YLMAR CORRl1:A

CUNICA 11'[f:DICA

CONSULTAS - das 10 �
às 12 e das 11 às 16 horas.

Rua Nunes Machado 17.
I Fone 2911.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ti O J E NO PASSADO
16 DE· :MARÇO

A data dê hoje recorda-nos flue:

em' 1.560, Men de Sá apoderou-se do forte Co

Iigrry, guarnecido por 114 francêses e alguns

indios;
em 1.699, uma carta-régia dirigida ao governa-

dor do Grão-Pará e Maranhão, Antonio de Al

buquerque Coelho de Carvalho, deferia o pedido
dos moradores do Estado para guardarem os

priviíégios concedidos n�s guerras contra os

holandêses;
em 1.7,13, Gomes Freire de Andrade, recebeu

ordem para construir a residência dos govern.u
dores da então Capitania de Minas Gerais,

sendo fi planta do Palácio Fortaleza de Vila Rica,

feita pelo Brigadeiro José Fernandes Pinto de

A lpoin, engenheiro militar nascido na Colôn ia

do' Sac�amento;
em 1.797, o serviço dos correios passou a cons-

tituir administração do Estado;
em f819, na Bahia, nasceu José Maria da Silva

Paranhos, vindo a falecer no Rio de Janeiro em

1° de novembro de 1880. Tinha o título de Vis

conde do Rio Branco e foi um dos grandes esta

distas brasileiros :

em 1836, terminou a revolução celebrisada com

o nome de "Sabinada";
em 1852, o govêrno imperial do Brasil declarou

sua resolucão de coadjuvar a defesa-de Montevi

déu evitando a sua tomada por parte das fôrças
do General Oríbe ; ,

em 1872, em Lisboa, faleceu D, José de Castelo

Branco, conde da Figueira que foi Capitão-ge
neral da Capitan'ia do Rio Grande do Sul, então

São Pedro, de I818, a 1820;
em 1882, em São José, Santa Catarina, faleceu o

Tenente-Coronel, LUIS Ferreira de Nascimento

Melo, eabrinense ilustre que fora presidente da

província e deputado à assembléia Constituinte

Provincial; .

em 1892, com toda solenidade, foi instalado o fo

'1'0 da Comarca de Brusque neste Estado.
André Nilo Tadasco

-, , " ". .

necessário.

ORAÇÃO

Eterno Deus, sabemos que o andar no Espírito re

quer dlsclplfna da alma. Quando o caminho se torna ás

pero, 'permite que conservemos os olhos postos em Je

sus e eSflueçamo-nos dos nossos problemas para andar

no Espirito. Por seu amor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Esforcar-me-ei hoje para viver e andar no Espírtto.
.

CAROLINA JANE AVERY ·(Arizona)

IRMANDADE DO SENH-OR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

CONVITE�

Secretário

CQNSER'I'OS DE. FtlGÕES, FORNOS, SÉRRE-

LHERIA, MÃQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

BLOCO DOS XX
rtajaí, Março de 1956

Pl'ezi1do Senhor:

De O1'(lem do sr, Presidente,

tenho a satisfação de levar ao

conhecimento de V, S, que

em Assembléia Ordinária,

realizada a 2 do -corrente mes, :
toí eleita e empossada a se- :
guinte diretoria, que regerá
os destinos deste clube 110

, I

periodo 1956-57: i

Presidente de Honra -- Ab

don Fóes;
Presidente -'- Féi.ix Fóes;
Vice-Presidente - Fernan

do Pereira;
1.0 Tesoureiro - Aurélio!

Dutra; ,

2.0 Tesoureiro - Bibe Zat-

tal';
1.0 Secretário - Dr. Leode

gárío Pedro Silva;
2.0 Secretá'i'io - Wilson

Pereira;
Orador - Waldezir Batis

ta da Silva;
Diretor Social - José Arao

cy de Souza;
Conselho Fiscal

Sebastião A. Reis;
Dr, tngo Altemburg;
João Pedro Reis.
Nesta oportunidade, apre

sento á V. S, os meus protcs

t.9S de alta estima e elevada

consíderaçâo.
Atenciosamente

Leodegário P. Silva

1.0 Secretário

• , .

EMPREGADA'
Precisa-se de uma ar-

rumadeira.

Paga-se muito bem.

Rua Lacerda Coutinho, 13.
Chácara do Espanha.

sd OS REVENDEDORES

VE,NDEM. GASOLINA

_._--�--'.--'-----

CI.INICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANCAS - REUMATO-

•

LOGIA
.

Consultól'io - Rua iht1CS Ma-

chado. 17,
"

Horário das Consultas.- das
l7 às 19 horas (exceto' nos sá- jhados ). .

(. "

Res idência : 0Rua �isco�,d.e de

I.ru rc PI eto, 1_3 - fel. ,,559.

COM

5

.

Patente, fi.O 40.637

Os automobilisfas brasileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pele SHELL,
é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.

Incorporando à gasolina as vantagens do

fosfato tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as falhas nas velas, ICA tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolina nos próprios de-

põsitos, carros e vagões.tanq�e da SHELL.

Quando reabastecer seu carro, não

(NOr tendeulo,)

Com' ii Biblia na Mão
Pe r ti ci

.

-
'

ar ic i p a c eu
SEXTA�FEIRA, 16 DE MAR'ÇO

. .
Vva. TEREZA BIAN- I

Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírt- CH-INI I
to, (Gál 5:25). Ler Gál. 5:22"26. . participa aos seus paren- ,

DEPOIS de dar à luz o meu primeiro filho, sofri de
tes e 'pessôas de suas rela- :

paralisia nas pernas e tive que usar �uletas .por algum ções o contrato de easamen- I
tempo. Quando larguei as, muletas havia perd ido os mo- to de sua filha ZILDA com I

"vimen tos da .marchà, Meu aspôso, que é médico, tomava� " sr. HENRIQUE FERRARI
1.

me pela mão
.
.Co me ensinnvá' a andar dentro de casa ate .JUNIOR.

que�r'êe-õ1Íiqtltiit'e-i"'ii lramlid'al:!'ê de' andr..r.- Naquele JlI!,9C·es-,_.' Sâô"''J'osê'-lí-3-956.-4
80 tinha quê conservar os olhos. n� .

meu marido: obser- Floríanópolis
vando seus movimentos a fim imitá-los. No lnstante ]- ZILDA E HENRIQUE
que olhava para outrà coisa, estava perdida: Foi um Confirmam

processo longo e cansativo, mas afinal aprendi a andar

outra vez.

Eu creio que esta experiência se aplica também ao

andar no Espírito. Pedro quis andar sôbre as águas para DR. EWALDO JOSÉ RA-

ir ter com Cristo. Enquanto êle teve fé em Cristo foi MOS SCIJAEFER

muito bem, mas olhou para as ondas, teve mêdo·e come

çou a afundar. Não estava mais andando no Espírito,
desde que reti-rou do Senhor os seus olhos.

An.dar no Espírito requer íntima e constante c�mu
nhão com o Senhor, atenção absoluta aos passos e movi

mentos da vida de Cristo, e fé para buscar nêle o auxílio

esqueça:

somente as gasolinas�SHEL'L contêm I][!ri!
só OS REVEN'DEÓORES SHELL VENDEM 'GASOliNA COM 1J�!j] \

-_._--- -----------�--------�---

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.

Clinica Noturoa

CONVOCAÇAO

ASSEl\fBLÉIA GERAL OllDINARIA
DR. SAM'UEL FONSl�CA

Ordem do dia

Dr, Samuel Fonseca, ri
ru rg iâo Deut lsta; comunica
:1 sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

tas-fcirn s das 19 horas àr.
Zl,30 horas.
EXc!USÍ\',1n1cnte com hora

marcada.

----------

• Pelo presente edital são convidados os senhores ar io

'nistas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepeke S, A,"

a se reunirem em assembléia geral ordinária, qUe será
realizada no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social

à rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem

sõbre a seguinte

1) Exame, discussão e aprovação do ba lanço .: das

contas relativas ao exercício de Hl55, parecer ClO COilSC-
.

lho fiscal e relatório da diretoria.
2) Eleição dos membros efetivos do conselho fi",.:: I

respectivos suplentes para o exercício de 1956.

3) Outros assuntos de interêsse da sociedadu.

Florianópolis, 10 de março de 1956.
Rudolfo 8cheidemantel Diretor-presidente.

De ordem do Irmão Provedor, convido os prezados
Irmãos e Irmãs para tomarem' parte do tríduo nos dias

e

14, 15 e 16 do cOl�ente mês às 19,30 horas, na Igreja do
I

Menino Deus, em preparação da Comunhão Geral que:
esta Irmandade efetuará no dia 18, domingo da Paixão, Ias 7,30 horas na Catedral Metropolitana.

O referido tríduo terá como pregador o Revdo. Pa-I --dre Francisco Bianchin i convidado especialmente para

esse��l�ra êssa Instituição o comparecimento de todos
I TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE

os Irmãos e Irmãs a esses atos da nossa santa religião. (TAC) S APloríanópolís, 10 de março, de 1956 • .,

.José Tolentino de Souza

,COMUNICAÇÃO

A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE SIA.
comunica à sua clientela, amigos e favorecedores, qUC',mudou seus escritórios centrais de Florianópolis para Io Edifício Sul América, Praça 15 de Novembro, 40 andar,
onde permanece à disposição de todos. '

-----------

Comunica, também, que permanece com o mesmo'

número de telefones: direção 2439, e escritório. 8143,
com rêde interna.

CONSULTAS � das 10

DR. YLl\{.AR CORRl!:A

CLíNiCA MÉDICA

AUXILIAR D�' ESCRITÓRIO
. .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

As Lojas "ELETRO-TÉCNICA" estão
de um ou uma auxiliar de escritório.

Tratar nas Lojas "Eletro-Técnica"..

precisando
.

às 12 e das 11 às 16 horas.

I Rua Nunes Machado 17.
Fone 291�.

AGRADECIM'ENTO
ALnERTO EBER:r

�V'" Lydiu Pirath Ebert, cunhados e sobrinhos,
consternados com o falecimento de seu querido'
espôso, cunhado e tio Alberto Ebert, vêm por meio
deste agradecer à todos o» que Os confortaram nesse
transe doloroso, enviando flôres, telegramas e acompa
r.harido o corpo à sua ultima morada.

Agradecem de maneira especial ao Dr. Ricardo
Gottsmam, Dr. Orlando TI. Schroeder e Dr. Antonio Dib
Mussí, às bondosas Irmãs e enfermeiros da Casa de
Saúde S. Sebastião, ao seu vizinho Dr. Djalrna Roslindo,
pela atenção e assistencla que sempre dispensaram ao

liuerido enf'êrrno.

\

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR A

Ij_I[tID.i�Il!l_I,fj]
/3x\::,,\ (O-.REGULADOR VIEIRA)

,AVÚr,��,� ALlVI� ;�h�Ó����� ��r;�IHAS
,.�'" ,�-"'- Empreqa-se com vanraqern para com,

. �"'(' �'t�:'r�,.,'-:ll bater as irregularidades da s funções
'. �l.{ periódicas das senhoras. É calmante e

� \;.:. _."" regulador dessas funções,
.,��- i \'�;' � ;"__ 'FlUXO,SEDATI NA. pela Sua COm,

�nHA.'�:MÃf � provada eficácia, é muito receitada.
. . Deve ser usada com conüança,

PARTICIPACÃO
,

Dr. Marcos, Flach e Yolanda Grillo Frach partici
pam aos parentes le amigos o nascimento de seu primo
genito Marco Aurelio.

Cêrro Largo 11-3-56.
Rio Grande do Sul

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



a nova séde dI Clube 12 de Igosló'Ainda o Deficiente �ransporte' de .

Passageirns
o m'io��I�t�,L!�!_I�!t�l��cm��to �JI!a�� n��J!�'�!��lUbe 121 entre a Capital e 'o� Estreito

cíal ele nossa Capital, na se- StU aC!Jly[nlstr:;tçÉlo e pe1':1 sua p(Jderia realizar,; [ll'OVlUCl1el!l I
-

mana p. passada, foi, sem dú-
í

ellcidade pessoal, de fruto, lJfme�1COs �J.r:1 a,
ESTÃO USANDO UM "TllUC" PARA HABITUAR O POVO de' gêneros alimentícios, principalmente, vira concarrer

vida, a cerimonia da as.sina- I O grande edificio da nova
I
socíedadc flortanopolrt a n a,

A PAGAR 2 CRUZEIROS POR UMA PASSAGEM para desafogamento de cereais estocados e a vinda de ou-

tura, no dia 8, ás. 19 horas, "séde elo Clube 12, a ser cons-
I
obra que de�1tre poucos anos, ATE' O CANTO tros, aqui não produzidos, com prêços mais baixos,

na Prefeitura Municipal, do truída na vasta are de terre- com o rendimento dos alu-
ficou parado no meio da rua, a espera de que um segundo,

alvará para fi construção da
'

no que fica j:lm frente ao pre- : gueís do g:-ande numero de
Ante-ontem, á tarde, desabou um temporal sobre a vindo do Canto, o empurrasse, no sentido de facilitar o

nova séde social do veterano I dio _dO Dep,artamento c1� E?U": salas, estará paga: poden?o O
.nossa Capital. Choveu a cântaros, e os que procuravam funcionamento do motor.

Clube 12 de A�osto, b�� co- : caçao, sera um clo�--.m�ls rm- C 1 u b e aumenta-la aínda
transportar-se para o Estreito, formavam longa fila, fi-

mo a declaração de utílídade ponentes de nossa Capital. mais, porque, com o desenvol-
cando umas duzentas pessôas ao rigor da intemperie, pois
os abrigos de aluminio com que o operoso Prefeito Dr. 03-

mar Cunha beneficiou ao lJOVO, foram insuficientes para

abrigar a tanta gente.
Os que ali estavªm, suportaram indignados, por mais

de uma hora, que aparecessem onibus do Canto. Nesse in

tarlm, chegaram 2 ou 3 onibus de Barreiros e Escola, os

quais foram invadidos, ficando superlotados, o que encheu Duas- lindas e inteligentes, contribuiram Para a lista _a
de satisfação aos Emprezarfns, pois os onibus de Barreiros, meninas: Fernanda e Tereza, berta por Fernanda e Tereza,
passaram agora a pertencer à Empresa de nnibus do Canto estimadas filhas do sr. Fran- foi publicada pelo referido
e Escola, e como se sabe, o preço da passagem naqueles cisco 'de Sousa Dantas Torbes, jornal, no espaço reservado

oníbus, até o Canto, "é de 2 eruzelrns. digno patrícío residente em ao noticiário do movimento
Motivou a compra da Empresa Barreiros, por parte dos Santos, prestaram abnegada- financeiro da campanha 01'

proprietários da Empresa Via,ção Santa Catarina, o fato de mente valioso ajuda ás po- ganizada por aquele brtlhan ,

, aquela, dada a sua melhor organização, fazer concorrencia bres vítimas da 'grande catas- te orgão da imprensa paulís-

I a esta, mas o povo é que ficou prejudicado com tal, tran- trote que enlutou a centena tana,

sação, porque, agora, sem concorrente, não têm os donos de lares pobres daquele ím- Em a edição de domingo '4,
I das duas Empresas, quem lhes incomodem, e: mais �oje, portante cidade paulista: 1'.e- "A Tribuna" estampou um

mais amanhã, obrigarão o povo a pagar ate 5 eruzerrns, solveram participar da cam- cliché contendo a fotografh
nor uma passagem de onibus até o Canto. panha promovida em pról das do ato do recebimento da

Para começar, estão usando de um "TRUC": fazendo vítimas da catastrofe, e por lista e respectiva ímportan
com que o 110VO, para não esperar por longo tempo pelos iniciativa propría, as duas cía, das mãos daquelas duas
oníbus do Canto, veja-se obrigado a tomar passagem para garotas, uma de dezoito e ou- abnegadas meninas, vendo

o Estreito nos oníbus de Barreiros e Escola, cujo. preço é tra de nove anos, percorre- se no cliché o jorpalista Ro

dê 2 cruzeiros. ram firmas comerciais da cí- berto- santínt, a quem coube

E para melhor efeito, trancam os oníbus do Canto, dei- dade, durante o dia de sexta- receber o dinheiro e as pie
xando nas g'arajes a maioria dêles, empregando no trafego feira, 4 do corrente, conse- dosas meninas Fernanda e

apenas tres ou quatro. guíndo arrecadar 116.000,00 ,Teresa Torbes. ,
.

Haja-vista o que aconteceu ante-nntem: enquanto apa- (cento e dese2seis mil cruzei- I Que belo gesto de dois ca-

reciam no ponto de espera 2 oníbus de Barreiros e 'Escola, ros). 'rações bem, formados!

surgia apenas um do Canto. Elas mesmas abriram a Iis- O TEMPO
No ponto ele oníous do Canto, igual fenomeno. Ne- ta de contribuição, com ....

Previsão do tempo até às
nhum onibus do Canto, ,enquanto passavam um, dois, tres 5.000,00, (cinco mil cruzeiros) 14 horas do dia 16.
onibus de Barreiros e Escola, paravam no Canto para re- cada uma, Tempo Instável,' com
ceberem passageiros a 2 cruzeiros, e prosseguiam viajem Na tarde do dia seguinte as

chuvas no Iítoràl e bom no
para a Capital. . duas garotas compareceram à

interior.
Despertamos a atenção do Sr. Dr. Prefeito Municipal, redaçãço do jornal A TRIBU- -Temperatura _ EstáveL
do Sr. Presidente da Coap e do Sr. Chefe da Inspetoria NA, levando o fruto desse ab- Ventos _ Sul à Leste fres-

de Trânsito, para essa esperteza. prejudicial ao povo. negado esforço e eloquentís- CoS,
Por que o preço do transporte de passageiros pelos símo ato de solidariedade Temperaturas _ Extremas

oníbus- de Barreiros e Escola, é de 2 eruzeíros, se a distan- humana. de ontem: Máxima 27,2. Mi-
ela é a mesma percorrtda pelos onibus do Canto? A relação das firmas que, nima 21,9.

Outra providencia que deveria ser tomada por quem de
díreíto :

O pagamento das passagens nos onibus elo Estreito,
deveria seI' feito por ocasião da saída do passageiro, e uâo
no meio dà'viajem, visto que, com o deploravel estado em

1!ue se .encnntram muitos onibus, 03 passag'eil'os não tem
certeza se chegarão ao fim da linha, pois, de vêz em quan
do ficam em meia víngem...

Ainda ante-ontem dois coletivos da linha do Estreito,
tleixaram: os passageiros em meio do percurso,' tendo 05 re
ferfdos "carros, de serem rebocados para o estaleiro. Outro,

da Camara, General Paulo no, e outro masculino. querido Clube 12, as nossa,'

Vieira ela Rosa, e Dr. Jairo I Será um edifício de seis congratulações por esse pri

Linhares, Presidente e Vice-! andares, construido obede- meiro e agigantado passo pa

Presidente do Clube 12, Dr.! cendo á técnica mJderna, ra a edificante vitoria que tão

Zerby Lins, engenheiro da, com emprego do melhor m:J,- visivelmente se pronuncia: a

Prefeitura, funcionários da 'terial de construção. No an- construção da imponente,. PAULO BURGOS Et� NOSSA CAPITAL
Municipalidade e, outras pes- .

dar terreo haverá, em galeria, magestosa séde de tão util,
sôas. '\" onze lojas, sendo ti'es duplas; quão patriótica associação. Está de visita à nossa Capital o renomado pianista fan-
Servida uma taça de chal11- nos quinto e sexto andares,

MAIS UMA PRO�IOÇAO DE

I t�sista P�l�lO. Burgos, fig�r� de p�Oje.�ão nos mei�� ,artí��,
pagne, oferecida pela presi-I hav�r:í, .

um tJtal de ,dezoito ACORDO COM A LEI DA tlcos.do ladlO e da televlsao. naClOnms, Paulo Burgos, Ja
dencia do Clube, usou da pa- escntonos, sendo d01S du-

PRAIA conhecido dos radiouvintes florianópolitanos - Dez dedos
lavra o Sr. Dr, Prefeito Muni- pIos. Promoção _ Reforma de estilo e bom g-ôsto, seu slogan - depois de visitar quase,
cipal, IJara, conzmtular-se . '.

d t
-

I O pres'l'dente da Repu'bll'ca todos os Estados do Brasil, far-se-á ouvir hoje, e nos pró-O mlClO a cons Tuçao ( ar-
cam oS presentes pelo impor- se-á tão log() cheguem os cal- por decr to de 29 de feverei- ximos dias, às 21,30 horas, pela Rádio Diário da Manhã.'
tfinte acontecimento da vida

1
- d' c errel1t ano resolveu Autor da Ral1sódia espanhola, Paulo Burgos, recentementeculos das fune açoes, que es- 1'0 o o e ,

t
".

A·t S
-

Isocial ela Capital do Estado, e"ecutados' e reformar o 1.0

I
gravou com ex raordmano eXl o eleçoes de Portuga, natão sendo � em plbmover , .

d'
,

d'f
- ,

tendo evidenciado a impor- CUI'l'tl'ba. ,'o' t d 7 o Batalhão de fabnca Mocambo, em lSCO L. P., cUJa 1 usao ora empre-
-

t Cl b
Sal "en o o .

d D FI
' ,

l'
. ,

R' G dtante açao do ve e1'ano u e
Para a realização de tão Infantaria iIoaquim Rodri- en e, e oI'l�nopo IS, prossegmra para _O, 10 ,ran e e

12 d� Agosto, associação de,
t

-,

t b
-

b t 1 (2 ) ao p t de 2 o te I' para o UruguaI, cumpru' contratos com vanas emlssoras e
lmpor an e ora, nao as an gues.o os o .

-

, . 1grande tradi�ão na historia
os recursos financeiros do nente, nos termos do artigo entidades de cultura mUSIca.,

" , ..

catarínense, dlzendo da sua
Cl b t h J'e C0111! 1 da Lel' n. 288 de 8 de J'u-

' A sua estada em nossa Capltal e ausplclOSll, por pro-
"

l'
.. u e, que con a o

I
,o , I, d' 1 t'l l'f tincontestavel ,e va lOSlssm1a I '

2000
'

A b 'a' h d 1948 altel'ado pela porClOnar-nos o prazer e OUVI- o, num es 10 c 1 eren e,
_'. " quasl, SOC10s. o ra seI n o e " .-

atuaçao na socledade barIl-
I financiada com emprestimo I de n. 616, de 2 de fevereiro que tanto sucesso tel� alcançado, pro�etando-Ihe 'O nome

gil-verde, nos 10,l��OS a�o: de pela Caixa Econômica, de-
I
de 1949, que conta 35 anos, 9 entre os melhores artlstas do nosso paIS.

sua util e patriOtlCa eXIS en-
pendendo do numeraria que' meses e dias de serviço.

cia, Acentuou que a �0l13tru- esta espera receber, N. R. _ A lei n. 288, de 8
çi).o da nova sé?e,_l1lluto con-

Trata-f;8 de lIma lJroviden- de Junho de 1949, é a conhe
tribuirá para o progresso de

cia arrojada que somente o cida "Lei da Praia", cuja Lei
nossa Capital, representando esnírito dinâmico infatio-ável está sendo cumprida por to
valiosa cooperaçào para & en�preendeclor, como "'o d6 I elos os Esta�os d� Federação,
urbanização da mesma.

General Vieira da Rosa, dig- excéto por Santa Catarina.
Agradecendo o brinde do

Sr, Dr. Prefeito Municipal,
usou da palavra, em nome da

Diretoria e a:osociados do Clu

be 12, seu dig:n,o Presidente
General Gentil Vieira da Ro

'sa" o qual evidenciou o pa

triotico e inestima 'leI apoio
que o Sr. Dr, Osmar,. Cunha

vem dando ás iniciativas que

visam o progresso e engran

decimento de Florianópolis,
como a construçãp da nova

séde do Clube 12 e muitas
outras obras de utilidade pu

blica, e,formulou sincero.� vo-

O Dr. Osmar Cunha, Prefeito Municipal e General Vieira da Rosa levantam

5U::LS tacas brindando o memnravel acontecimento que representa mais uma
..

vltória do Pl'úgTtSSO e do embelezamento ele Flortanôpolís

�;;'''��.$;!lÍ<\f"·"",,,&,-public'a da im;;:'t;nte e .���. Terá dois pavimentos. Na vímento que se esta operan

cular sociedade,' admiravel parte destinada ao funciona- do em o nosso meio social,
cooperadora do desenvolvi- menta do Clube, serão locali- dentre alguns anos, o novo

mento social de nossa Capi- zados: amplo salão de dan- edifício tornar-se-á pequeno

tal. sas, um terço maior do que para bem atender á socieda-

O ato contou com a prssen- o atual, "restaurante-boite" e de tlorlannpolítana.
,

ça do Sr, Dr. Osmar Cunha, I "bar"� cine-teatro,. "belvede-:
'.
Ao ilustre Sr. Ge�era� Vi

Prefeito Municipal, Vereador' re-bOlte", um pavímsnto so- eira da Rosa e demaIS dignos
Antonio Apostolo, Presidente! cial exclusívamsnte femini- membros do venerando, e

O Dr. Prefeito Municipal apondo sua assinatura no alvará para a constru

ção da nova séde social elo Clube 12.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
A Procuradoria da Prefeitura está enviando avisos a

todos os devedores do Município, convidando-os a regula
rizarem seus débitos dentro de quinze dias,

Decorrido êzte ,prazo, os impostos, t'axas � emolumen

tos não pagos, serão cobrados judicialmente.
Esta medida de ordem geral está sendo tomada face

à avultada inscrição no serviço da dívida ativa, no exercí
cb findo,

Espera, riais, a Procuradoria Municipal que os contri

buinte2 em atraso satisfaçam seus pagamentos, afim de

evitar a intervençf.o judicial.

AUTORiZADO EMBARQUE DE GENEROS
POR NAVIOS ESTRANGEIROS EM

PORTOS NACIONAIS
O Presidente da Federação do Comércio de Santa Ca

tarina acaba de receber, da Confederação do Comércio,
com séde no Rio de Janeiro, comunicação de que o sr. Pre
üdente da República autorizou a Comissão da Marinha
Mercante a conceder autorizações especIais de el'\1barques
1e cereais, gêneros de alimentação, Carne frigorificada,
{arque e com'ervas entre portos nacionais por navios es-

',rangeiros. ,í
Essa autorização possibilitará, sem dúvida, a saída de

)rodutos catarinenses para outro,s Estados. O escoamento

INSTITUTO DE PREV!DENCIA E ASSIS
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESIADO
Delegacia do IPASE em Santa Catarina

A V I S O
"RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PARA

AUXIL!AR DE ESCRITURARIO DO IPASE".

Já se encontram afixados, na Delegacia do IPASE,
nesta Capital, os resultad03 do Concurso acima mencionado.

Conforme as Instruções em vigor, Os candidatos pode
rão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de 48 horas,
contadas a parti!: da publicação dêste aviso".

Florianópolis, ,16 de março de 1956.
Mário Marques Garcia '

DELEGADO

ADMIRAVEt ABNEGAÇÃO DE

DUAS MENINAS

...........-� ,.._•.- �_•..,._._._.� ...,.. .-J
X

;,;_.

\\

Aconteceu no dia 7, sexta-feira última, em Itaj aí.
Um teco-teco, depois de dar umas voltinha pelos ceus
da terra de Laura Muller, embicou para o aaropôrto e

,

uteríssou. Do seu bojo saiu um oficial aloírado, pálido,
barbado, magro, denunciando cansaço e ar apreensivo.
Pergunta por váriss maiorais da U. D. N., para os quais
diz ser portador de um cartão do sr. João Collin, Pre
feito de Joinville onde descera para reabastecer o

aviãozito. Fala soturna e misteriosamente. Levado pa
ra a matriz de conhecido estabelecimento bancário; ali
confessa que é o Major Veloso, autor da aventura de
Jacaréacanga. Declara que fugira, que procura a fron
teira e precisa de recursos, Foi feita logo uma vaca.

Mas as noticias, aqui ou Itajaí ou em qualquer te'rra
pequena, ,espalham-se com inm'i vel ,rapidez. Assim foi
a da chegada do Major Veloso, no rincção do sr, Adolfo
Konde. E os curiosos começaram a afluir ao Banco, O

caso foi ao ouvido de autoridades. Azar do Major Ve

loso, que acabou preso, recolhido à Delegacia, onde fo
ram identificá-lo, detetivescamente, os srs. Pimpa e

Osmar Nunes, falhando ambos.
O Major Veloso passou-lhes revero sabão e disse

lhes que ambos sofriam de complexo de dúvida. Real
mente não foram os únicos a serem tomadas de incer

teza, mormente depois 'que alguem resolveu telefonar

para o ilustre Co.mandante Brandini, da nossa Base.

Quando a ligação foi conseguida, o Majo.r Veloso, im
pondo-se, -tomou do aparelho e com mos tranças de ca

maradagem, gritou:
- Alô! E' o BrandiÍli? Aqui é o Major Veloso! Da

qui a pouco estarei aí na Base para abraça-lo!
Atrapalhados, confiando e, desconfiando e descon

fiando e confiando, resolveram soltar o Major Velo.so,
que tomou seu teco-teco e desapereceu.

Certificando-se de que o verdadeiro Maj 01' Veloso
continua preso em Natal, a embrulhada turma da
U. D. N. de Itajaí bipartiu-se: uns acham' que o avia
dor é um agente secreto do govêrno, que veio testá-los
como adeptos da revolução - o que é grossa asneira
pois não há, por aqui, quem ignore que a ala bornhau

seana é francamente, do Clube da Lanterna; outros,
PITcabuladíssimos, acham que cairam no conto do

Major e pedem para que o ridiculo episódiO seja es

quecido.
Não é, seu Genésio?
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