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ltlO, J 9 (V. A.) -

Alegan-I· PREiUDICÀD{) o r'i::ür;:W

� �
" A no l

�I: 1,,1'), �F;ta.i' o almte. Pe?a Botto
_

o gen:ral Nlcanor GUim.,,"
< Domingos' F. � I

.;of! ando constrangím e n t o Irães esta estudando o pro-

� de Aquino >
N. 11.4t6 : �:,e,�al, seu advogado, sr. AI- ce�so e, possi�elm:nte, ainda

� ..

C1110 ele Paula Salazar, deu hojs, comunicara ao pl'2,51-

• _ J".w
- ..�

- ..ti �_.._ ....,,�..-.- _••-_-_ .-..."�
entrada nQ STM a novo pe- dente do Tribunal Si..1a deci-

Edição de hoje: 8 páginas Florianópolis, Terça-feira, 20 de Março de 1956
dido de convocação extraor- são. Caso venha a opinar pê-

___________________ •

Cr$ 1,00 dinária daquela alta corte de la convocação extr.iordínár.a

N O,�fu'ki���I''�a'rr4lltllll.S;Mn\l PROF. ��:� PIRES! Duem Perseluiu 1 j����:ll�1:;:�o:::::;:: ;�;::i����::�;g�f�
,

Octavío de Medeiros, prosí- almirante Pena Botto, f'lcan-

Tendo aceito um convite

Me' reA II
·

?
::lente do Tribunal, dando no- do o "habeas-corpus" preju-

que lhe fêz o sr. Secretario U, OU' 'rlReU .' va orientação à matéria, e dícado. Além disso, por rnain

da Educação para exercer
_

tendo em vista as pondera- rápidas que sejam as provi-

destacada função no Depar- çõss do impetrante, encamí- denotas adotadas pelo almte.

tnmonto ele Educação, deixou
(Continuação) h t·

- ,

. P'ji�Rf.'I�mJI,CõES DO SR. IR.INEU BORNHAUSEN,
n ou a peuçao a apreciação Octavio de Medeiros, não

Joinville o sr. Professor José' d 1 t
DUHANTj.� OS PRIMEIROS MESES DO

o re a 01' do "habeas-cor- haverá possibilidade ele con-

Motta Pires, que aqui exerceu pus" míní t d N'
-

d
SEU GOVÊRNO.

' is 1'0 convoca o 1-, vocaçao o Tribunal antes de

durante treze anos as eleva- c n G'
-

d S f11 _ NO MUNICIPIO DE CHAPECO'
a ar uimaraes e ouza, a quarta-feira, uma vez que di-

das funções de Inspetor Esco- fim de opinar sobre a neces- versos ministros se encon-

lar com a maior dadícação e sidade ou nã,o da convocação. tram ausentes desta capital.

compatencia.
112 - José Maria Torres de Miranda - Removido

A saída do ilustre educador
- 13-2-51.

113" '-- Alcebiades Vidal de Souza - Removido -

5-4-51.
17 i - Prof. Altino Wiethom - Demitido - 6-3-51.

175 - Ari Gorreseu de Oliveira - Removido

176 - Sebastião Ramos Schmídt - Removido -

24-7-51.

177 - Afonso Echvenglur - Demitido - 2-3-51.

178 - 'Walter Bruno Koeln - Demitido - 2-3-51.

179 - Profa, Anita Maria Eberhard - Demitida
-'4-4-51.

180 - Profa, Ir;" Schwenger - Demitida - 4-4-51.

1&1- Wilibaldo Schoeller - Demitido - 2�3-51.
182 - Profa. Irma Oswalda Koetz - Demitida

6-4-51.
IS3 - Arg'elino Alve3 - Demitido - 19-2-51.

l&i - Neri Rocha Linhares - Demitido - 5-6-51.

1115 - Pedro -José Wel'lasig - Demitido - 12-3-.51.

186 - Ang'e]o Rolim I\'[oma - Demitido - 13-3-51.

18.7 - Preta. Hílda Muller -"- Demitida - 16-3-51.

188 - Prnf .. Linnel Mariano da Silva ..._ Demitido

- 16-2-51.

189 - Pt'of. Altino Quint de Souza' - Removido -

-
'I' NO:SSA popular conrroíra A Gazeta decepcionou a

todcr, no sábado :�lLÍino. O" srs. Paulinho Coca-Cola e W. C.

de Oliveira ef!palh!Áram pela cidade que o matutino do sr.

J�iro Callado estamparia, naquele dia, violento e virulento

a�:Lgo contra os srs, Jorge Lacerda e Luis de souza, Govsr
Dador do Estado e líder do Govêrno na Assembléia. Antes

de viajarem para o Rio, os dois deputados acima citados

levaram o referido artigo ao diretor-de-redação d'A Gazeta,

para ser divulgado. Assinava o artigo de encomenda o sr.

Prof. Renáto Barbosa!
x

x e de sua exma. esposa foi
", DE POSSE do al'tigO, o sr. Jairo Ca!lado ficou bastante sentida em todos o,

to be 01' not! De um lado, a publicação eomprometería o círculos sociais de nossa cr

jornal, embora o al'tigo fôsse assinado e A Gazeta seja dade onde ambos gozam ela

órgão sem 116ações partidárias; de outro, a publicação fôra maior estima. E a prova dis-

autorizada por um dos eomproprfetártos do matutino! SO foram as ínumeras home-

x x nagens que o distinto cass I

x recebeu, destacando-se as que

_
,', O EPISóDIO e o artigo baixaram em diligência. lhes prestaram um por

_ um,'Mas ficaram as deduções: que é que há, que é que está dos estabelecimentos e,cola-

ha .endo, que é que haverá? res do Estado aqui sediados,
x x

1
onde o .corpo docente de cada'

x um deles ofereceu delicada
',' POR Ol1DEM do novo diretor da Penitenciária, sr, lembranca.

l.aroldo Vilela, foram recolhidos mais. �e 30 reclusos que, Basta�te [ustas essas ho

na Fa?,enda Buraco da Onça, de propr-iedade do sr. Romeu menagens a quem durante

S<:iJagti.ãc Neves, ali trabalhavam por conta do erario. tantos anos dedicou SeUS me-

Ollt-ras In'ovidencias moraltsadoras estão anunciadas. lhores esforços em pról do

x x ensino em nossa cidade.

x E si lamentamos o seu :1-

,_ ':' A PRESENÇA do sr. Hugo Ramos em Floria�ópolis fastamento do nosso convivio,

foi objeto de comentários desencontrados, todos sem fun- folgamos em registrar que o

c1amento. Cemo faz todos os anos, S. S., em companhia de Departamento de EducaçãJ, I
sua irrnft, srta. Rute Ramos, veio assistir à' procissão do justamente quando o EXll10.

Senhor dos Passos. sr. Governador do E3bdo ;\-

nuncia a sua refo-rl11�, ganha
t'••»�",.·""J"ww.·...."",.........�."""J"_"''''-'''''·''''''''--·'····'''-'''··_' el11 sua sede tio v,djoso cola

borador./

ABANDONARAM EM MASSA A FORCA
,

POBliCA DE SÃO PAULO
Teatro

Salários de fome, a causa
',,"0'

Anuncia-se j):H!l 'breve 'o

S. h\ULO, 19 (V. A.) - Há torna mais, dura a vida' a. ca- 'cap.arec:lmento ,.ao público

2 ano':! a F'orça púbÚca, n�.e lf da di,a qu�, �assá, fen�ole�,�l':ori{\n?r:i)ma.no d'l....e!�nrM '(ti

faz reajustamento algum de tambem o SÔ'H�p dp§ soldad?s ':1 f';at�o Catarmense -ue· '"Co

vencimentos nem melhora o
I da Fôrça Pública. E' p0"r isso ;m.édia, dirigido pelo sr. Sál, Iv

!

sôldo de :eu pess-0al. Um SOl-I que existem, �gora, mais ca - de O]iveír�,ql1e, rü::e{ltem�Il
dado ganha 3.000 'cruzeiros SOs de deserçao do que nun- ,Je, levou a çe!la a peç:L m-

111ens:.18, fixos, reduzidos pa-I ca; soldados, em desespêro' de
.

l'anti!-"A revolta dOf' 1J1'in ..

ra 2,600 em virtude do':; des- ,causa, abondonam tudo, BD- -ifUedos" ..De nos;:;a parte, cn,

contos de Caixa de Benefi-!mel-r: .de São Paulo com suas r.1O tantas vezes vimos rei-,

cenci"a e da Cruz Azul. Essa, famIllas, largam documentos terando, e, ta,mos disposto" !l
1

importancia mal dá par� um! e passado, Para tentar a vida incentivar as ativi�lftdes dO!
solteiro viver e para Os casa-

!
em outros Estados, no sertão T. C. C., em tão bO.l hora l'�- !

.tim, então; rêpresenta uma
t e na roça, em qualquer lugar,' organizado para datal' a me- i

vida cheia de sacrifícios e até enfim, onde não pa;;sem fo�:; trópole. catarinense de lUl'

mesmo illi :éria. me. 'grupo teatral.

I'

22-5-51.

190 - I'l'ofa. Herminia Stingelin - Demitida

22-[-51.
1!)1 - Damião Castro - Demitido - 28-:!-51.

1!):! -� Avelino ülI1arili - llemititlo - 2-'1-:il.

] 93 - Armando Tura - Demitido' - 2-4-51.

194 - Anisio Maran - Demitido - 28-2-51.

195 - Dionisio Freitas - Demitido - 3G-4�51.

19G - ,Joio Al'11alclo Pereil'a - Demitido - 21-5-51.

,197 - Aq;emil'o Augusto Pereira -- Demitid'o

21-5-51.
'

.

EIg - Mmml' ESl)obar Mag'alhãcs - Removido

2:�-G-51.

_
l!E) - José Domii1go3 da Silva - ltemnvido

22-7-51.

2t:iJ :,- Severino nomjni:::e - Demitido - 5-4-51.

..2õf- J�.;e, B�uno A�lie).·à:11.t T Demitid� .- 5-4-51.

-"202 - Pl'ofa. Jací CavalheÍl'o da Co'S>'ta:�'Démitido
- 4-4-51.

2113 - l'rofa. ZOl'ai(la Co�ta d� Oliveiro - Demiti-
- da - 4-�-51.. '

204, - Euril)ede" TavaIig'l1:'t - Remo,vido - 25-.6-51.

205 -=- Deodoro Lemos - Demitido - 25-G�51.

210 - PedI'O, Mt.lmant - Demitido - 12-3-51.

211 - Anibal Mal'Uni - Demitido - 25-6-51.

2-D - Fl'ancisco AntonieHi - Demitido - 1-6-51.

213 - Elisen Antlonielli -,Demitido - 15-6-51 .

214 - João D. Fachinello :_ Demitido - 15-6-51.

x

Atu�clli1ent�, :103 piores cor-
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•
I

d
'

, O rol é de apenas os cinco primeiros meses elo

��30� ��lsbãaor:a���� �����;�� equlslç.�o e passagens aereas, com Gúv�rno Bornhausen! Durante OS cinco anos, tri-

plicou-o. E os seus correlig'ionários tiveram o tOllete

afastados, V;.llnOS encontrar desconto p'ar'a J·ornall'stas de ..tcusal' o s1'. Nerêu Ramos, pela substituição. de 5
b:d Ramos ela Silva, a Le- Nós, que há vários anos

soldado: da MilÍcia Estadual ,,' ,

,?'ião Brasileira de Assistên- vimos batalhando pela me ..

ou 6 chefes de serviço!!!
'

para ali arrastados por fo�- I

eia realizou um
- trabalho lhoria do padrão de vida do

ça dos aluguéis, altos que Vl- Comunica-nos a Secretaria I da,,:, pela Secretaria do Sin-
eficiente, humano e isento povo do E)'treito, tomamo;; a

goram. em. outras part�s. elo �in?ica�o dos Jornalistaslelicato" mediante so:ieitaçân, SOBRE A DISCRIMINACA-O RACIAI-
de j)oliticagem. liberdade de apelar, daquí,

Uma mmona mora na, VIla Profls�lOnals de Santa Cata- POR ESCRITO, do dlret:w do l
O� pobres, os doentes e as ao novo Presidente da LBA,

Militar, nas casas de madeirà. rina: jornal, revista OU rádio;

I
,i criancas, sempre foram a-

I no
sentído de que s.s. estude

Pa�a aluguel barato mas "A diretoria d:este Sindica- b) _ ,Cjue, para efeito de N ã�. saberl!0s se dev.emos 1
juiz Irineu Joffily é de mol-

1 t�Jl didos . s;� distin5ão de
I a. ins.talação naq,uele sub-

mClll10 �,ssim padece as con- to, reunida �ábado último, con�l'ôle, c;êvam c�nst!1r (:0 I regoZI],u--nos .

ou
.

contrlstar- I de :t seI' s:luda_d.a como uma c.m: partJdarw ou credo re-
I
dIStl'ltO, �e uma '. Cr�ch�"_ e

sequenCI:lS do alto custo da to, reunida sabado tomando: pedIdo, a:cm llo numero (Ia nos com a prlmeu'a conde- s::duLll' conqUlsta. Como hglOSO. i de um Posto de dIstl'lbuIÇ:1O

vida, com o feijão a

20, crU-li
conhecimento de fatos re,lati-I,carteira prOfissional, a razão n:;(;üo, l?J'o.fericla pela Justi-: lima .a!il'mação. do sen.tido

I'
OS necessitados receb!a:n de leite, pal'� crianças.

.

Zeil'Ó3 e o arroz a 18, se:n fa- vos a abusos que se vêem da viaj�m, destino e nIn9a-1 ç.t Lràsllell't1, com" fl\I:da- I coereltlv� da Citada
..

1eI. _E .1ud�, sendo
_ desne?el'lsàna l A populaçao� do EstreIto

la!" na banha � 50 e no pleo � I verifieando com requisições nhia aerea., i �ento n� ch�m!1da .

Lei A�! ';omo .m�IS .uma posIhva�ao 1 �presentaçao ?o: btulo de bem merece esse melho1'a-

36. Os que. resIdem. fora dah de passagens aéreas, pai'a o I , S�mellte o. �IRETOH elo

I
lonso Anno.s' , ?u. seJa: a lel d:l eXlsh�ncla �e uma auten- ':eltor ou de OflClO de par- mento.

'

p:lclecem amda malS com. o Ipaís e exterior, para JOR�A-, orgao de pubhclelade PODE- c?l1tra a ChS?l'lmlfiHçaO ra- I tlca democracJa de raças, -tIdo político. E, acreditamos que o dr.

pl'ego exageraçlo de aluguels, LISTAS pertencentes a este! RA' FAZER O PEDIDO DE elal n.o 'BraSIl. Porque, se,! nesta p:'Irte do mundo. Mas, de uns tempos para Cherem, morador que é da

uti11dades e mantimentos. i Sindicato, deliberou o se-' REQVISIÇÃO, não sendo a- por um lado, v.amos que pe-
1 l'-ia realidade, nào se pode cá, a coisa havia mudado quele pedaço da capital, não

Uma pilha de pedidos de guinte:, . I tendido, pela Secretaria, so- ,o menos num caso e, pelo diezr que entre nós, embora completamente. deixará de atender a essa

baixa encontra-se no Quartel', a) _ as reqUlslçoes para licitação verbal ou com assi-, visto, ,em quantos mais fo- felizmente por pouca gente, A LBA, em Santa Catal'i- reinvidicação que fazemos

da l"ôrç3. Pública. São perto 3.gências locais de Compa- natura de redator ou geren- ,'em sllscitados, o preceito não se faç'l sentir ainda o na, viflh�l. sendo usada pêla ('m nome das criancinhas

de 2.000 os requeriinentos nl1ías aéreas sÓ serao atendi- te". ntidisel'iminatório foi real- mencionado preconceito. UDN como arma política." ,pobres do Estreito.

';�l.lnalTadOs" o quanto possi-
nente cumprido - o que é Prova disso está, pre�isa- Para 'melhor aproveit3�" Aqui fica o apêlo.

vel para evitar uma saída em EM SANTA C'RUI DE LA SIERRA O )3.ra se assinalar num paíti merite, no fato determinante mento
.

elêitól'<ü, o,'Govêrno
.'

Acy Cabral Teive

ma"sa das fileiras. Todavia, o
'

mde n em sempre se respei� do, processo, u,gor;;t' jÚlgado, udeni&ta tirára a Legião dós' _••..I".. J"__ �Q._.,

Boletim vai publicando o des- SR. ADEMAR DE BARR'OS-
:ü a lei - por outro lado, com a conden:lção: dOi! reg'- Prefei{:os;'p'essedis'tas, dei- y.(

ligamento do pes30al que ter-
Ião deixa de ser lastimável ponsáveis a um ano,_ de re- x'ando-a em mãos de pessôas' IRMANuADE DE

n:.ina o tempo a que se prn-
,,_o llle, apesar da proibição le- clllsáo, por haverem .r.fastil.'- eScolhidas com a missão es- ·N'. S. DO PARTÓ

pôs servir. O reengajamento BELEM, 19 (V: A.) - UR- "Mais adiante disse ral, Hinda se procure agir 'do da escola que dirigem, pecial de' usarem os dinhei- , .. ,

é raro, pois os soldados, !'laS
'

LA PAZ, 19 (U. P.) - Che- .Adhemar - responderei as rliscriminatóriamente entre um menino de côr. Mas II ros d_aquela entidade em be- ,'Conforme comuni c a c ã o

condições atuais, preferem gou ontem a Santa Cruz o ex- acusaÇões Que me fizeram ai- '1ÓS, em a,ssunto de raças. sentenca condenatória sig- nefício da agremiação poU- d'
..

1 t dh d' "

- que se 19nou fazer-nos em

sair a continuar ganhando go':ernador pau is a A e- gumas pessoas o meu paIs. A verdade é que o rumo- nifica que a "Lei Afonso rica do Governador. ofício de 15 do corrente, seu

um :ôldo que i?e equipara ao mar -de Barros, acusado de' O sr. Adhemar de Banos roso caso da "The Happy Arinos" existe para ser A<lllí. na' capiti1) e, espe- digno Provedor Sr. João

dos servidores de pedreiro e peculato durante seu governo' estava eleganteme�te vestido School", no Rio de Janeiro, cumprida. E deve ser invo- I"ialmen,tg ,n,o Estreito, a Crisóstomo, d�.,Paiva, foi n::>

tecla sorte de trabalhadores e condenado a prisão e mul- e se hospedou no l{otel San- teve um desfecho que bem cada sempre que for trans-· LBA cohtborou, decisiva- d'
.

_
.

t 1 Assuncão há ta Cruz. I
.

la 7, empo,�sada solenemen-

Stm qualquer especializaçao. a, negou fi _

poce servir de advertência gl'edida, por quem qu�l' que mente, ntl'alitiamento de é': te'a nova Mess,.Admiriistrati-
Atua. lmente os milicianos"- da uma semana em seu avião' ao's que, ridiclllamente, nu- '.(·J·:l.'

, ,,' "

1-J' tO'I"e� ,,'n o" c (' """'d
'

.e . "'" ,;, ,,/(,lj1ra e .vo- va da Irmandade da Na. S!l..

Fôrça, sem graduação, ga- particular. ma nação de tamanha fusão T" h'cz, coniO :1ssevera, o, tos. :
'

-

dó 'Pá.rtü: , ,

nham a metade do salário dos ""Segundo se informa,. o s�·. I
�e etni:ls, 'ai,nda intentem a- !uiz que julgou a ca'usa, �e-, .Nàp vi11h.o�' '.s.i'tal" nomes,

.,,!

empregado> da Limpeza- Pú- Adhe�l�r d� Bar.r�s pedlU aSl- � I S ,I T A i';g:r-se a pree�nceitos . e_8.7, .litm l)J'anda� as penas, comi- pOl'·qll� êles não interessam O Tr

bEca e estão em pé, ae igual- I,? pohtlco a Bohvla.
, :aonru�-nos onteU1 com o t upldos, os qUaIS poderao -

11c\das no dIploma. lega) em no caM'.
"
','

' , ,
' , '.'l��.�PO

dade com OS trabalhadores do Ao s.er' interrogado por u!n i pra��r de sua visita, o ilustre I encontrar guarida noutr1\s tela. Mas, brandas ou' n[o;,', b f�LO,"'é.·,qlJ,e" lm\itos po- ,Pre;visão" do t,1l11po até iis

DER e do DAE, qtie 'ta�bem \unl'!onàrio
_

do_Departamento m�lital: sr. Capitão Alta�r DO-I
D.<1rtes do mundo, como no o que cabe é pl'oceder-se COO' bres e' doen tes deixul'am de 14, horas do dia 20.. ,

ga:'�1am salá:ios miseráveis. de Il11ig�açao, ?n�em,. o sr. 1 m.lnam, .

o qt:al I\�s velO �- S'11'.dos EstHdos, Unidos e ,�a � U1;> 8.e_ fez na Captta.l da Re- ,ser q t�qdido,s" � por .p.ão con- , Tempo....:_ BOni.

()S claros vao aumentanlio AdlJ.emar de BaIlos plestou gl�d�cel os JlIstQ� e mereCl- "\.fl:iC�l do Sul, ,mas' que 110 publIca; dar-se-lhe cumpri- corda rem em aband a' T' "'t"
",,,

. _, .

f"
-.'

b
I
d

.

f f'
'.'

-
on I o ' empera ura ,= Estável.

n'"" fileiras da, rnilicia esta- apenas 111, ormaçoes' so re 1 os 111 armes que IZeI110;; a, DrasJ! repugnam à nossa mento integralmente 'doa a partido do Dl" N" ·'l.u, Ventos "-,- . Do qU'-adr'ante
..

" ,
. ; ,

d' dI.
" ",

'
. 1 .-

• t:ll., co,no

dun!. A3 elevações contínuas S'Llç\ Pe::;soa_mas, ao ser abor- ,!,ua 19na pessoa, e sU:l. ex- I maIS pura tradicão a êles quem doer para q'ue preser- ri1UitO 'ben1 e"l'es' I'de'n't'f' S 1 f
. ,

, , "
"'"

c.'"
,

' , •
". ,

'
. ,"

, . , '

'I
' ". ,I Icam u, re,scos.,."

de preços ele todas as utilida- (ji.!.do Pelos jornalistas, recu- I inà. esPo ,U, ao, re,r;istanrlos, ,manHe�tamente infmJSl'f. vemos no Brasil uma das, <) psn e::üarine�se. ' Temperaturas; ""'-IExtremas

des, que absorvem Os salários �o.]-;;,' a ,f?�eI' de<:l�Í'�ções SÓ-,I al}te-o?-tem� � tran�c,u�'so de I J3em pesada� � aI? coisas, mais' altas e nobres 'conquis-! B' ,bem vel'dade que ou- de ontem:' Máxima;'2:j:.3. Mi-

tiG,:! ·tr::lbalh(1.clpre,f?, em. ge.l'�� & bre a polltwa brasllelra. i Eeu amversul'JO na1:,11r:lo. - parece .que a sentença do bs de Sll:'l civiljz,acã;ü ,tros pessedi tas f t n1ma "O?
'

.

.

...
' '. �!. J

.

! f'· ;"I'� .... ,! .: ••
S.c:1 orRnla,en'"'j (""\)..;,j.,

x X I

" , ,

•

Deputado Dr. Bahia Bittencourt
A data de ante-ontem foi

I
da agremiação partidária.

gratamente assinalada pelo Reeleito no pleito de 3 de

transcurso do aniversário outubro por brilhante e con

natalício do prestigloso poli- íortadora votacão dos seus

tíco e humanitário facultati- correligionário; do adianta

vo Sr. Dr. José Bahia Bitten- do Muníciplo de Itajai. onde

court, destacado elemento de é muito querido por todos,
Partido Social Democratico dado a grandeza ele sua al

ma sempre afeita ao bem, so
correndo à gente humilde,
sem vísos de recompensa, si

não a estima de todos, o Dr.

Bahia Bítpencourt tem sa

bido corresponder á confian

ça que lhe depositou o elei
torado itajaiense, levantan
do sempre a sua voz elo
qúente, em- defesa elos inte

reSses da terra e da gente'
ltajaiense, como o tem feito'
tambern em benefício de to

d�s os' catarinenses.
Ao registrarmos t:�o �:rato

acontecimento, embora tar

em cujas fileiras ,milita efi- diamente enviamos ao esti

ciente e dignamente, de ha mamssimo e digno repre3en

muitos anos, sempre dedica- tante do povo e médico dos

do, fiel e compenetrado de I pobres, os nOS30s efusivos

suas r.esponsabilidades como parabens, com votos de feU

elemento de evidencia no seio cidades.

4
, PEDE O -S_UB-DISTRITO DO ESTREITO
i\ PE.�o Ao DR. CIIEREM: tidos em véspet",s de elei

ções" mas úllicaniente; por
de qUe prometiam 0\1 dizi:1nl

,\g;;;istência, criada ao tem- que votariam com :1. UDN.

po em qlie o Pre�idente Ge- Assim agiu a UDN, na di

túlio Vargas dirigia os eles- reção da Legião BI'"lsileit':1.

tinos da Nação, tem propor- de AsúJtência.

cionado grande auxílio à Agora, felizmente, o Pre-,

milhares e milhares de pe8- siclente da República re801-

só::s, por êsse Brasil afóra. veu entregar a dil'eçào dês-

E outra, realmente, não é se importante serviço de as-

sua finalids de. 'listência social, ao conheci

do facultativo dr. Alfredo

Cherem, deputado pessedis
ta na Assembléia LegiSlati
va.

A Legião Brasileira

Aquí, em Santa Catarina,
por exemplo, quando então

r;ovemadores do Estado, os

Drs. Ne)'êhl Ramos e Ader-

., " 'I ;

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL' .� �UA
DR. w t"'���/Ol\:'.:.:'

f C

D:'-;õSTTÃVAREs- DeDI� la pa ra i Q\}�:iJij.�
Diulomado pela Faculdade Na- IRACEMA crianças I $'100 'I'"

.'

cícnal de Medicina da Uníver- DCENÇAS NERVOSAS E MEN-
, D.R.: ..JUAR_EZ PHILIPPI ·Cr 00 :" ',: ',' ",sidade do Brasil I TAIS - CLINICA GERAL

.

Ee<-interno por concurso da Ma- , . Angustia _ Complexos _ BchflclO Joao Alfredo - ", ., •

ternidade-Escola i Insonia
_ Ataques _ Man.as _ .,: ' : ••••

(Serviço do' Prof. Octávio Re- i Problernáttca afetiva e sexual 1° andar.
drigues Lima) I Do Serviç� Naci0l!al.?e Doen-

Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo
Ex-Interno do Serviço de Círur- . ça s Mentais. Pstquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E.-T. C. Hospital-Colô.nia Sant-Ana. Coelho, 1
do Rio de Janeiro • CONSULToRIO _ Rua 'I'ra- Horário: 8 às 11 - 16 às

Médico do Hospital de Carldade I janc, 41 _ Das 16 às 17 horas.
18 horas

e da Maternidade Dr. Carlos RESID1tNCIA: Rua Bocaíuva,
<Corrêa

113�)
Te). 2901 Atende exclusiyamente com

DO�����s DE 5��:2tlÊ�
_

DR. ARMANDO VAU:- hora marcada.
Cons: Rua João Pinto n. 16, RIO DE ASSIS DR-:"CÊSAR BATALHA DAdas 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil

Pela manhã atende dià-
da Assf stêncl a Municipal e Hus- SILVEIRA

riamente no Hospital de
pital de Caridade Cirurgião Dentista

Cm-idade. CLfNICA MÉDfCA DE CRIAN- e

·:,;:.··6P·R··,eCttl·sS$t"a··.u
..

rO.a
•.

o

..

Ot.ae.•..•.H.ea
••.

p
••

O
•.•

I.i
•..•'

_','
Residência. ÇAS E ADULTOS Clínica de Adultos
Rua: Ceneral Bittencourt n, _ Alergia _ Crianças Raio X

101. Consultó rio t-> Rua Nunes MIa- Atende com ROl-a Mar-
Telefone: 2.693. ehado, 7 _ Co-nsultas das 16 às
--- ,

18 horas.. cada.
DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gui- Felipe Schmidt 39 A Sa-

PIRES lherme, 6 _ Fune: 3783 las 3 e 4.
l\�ÉDlCO

DOENÇAS' DO APARELHO DI- •
Com prática no Hospital São

GESTIVO � ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS.. Rua Marechal Deodoro 50. 1Francisco de Assis e na Santa
TOMAnO E DUODENO, ALER- Em Lajes, nCJ Sul do Brasil, o melhor!

iCCRa do Rio de Janeiro •
CLlNICA MímICA GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

DR. JOSÉ MEDEIROS : Desconto especial para OS senhores viajantes,
CARDIOLOGIA

DR. JNÚICLAIOGEpRAALUJ>ITZ VIEIRA ......G!Jc§«t&If,I&!O.I!J�i!tlllalRQtGll»fll••••G•••e_!lHtC_.
Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2676. • ) FILHO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20"

.

enfermar-a
Sexta feitas:

-

e Serviço de gastro-entérologia
Das .16 .às 18 horas.

. da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residênda:- Rua Felipe Sch-

(Prof. W Berardinelli).
midt 23 - 2° andar, apto 1 -

CU{so· de neurologia (Prof.
reI. '3.002.

'

Aus�:tr!gesilo).
Ex-interno do Hospital mate r- I

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígad.:l e vias biliares. Rins, ova
rtoc e útero
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

CLINICA
de-

.

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ
E GARGANTA

. DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO'_do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRÀTAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas ._ pela manhã no

HOSPITAL
À TARDE _ das 2 as 6-

no CONSULTóRIO _ Rua dos

ILHEOS n", 2
RESIDtNCIA �. Felipe Sch

midt n". 113 Tel. 2366.

-n"R."ANTONIO -MONIZ-
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Co"sultório: João Pinto, 18.

Das 16 às. 17 diàriamente.
Menos aos' Sábados
Res: Bocaiuva 136. DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714.

A CLíNICA GERAL ADI\HNISTRAÇAODRA, WLADYSLAV Especialista em moléstias de Redaeãu e Oficinas, à rua Con-
W. MUSSL Senhoras e v.ius urinária.s. _ !selheÍl'o ·Mafra, n. 160 Tel. 3022

e Cura radical das mfecç,oes - .Cx. Postal 139.

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

MUSSI sexos.
.

AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:
GIA CLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.CIRllR

PARTOS Horário: 10V. ás 12 e 2� ás Ó. LtdaGERAL- .' Consu ltô rio '.' R. Tiradentes, ).2' D O _ 6°
Sel'viço completo e espe�lah- Rua Senador antas, 4

zudo das DOENÇAS DÊ SENHO- ._ l° Andar - - Fone: 3246. andar. •

R!\.S com modernos métodos de
.

Residêneia:
_

R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924·,,- RiG de Junei rc

dia��ósticos e tratamento. tlllho, 13 lChacara do Espanha) Rua 16 de No\'embro 228 6°

SULPOSCOPIA - HIST�RO -. - Fone: 3248. andai' sala 5)2 _ São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS
LISMO 'JASAL Na Capital

I'.ndiote1':t.pia por ond�s cu�tas- DR. ALVARO DE An\} Cr$ 170,00

Eletrocoa�lação - RalOS tJltra CARVALHO
Semestre , .. Cr$ !l0,00

Violeta e Infra Verm�lho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n .. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano .•...... , Cr$ 200,00

10 andar _ Edificio do MontepIo. PUERICULTURA _ PEDJATiUA Semestre ....••.... Cr$ 110,00
HiHário: Das 9 às 12 horas - _ ALERGIA INFANTIL... Anúncio mediante contráto.

SI Consultório: - Rua Tiradel.- Os originais, mesmo não pu-

Dr:óa�'[U� às 18 hora� - Dra. tes n. 9.
.. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Residência: - Av. Herclllo A direção não se responsabiliza
Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 - Te!. 2.630. ]Idos conceitos emitidos llf!S ar·

Powsky, 84.. Horário: - Das 14 às 18 ho· tigos assinados.
- ','as diáriamente

DR. -.JúLio DOIN ------

VIEIRA

'O Estado ..

'A Gazeta .•...........•.

Diário da Tarde
Imprensa Oficial .

HOSFITAIS
Caridade:

(PrGvedor) ............•
(Portaria) ' •.

Nerêu RanH,s .

1�·1iIitar .

10 BATIS'rA 18:10
Sebastião (Cass de

Acham-se à disposição dos senhores acionistas. no eS-DR. ANTON Saúde) 3.153

JUNIOR Mlternidade Doutor Caro
3.12J CoilsultelJ1 nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóIOLIS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta

CIINICA ESPECIALIZADA DE· ]c'j Corrêa
uR.......... -Fones: 2fí-34 e 25-35 _ Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De-

•

CRIANÇAS ICHAMADOS -

ereto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Consultar das 9 ás 11 huras. GENTES

.

---------,-- ----.. - ----

R C Padre Miguelin30, Corpo de BombelTos .... 3.J13 FlorianópOlis, 3 de março de 1956.
2

es. e ons.

IserViço
Luz (Raclama-

1 EMPRESA NACIONA l DE ,I
- LUIZ FIUZA LIM,'\1.

DR. L LQB.\TO 1�:..::;.f:;.i!.::;�r:.::!A:,.,L;,,·�:;;;;;;�:..;.�.,;�;_·�e=�'"':���-·�-:.:..i�-·:-.:-.�_:_H_'� . I.

H'OE'P'C'Kl
MVEGAÇAO I' D_ir�tor_.s�p_e_ri_n�en���_t_e ._.__

FILHO TRANSPORTES [
Düenças ,:t;t�r��o�e:Plratór.io 6�u�ei�'�' 'd�' S'di·::::::.. �::3i2�� iii .IIO,..1I10T08 «" .BL ROEPeIE.. . A l U G A - S E-
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' Panair <0 ..

;.; v

1'1I 1'1 UI ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO
. DOS' PULMõES Varig ..

2."02" I T I N E R A iH O O
-

PINTODR. NEY PERRONE Cirurgia 0:10 Tora:!: Lóide Aéreo DIO NO. 10 DA RUA J AO :

UND Formado pela FaculdaJe Nacio- Real 2.87'7 SAíDAS' DE TRATAR NO MESMO.M
nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas . . . .. . . .. . .. 2 ..300 I D A V O L -'f A

Formado pela Faculdade Nacio- Tis�oclrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
nal de Medicina Universidade réu Ramos Lux .

do Brasil Curso de espeéializaçao pela Magestic .............•..

RIO DE JANEIRO ' S. N. T. Ex-interno e Ex-asaia- Metropol : '.'

Aperfeiçoamento nll "Casa de tente de Cirurgia do Prof. Ugo La POl-ta : .•.

Saud São Miguel" GuimaJ'ã'es (Rio). Cacique ...........••..

Prof. Pernand" Paulino Cons.: Felipe Schmidt, 38 - .Centl·al .......•......
,
.....

Interno por 3 anus do Sel·vi.;o Fone 3801 I Estrela .................•
de Cil:urgia A tende em hora marcada.

I
Ideal ..........•......•••

Prof. Pedro de Moura Res.: _ Run Esteves Junior, ESTREITO
OPERAçõES RO _ Fone: 2396

-

Disque .................•

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE S�NHORAS
CONSULTAS: No Ho,l!l>ltal de

Caridade, diáriament-e 'pela mll.-

nhã ,

I\�;SIDÊNCJA: _ Rua Duarte

Seh utel •. 12,� - 'relef. 3.21153

fl"rianól'0lia.

DR'7HENRIQUE PRISCO
PAllAJSO
l\IÉDICO

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

Hospital dos Servidores do EJ
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospibl de Cazidade.
.

À tarde das 16,)l0 ÀS. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Eaquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência _ Rua Presidente

Coutinho 44.

MÉDICO
ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS NARIZ E :}ARGANTA
TRATAMÉNTO li: OPE_RACtOES
Infra-Vermelho - Nebuhzaçao -

Ultra-Som
(Tratamento de

�

sinusite sem"
operaçao) _

.

Anglo-retinoscopia - R�celta de

Oculos - Moderno equlpal1!ento
de Oto_Rino)aringolõgia (unico

no Estado)
Rorário das 9 às 12 horas e

da.!! 16 'às 18 llOras.
. .

Consultório: - Rua Vitor Mel

reles 22 _ Fone 2676.

Res. - Rua São Jorge 20

F011e 24 21.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA ]\'lÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to 10 - Tel. M. 769.
.

Consulta�: Das 4 às 6 hora�.
Residência. Rua Esteves Ju

nior, 45. 'rei. 2.812.

29-4 1-5 6-5
O horário de 'sa1da de Florianópolis será àR 24,00

hll 'I:, e elo Rio de Janeiro às 13,00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fnrá c0cala nos

})(Jj'los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

�"�<'�_."_�

r Emprêsa, à ma CO.nselheiro Mafra, 30 '= T,e.lefone .,22-12.

- ,\DVOGADO -

Caixa Postal 150 ....:.. Itajaí
Santa Catarina.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis _

íl'iLÃNTONIO Go"MES DE
ALMEIDA

- ADVOGADÓ_
I�scritÍlrio e Residêneia:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3846.
j••••••e•••••••••�e'c�-DR, MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO .- FIGADO _ RINS

_ INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei
eles, 22.

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia.

PROTESE: - Pontes Moveis e

'Den taduras em

Nylon.
DJATERMl1.,: - Tratamento de

canais -nela al
ta. freqi.tenéia.

Ralos 'X ti Infr-a-Vermefho
Consu ltório é :Residência: R.

Fernando Machado n" 5
Fone 2226

•

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
- Coqueiros Consultas: das 8,U() às 11 ho-
___.-' �. .

Tas e das 14,00 às 18 horas.
DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

DIMATOS cada.
.

MÉDICO CIRURGIÃO Sáhado _ das 9 às 12.
_

Doenças de Senhor�s - .Pl!r�(J8

'1 DR. LAURO CALDEIRA
_ Operações - Vias Urmarlas
Curso de aperfeiçoament'J e DE ANDRADA

longa prática nos Hospitais de CIRURGUO-DENTISTA
Buenos Aires. I CONSULTóRIO - Edificio
CONSULTóRIO: Rua Felipe Partenon _.20 andar- _ sala

.Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 _ Rua Tenente Silveira, 16.
:1512.

.

Atende diáriamente dã/! 8, às
HORÁRIO: das 16 á� 1& ho- 11 horas.

3as e õas das 14 as 18 horas.
_ 19 as 22 horas.
Confec e iona Dentaduras e Pon

tes "dó,ejs d" Nylon.

ras

Residência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42.
A tende chamados

Telefone: _ 3296.

INFORMAÇõES U'fEIS
O leitor encontral!á, nesta co

luna, informações que n.::cessita,
,diài';aIllente e de imedilito:
JORNAIS Telefone

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doencas de Senhoras - Procto-

10gÍa - m�tricidade Médl,-a.
COll['lltól'io: Rua Vitor Mei

reles n. 28 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15_ horas em

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

DR. lVO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

"..,..,="'''"'"'_..."",_. ·'Jonsultór-io l'ua Bocai,uva ... 42

• Com iate va.lol" V. S.
d.btoi ...;, uma Cdntó. que
lhe i<enderÁ juro com·

pens�ol"
e

5����ê5i!S2i:'E��.!t§ levó....;. pó.ró. suó. reaidên-

,
,cid. um lindo e útil pl"esente:

um BELIS�/MO eOFREde :4CO eROMADO.

APl"ocul"e hOje o NOVO
NCO GRiCOLA

1i!.wa r7�, 16
FLORIANÓPOL.IS -. SÀNTA ÇATA� !!!i"_.•

�_"I!I'l"" ...",;;r;�.....__......._....-r_..,_�_....,, D:-.__..__

.Lí. ua Deoooro esquina da
Rua. Tenente Silveira:

Viagem
e

cem segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS' DO

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itaís! - Joínvllle � Curitiba

.
.

Agê'nCia:
----��

...

�----------,..---::;._----

I Expresso
hNDEREÇOS

FlorJuõpoflf ltdd ,

ATUAqZADOS DO -EXPRESSO

3.022
2.666
3.579
2.68b

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

Atende "RIOMAR"
End. 'releg. "R]OMARLI"

�

FLORIANÓPOLlS'I�T-t).À.

'I'ransportes de Cargas em Geral entre :,. FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO fIOR!Zm·TTE.

Telefone: 37-06-50 ;
0.-

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: RfO DE .JANEIR0
"Riomar"

- .' Agêndà: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

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

2.314
2.036
3.R.Ql

3,167 "RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

NOTA: ---: Os nossos serviç�s nas praças de Pôrto
.Alegn·, Rio e Belo Horizonte, são efetuado:> pelos nossos
agentes

2.021
2.276
3.H7
3.321
11.449
2.694
3.371
3.659

Fpolis. Ita:iaí 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

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

06

'das Esqua-drias.
DE ALBERTO KJCHTER

.... T�i!r-!i'24 de Malo.: 612 - Estreito - _I.'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ést6que para cl1ttéga, imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

> sem, defeitos. , .

Pdeçns baixos - Examine e compre o que está pron
to para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cla. Americana de Intercambio
:.Brasil) CADIB:

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

FARMACIA DE PtANTAO
DEPARTAMEN'l'O DE SAÚDE P(JBLICA

Mês de Março

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

4 - domingo - Farmácia Catar inense - 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 - Farmácia Esperança - Rua Con

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

Felipe Schmidt.
2G - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

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

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

Santo Antôni.o e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch

midt, 43 e 'I'rajai.o.
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.
'rRATAR ,NA

,

"A MODELAR"

JI••••••••••••••••••••O•••••••6.Geo.�••••&••

:�-:?��.�;:;;_;_��:
.

.."':.---�_,-:.-
�-'�",-ij ���Ç!

Distribuidor
I ... • .. ��y--

Comercio Transporte.
RUI) Joio Piuto, i �oll

C. RAMOS S/A

T.A.C. TRANSPORTES AEREo.S
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACION_ISTAS

DO PRÉ-

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa C!1tari!1a e,

partic'ularmente' de Florianbpolis.
À venda nas principaiR bancas de jOl'l1a;�.
Para maiores info-rmações Pl.·ocure o agente e '-:01'

'espondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ensina-se. na.Ru9 Fel.iciano Nunes Pires -lZ,,.,.,..--�
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i Zury Mitchado,ft�e��. II
@ :'

i) Dr. Renato Ke111, ehl t,c;;l.demi:1
.

Naeienal de l\Ie'
.,

. dicÚli:, limblicol!, ha dias, um inlieressíllltíssimo ql1ÚO

�.,: AC'O.NT·EC-IM'I=NTOS SOCI"'A'IS 'I· !lp(,l'l:nno :wtigo, sob o título ::cima do, qual extraímos

::; .'

L t\ Jlg'uDs topicos :

I;;i •

• '''Reconhecida, de longa rl.rta, a ação. curativa (lo
� .
••*•••".8."b"".� �......., sono, considerada insuperável para' certas doenças do

eorpo e do espirita.
Bernard Shaw, quando se sentia doente ou ameu-.

ca do de gualquer disturbio, metia-se na cama por t18 011

72 110rJ3, e procurava dormir o máximo possível. Decla
i�1va ele, ser o SOilO o melbar remédio para os seus

mules,
Muito antes proclamava Schopenhauer, que "todas

as crises favoraveis fi cura se processam no curso do
sono", durante o qual a vida do homem mergulha na

zona negativa, permitindo que "a vontade trabalhe de
acordo com a sua natureza essencial ou original, não

pert!!,rbada por qualquer diminuição de sua força, dimi
nuição essa provocada pela atividade do cerebro em vi

g ilia, a mais pesada de todas as funções",
Num trabalho muito recente, refere-Se o Dr. Ray

Giles a um grande numero de homens e de mulheres,
que sempre recorrem ao sono quando se sentem indis
rostos ou doentes. Outras, mesmos sadios, não dispensam
uma hora de sono durante o dia, S0110 por êle comparado
'a uma verdadeiro "oficina de concertos da Natureza"."

nesta acreâcentãr às considerações acima Un1:1

outra consideração valiósa e oportuna: sono bom para'
não dizer especificamente do colchão. Um colchão e ien
tif icamente fabricado, que tenha uma distribuição ade
qua d-i de mól âs e uma proporção exata de flexibilidade e

maciez é o fator número um para o sono. A Probel con
seguiu após

-

muitos anos . de experiência, fabricar um

produto cem por cento perfeito. Daí a fama dos col
chões Divino, tão conhecidos e conceituados através um

plano de suavissímos pagamentos mensais e uma entra
da miníma de apenas trinta cruzeiros.

Ana ívIaria Siqueü'a, Miss

Santa Catnrlna, festej@u no

<fia .. 13 mais um aníversárla

A nossa querida Miss, reco-

beu neste dia, em sua rssí-

dência o ,grand mond ,,;,oc1[\1

da vizinha cidade de Itajaí.

A coluna social deseja ii.

Ana Maria os mslhores votos

de felicidades.'
xxx

JANTAR: - Quinta-feira, no Lux Hotel, Os jovens mais

elegantes da Cidade de Itajaí, sr. -Eduardo M. Lins e Luiz

Razini, ofereceram aO casal Fernando Yiégas um janta(
amigo como despedida. A sra. Viégas nesta noite mais uma

vez nos mostrou seu fino e apurado gôsto. Este cronista,
também tomou parte no acontecimento.

ANIVEHSÁRIOS

l'AZEM ANOS HOJE

-- menino Carlos Alberto,
filhinho do sr. Alfredo Che
rem, ilustre deputado ostn
dual, e de SlU cxma. esposa
.l. Egan

í

Queiroz Chorem.
-- menino Wa.lm ir , estre

moso filhinho do sr. Walmor
Eliseu Gil e de sua exma.

esposa d. Maria Pereira Gil.
- sr. José Dias Figueire

do, funcionário dos C. T.
- sta Eponina Soares

Mendonça
- sta. Rozel l-Terezinha

da Silva
-- "ta. Elizabeth Gouvêa
- menina Maria Souza,

I ilha do sr. Rolando Souza
- sr. Ari Mafra.
- sra. José Newton Ezpo-

ganicz

D, Prec.eit:n-dn D�
A cidade comenta e não entende, a ip,aixão. do' d:r. -Fer-

nnndo Basto}. Passeia com a bonita. mo,rel'lin1l'a, ,Ma.ritm ear- É preciso que se pense

sacín'os B·';',. co....'" ,'_ srta. I\+��,·,h ao €1ar- e�n.1 cui.dado .na saúde do'e,s-valho e, frequenta o �o. • "'L ''''L'L "'. '..,.OU., ..

,

I
pirito, 1st!? e, na formação'(1 :'sO.

xxx
ou conservação de uma per-

TeIma Elita a estrelinha oatarínense, valtando ao Rio, sonalid":de s�di� N.isso �em
. .' 1 ·ta)· fi ...· ..."1, sillceros

agradeCi-I'
grande influêucia o arnhien-

deixou C111 mm la repor ge os !�.. "'" S
"

t b' .

,d t terna cue nnüeo bem soube te de casa, ,pe108 exemplos
men Os ao povo om es a ",,,',,, 1 ad t'

t' t· ,
oe c;" a tnOilleN o.

pre'.:tigíar seu Valor ar IS lCO, .

xxx

xxx

Desfile de Modas:
S.ibado, dia 7 de abril, lU1 elegante soírée, no Salão elo

Lira Tenis Clube, quando, desfilarão os afamados t/ecidos,
L. Calelas S. A.; em ",Lã Charme", a srta. Arlete Gonçalves

pc'c,ce'lt'lr-á a "Casa Romano;;" que recebeu um belissimo

e�t';c��e· el;� r�feridas Lãs, para as elegantes da Cidade.

,xxx

Rio:

CO�lvidac1o pelo dr. Pedro Castelo Branco, quarta-feira,
ja{itei na piscina do Copacabana-Palace. Durante o jan.taI)'

apreciei a beleza ela srta. Rosinha Sanzatel Machu(Jo· Gla

mam, do Rio ele Janeiro.
Sextu-feira, estarei no Hotel Quitanc1inh3.. em eOlllpa-

nllÍa ele amig03.

'DEUS
BOCAGE

� milhões de áureos lustres .coruscantes
. Que estão da azul abóbada pendendo,_
O -",oI, é à qne ilumina o trono horrendo

Le:ó:H qUe anima os, ávidos amantes;

As vastíssimas ondas arrog::mtes,
Serras de espuma contra os céu�, erguei'ldo,
A lúÜ\ fonte humilde o chão lambendo,
L01J.l"ejando as seáras flutuantes,

O vil mosquito, a próvida formiga
A I'Elma chCicalheira, o houco mudo,
Tudo qlie há Deus a confessar me _obriga:

'E pane crer num braço autor de tudo,
Que reCompensa os bons, que os maus, cástiga,
Não só da fé, mas da ·razão me ajude.

P A R T I C I P A C À,O
,

,

ASSIB AUNE
:e:

D, DINORAH AUNE

AMARO lVl. NUNES
:e:

D. SA·BINA LOPES NUNES

participam aos seus })a- participam aos seus pa-

rentes e amigos o ccrntrato rentes ,e amigos o contrato

de casamento de sua filha de casamento de seu filho

Lfíbibe com o sr. Antônio Antônio, com fi senhorita

Nunes. Labibe AUYie.

Eduque seus filhos em

meio de alegria.e bom hu
lUOi', evitando, na presen
ça dêles, recrImmações,.
asperezas e manifestações
de imllaciência, trist.eza
OlI violência. - SNES.

c U Ri\ S P E Ln S O N O'

'lO

..

F A L E C i M E N" T O
- ,"

�:Í!W
D, TJ,IEHEZA AUGUSTA DE OLIVElHA BATISTA

Na C"piu'l;,fedel'i:tl anlie l'PSldLl, L,le(;f!il com ii

.\�.(rr,��d.i idnd2' de 87 anos a exma. sá,. d. Thel'eza A, de

O�l,i.�t�>t I::1��,�;, vil'�:a �1(J. sau�l()so médi?o e pol�ti�oDr. Alr)Jon �B�:tt.lsta, qLie' deIxou seu nnrin�" hZHCtO a Illsto·'
da de Joinville e de Sta. Catarina,

I'eix,ou a vtüerai:d::l extinta as seguintes filhas: D.
Dr:lsília, viuva elo sr. Cipliario J0sé de La Pena; D. Amfl
zilda, qUe era casada cÓm o .sr. Ivla.for José Navarro
Lins" ambos faiecidü3; D. Mari:,l Ces:tl'illE, cas:tlb com o

;'Jl·. Arnaldo Rocha; D. Thel'cza Cristina, viuv:l do Dr
/\l'i'!tcr. F. da Co;:>t:!; D. L::lql':l, rH8:'ld:1, com o S1·. Pecln
Tl'eicPer; D. AmericI. (,2;;�H(h com o Dl:. I"hl':inho Lobo:
D. LeoilOl', c:1s:'lda com o Dr. l"",;nC'Ísco Rdt:whr da Sil ..

veira; D. Jll!�acíj casada com o Dr. Af{':mio Costa, IVlinis
tro do Supremo rrl'ibunal Ft!del'nl.

Deixot, aindü �nmde numel'O de netos e bisnet.os.
A distinb família enlut:1da os nOSflO sinceros pe-

Precisa-se de uma a1'

rumatlei l':l.

,:P"gn-se muito bem,
HU.i.. L"lcerd.?, Coutinho, 13.
-C:hácára�do Espanha.

DR. YLMAR CORRÊA
CLíNICA MÉDICA

3�trL1e&.

18ANCO
de CRfl\ITO POPULAR

I'.

� AGRíCDLA , I

. �,t'J�.16 ". ,

f'LOílIANOPOlIS - 51'0.. e�ró.rln� ,

'

._
,

t Missa d,e 7- dia
lHigue1 K IVI. OrofülO e farnílL't cqnvidam flS l?es,\O]s

migas de

li\�'i.BíOLA RAMOS MAY

CONSULTAS - das lO! Vr;; :1 :�:'tEt.:t I\Ei:';il que f:\rúo celebrar pelo descanso de
Labibe e Antônio às 12 e das 14 às lG,hol'as. ! >Jll:t b(lllí�,<:irnft �Ilm:t, Cjnint:l feira, dia 22, às 7 hOl'flS 1l�

noivos Rua Nunes Mach!Hl,o 17. � :tlL l' do �;:wr;'do Coraçào de Jesus da Gatede:ü lVIdropo-

_F_l_o_r_ia_n_ó_p_o_l_is� 1_5_-2_-_1_9_5_6_. F_;o_n_e_29��. .. _,__ ,

i :i�:1.:_::.:___.

• .-.,----A- ,

,-. __._. ".��,-

APLA

3

\

J.@���'::�GI36e\t&�et'�e'!#l�;Z;;�."�.$&�,ç*�lIl'C,�$�G®�8
I '

'

s

i VOtE CONHECE O RlO DE JAWfIRO? i
t AtN:DA 'WítO?' !
:e Eaiüo não perca tempo. Vá conhecer as :
• m;ln,\'li!ws da terra cnrioca mas não deixe ...

I �:l,:,��j;i�I�lr o agradável restaurante rerri-

I N�O:: q,�j: ou �'�jomali'-
ta. Ali todos g!10 recebidos 'de braços abertos,

Experimente e ficará surpreso! JI
•
•
•••••••••••••�•••••••_ C•••8.S�

,�ocê· sabia que ...

,

,i

r
""

���/}�:ifo /�j'

P I,. /to. eso J _

.Jv!_/i
"'11� 1.,..·.-'�.·-:

COA/r:ESfJQú AO t:�c",'r- �_ . �....':..m.i;�J:' 'I"
TÓp /iAUtJNO PAPItl/I,
EM DêCLARAC2ÕE,g PUBLiCADAg
NO JORNAL fIlA C.QO/X", OUE PAt.'fC,Xí
SUA A�íe COM TODAS AS t1-JIS7/FlC:-

'

côee <Doe SE LHe DCPA/J4.0-1.-YJ. DI.'?SE
(Vue se APROVeiTOU DA l,ftfBéC/(.If)J/::','!
é OA VAIIJ4DS OE ,S'&US CDl.J,'Têh!A:)':'J� -

to

Né0.9; »oa. �(/ANiO /I1EN()$ $AD ('0.-1(:
PI<CêNt)//:>A9 A� SUAS' /.1/.1TIFI{_'Á('_'::;.%,

.

TAtVro MAil CAÔ A!J-rJIRAOAS. .

--

A t.UA Téb1 (.kM
(Í)(JIIl'r4 P.4Rrli'
DO CJf/M1e'l",QO
DA réRJZ4.

que

possa estaI' .

doente, 'é o bastante para
aterrorizar qualquer mãe,
Ele é tão .pequeno,· tão in
d.efeso - e, o mais impor
tànte" ainda não, conseg'ue

explicar o que sente e o'

que dói.
De um modo geral, .exis

cem dois tipos de doenças:
1S crônicas e as agudas. As
crônicas podem não apresen
:ar nenhum sintoma carac

terístico no iníció. Pode ser

�lue o bebê esteja contiima
mente manhoso, com pouco
apetite, irritado e um pou
co pálido e mag·ril1ho. Se

êste for o caso, leve se11 fi
lhinho ao médico paI'!l mn

completo exame geral.
Doenças ,agud!ls surgem

repentinamente' e apresen
!;:Ull sintomas característi
cos. Esses sintomas devem
ser cuidados-:''lmente obser
vados c relataclos ao médi
:,'0 imediata.mente. li maio
da (Lis doenças agudas vêm
r:om um 011 mais. dêsses' sin-'
tomas, que você deveria re·

conhecer imediatamente.
F''?hre: Be' o bebê estiver

muito vermelho e quente,
r:nrn a pele sêca tome-lhe a

temllel'à tura, via retal, lem
brando-se, porém, que essa

temperatura é sempre um

Q;ráu mais eleV!1do· do que fi

bucaL Irritabilidade OH 80-

:lOlêncin �.- :c;c uma cl'iánça
.."leg:i�e _,.cQl11.:;ça 'ii- ficar ma

',iLos:l sem razão preftlre
lormir, pode estar doente.

,Distúrbios gástricos: perda
.:6 apetite, vômitos "e diar
"Lia liim ,que sel' levados à

i,tenção do. médico.
Sintomas ue "resfdados'�:

COl'riZH, tosse ou 2,'arganta
!�fínfn8.d:l podem ser o' iní

. tio de uma doença cOl1tagio_
u. Se começarem·a surgir
'ilrot:;ej"s, if;ole �. criança e

;h,tme o médico. 'Dor é difí
;ii de determinar num bebê
1,0\'0, Dnr de oúvido geral
"{Wnb3 faz eorn qH� a criança
:Ogll€ a ea.becinh!l de um la
do pa.ra o outro. 'Dor de bar
ei,ga é demonstrada por uWa
!'jgidez. dos músculQs do ab
'10:Yc2;1, pernas 'encolhidas,
'�(l,ií.o.zjnhas fechadas e chôro.
um bL'.aço, pel'l�,l ou pescoço
'luclmcndo é segurado rigi
damente e a criança chora
',c fôr movimentad:l, Dor de

c::;heça., dor de lJeito e juntas
d()'.0}'id�s provocam muito
ehál'ü. Convu];.;ües: eSj)as-

j mos, conion:ões ou ataques
'code.m,'jel' o sinal de alguma
rltwnr;::: ;;él'ia. AIg'umas crir
'nc' s tt�.r.l convII !ç'Jes sem

',1'(' qur ";oi'rem cml :tumento
'ie tr,m liP}'" tUl':1. Lto deve
BP l�">:'_,Jü :\ nit�:1ç�-lO C�() n1é
'Eeo,

Se VOcê tiver decidido que
"eu bebe está docnte,.chame
o médico e conte-lhe tôdas
S SUJS observ::tções mjnu
ciosa;;nente. Nunca dê remé
.(ios por conta própria ou

I Lente iniciar alguma cura,

A:;enas tente deixar a cri-
.

nça coufol'táv.el enquanto

'.tgtni'Cb O'médico. Coloque-a
111 c.�m.l, num quarto de
'temperatm;a const:111te e

"grJdiveL ii meia-luz e 10n
�e de outras crhnças. Ofe
reç:l-ihe peqU€U3S quantida
de" de liquidos com frequên-
2Í:1, 1112S n::c!:t de alimentos
qól-irlos.

lVIuit:o,s veZ€J, felizmente,
([uLIü que parecia ser uma

doença .(léria, não é ,nada de
:;nportante.I'-:m todo o caso,
bons, cllidado::l e a mais ah
c;old' r']''1'l c::'ío '1 b�s" de
quo ,:-.
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Brasil, Di-campeão invicto do Pau-Americano!
,�,

Terminou com a vitória do "scraích" brasileiro o Campeonato Pan�Ameri cano de looí-Ball. disputado na Cida- Iª
.............f=-�§

de do México. Os gauchos, representantes do futebol indigena, souberam conquistar galhardamente o tííulo. ao
empatar com o "onze" argentino, por 2 x 2, perante a maior assistência já vista em gramados mexicanos. Todo o

Brasil, de norte a sul 'louva o desempenho dos rapazes brasileiros, como dos mais corretos e brilhantes, S-ánta Ca
tarina também contribuiu para o feito extraordinário de domingo, pois formaram na equipe, sob as ordens de Te
té, os catarinenses Figueiró e Juarez, vinculadas ao Grêmio Porto Alegren-se. Glória pois a 'Federação Rjo ôran-

dense de Futebol que tão bem soube representar o país no emocionante certame! m
ê-:fpS-@...êêTi'dr§l@@@l@r#lr'êª'�(3�=-r@.I3ªr=li�� :3C=...:rr:::êlj"§l§lr#lr#i@@él@@@r#Jr#f@r=J@@
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-
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"OEstado Esportivo'-

__..... _ _ i

I América, campeão
do 3° turno

Carioca
,

...........s e••••••••�.�•••� - �·.··Q•••••••••••••••••••AS•••••••ca•••eP �
<I

, �:;
I� "

Finalm��nte é conhecido o

campeão do terceiro turno:

o Figueirense, que na tarde
de sabado conseguiu essa

honra, levando de vencida o

conjunto do Paula Ramos,
pelo apertado escore de
2x1.
o "Clássico da Discipli

na", reunindo pela quarta
vez neste Campeonato o al

vi-negro e o tricolor, levou
ao "estadinm" da Praia de

Fóra uma bôa assistência,
Não foi um dos bons cho

ques do certame técnica
mente falando, Muitas in

perfeições nas duas equipes,
no modo como defenderam e

como -,atacaram.- Todaviá
não se póde deixar de lou
var o empenho dos dois ti

mes em. proporcionar um

espetáculo do agrado das

sua.3 "torcidas".
Houve perfeito equilíbri�

de acões. Os tricolores téc
nicr:,i;lente melhores, de vez

que' atuaram completos. Os
alvi-negTos mais combativos
e prossuidores de mais

"�,g<lrr!i.", mais coração,
êrnbol'a continuassem des

f;tlcados de Betinho, Carii

to, E'rico, Toinho, Norton' e

agora aulinho, Quatro ele

mentos deram-nos o pra

zer· do seu reaparecimento:
Pacheco, l-Iélcio

_

e Plácido,
no "Deceno" e E'dio, na fa

lange paulaína,
O Figueirense foi mais

feliz que seu 'opositor e

s,,:iu da cancha com os lou

lOS que lhe dá credencial
para enfrentar o Avaí em

"melhor de três" pelo titu

lo, Analisando o desenrolar
da árdua porfia, considera
mos ',me um marcador igual
sel':a -() �f li tnelhor reflexo.

FORMAÇÃO DOS
QUADROS

Entram na cancha os dois

esq u a d r õ es adversários,
sendo ovacionados pela mul

tidão. E' a seguinte a cons

tituição ,do Figueirense:
Wilson; Trilha e Laudares;
Anibal, Hélcio e Walmor;
Plácido, Orlando� Odilon,
Pacheco e Seixas.

O t-ime contrário está as

sim organizado: LeIo; Neri,
e Nízio; Marréco, Valério e

,Taci; Wils'on, Sombra, Be

tinho, E'dio e,Armando.
UM MINUTO DE SI

LENCIO

O América, derrotando o

Fluminense na sabatina por
'� x O, sagrou-se campeão do
'-;0 turno, devendo disputar
om o Flamengo o titulo má-
imo do futebol metropolí
.ano. Domingo defrontaram
,e Vasco e Flamengo, tendo
vencido o primeiro por

-

Figueirense e Avaí na decisão do Tl1ulo
Campeão do 3Q turno o "Decano". ao derrotar o Paula Ramos por 2 x 1: epós
um marcador desfavorável no 10 'tem po :. V/ilson, Pacheco e Seixas" os

marcadores - Expulsos Plácido e Mar réco, -no final da pertida Incidente
entre o árbitro e alguns torcedores.

.ic defesa da tarde, segu- Le repente o estádio qua- can do abrir o portão de f'er- Derrotada a dupla caplcheba. campeã
rando bem um pelotaço de �i \ r m abaixo : gol de Pa- 1'0 dos alambrados afim de por ED BON

Odilon. Pouco depois, num .Jieco, aos ti minutos, chu- hega r às vias de fato com _.sul-_americana, na primeira prova eli� Promete a Comissão de

ataque dos seus," o "wing,r tando de fóra da área, num .eus detratores, não o con- Corrida do Joquei Clube 01'-

canhoto Armando de cabeça .vtaque de Trilha que avan- .eguin do devido à in terven- m-' inatoria. dominen. pela m�- n, ha-
- g-anizar um programa ex- •

"tira na trave e a seguir :OU demaslado-" cão dos policiais, encar- u I traordinário para assinalar

Trilha atinge E'dio, sendo GOL DA VITóRIA: 'ez:'\c;,Js pelo presidente da H' da nrova
esta data grandiosa da Crís-

�ldveI'tido pelo árbitro. Fi- SEIXAS! F, C, F, p:ra,!rotegê-]o;'
-

,iOJe a segun _

a prova t....n_�t;�le., _

ca pa_tenteado o equilíbrio Os dois quadros dão o �S, V�N -,-E-E-�OI� - I A dupla .

catarinense do pla capichada campeã sul- • t,,���aa__ �m suas cogitações a

de ações. Nota-se, porém rue pódem pelo triunfo de
_ An,ahs:mos agora a atua- Clube de Regatas Aldo Luz, americana e que represen-! �,_,hz çao de _4 gra�dIOSos

que o Paula Ramos domi?a .uas cores. Dois ataques �ao aos Jogadores: I Francisco Schmitt e E'dson tou o Brasil nos últimos
I lJJrCOS em que estarão pre

melhor no jogo de meio- perigosos do Paula Ramos: FIGUEIRF.NSE - Wilson Westphal, campeã brasi- Jogos Olim'picos, levados a
i sentes a força

, �aior dos

campo, Sente o Figueirense E'd io com um pelotaço pas- ;steve . bom,', apenas fa-, leira, continua insuperável I efeito em Helsinkí. Alvaro :,O)'ITdol'es do Hipódromo da

a falta de um meia de li- ou raspando o travessão e �:1all,d�, no "u::,t:ü gol, que o. 'e:n ág-uas brasileiras, num Elpo foi o timoneiro d,a Ia- I'" ssacada,
_;(, >(, ,x'

zacão assim' como de um t seguir Sombra arremes- ,ef;ce,t. T,I ilha, muito lu .atestado eloquente de sua mosa dupla
-

que, hoje, no , \. '

"

, ,�pivot", 'I'odavia, Orlando -;0;; no mesmo, provocando ,[C!nr, assim ""1"\'0 La uda-. enorme capacidade técnica mesmo local �Lagôa Rodri- I .. C,_m;unlCa a, diretoria do

e Helcio,- irppr0'i-isados na- -Hu��pense" no público, Lu- 1::'.1''::3 e Helci l, Walmor e
e física. ' '"

_ 'gues de Freitas) 'realizarão! ; oq,�lel Clube, que na S�cre
_luelas posições} esforçam-se '::--0 desesperadamente pelo An ibc l com altos é baixos, Domingo, .pela manhâ, n� _; i, '

, c.1 t,r?, se e�c?ntram a dispo
como pódem.. Um pelotaço desempate os dois conjun- \{_, ;{��I(IUe Plác.u. e Seixas prin:éil'h pl'o�a eliminàtÓ:' novo duelo com os rapazes ,:J\!(\�:'o do�, interessados as

de Pacheco é defendido p"o-r <:os: Consegue o F'Igueirense, 'or.im os melhores. O pri- ria para escolha da guar- do Espírito Santo .que es- i i _/OE� J,1t _pagas:
Nízio com o corpo, Wil- I os :;1 minutos, mediante -nciro I: rea lmen te um ponta ":C::10 (lê "out-niggers" a tão sequiosos de desforrar- I

.

O horal',lO estipulado pa

son, depois de percorrer i uma cabeçada inteligente de "}(:(:e:€:1,2,
-

Os demais es-' dois com timoneiro, aqueles se. Se os catarinenses triun-j r.i � en[i:e�a das mes-

ms vinte metros em d�'e,ção \ Seix:'f,' num passe rápido e fOl'-(> QOS, -

,t:b:s renomados e e�peri- tarem de novo, não haverá 'I
m;J8 e o seguiute : das 17 as

ao arco do seu hamõmmo I nng' stral 0€ Plácido, A 'mentarros "ases" do esporte necessidade da terceira pro- 19, hol'<,s das 2as., 3as, e 5as.

lrqlleiro, chu'ta fóra, A se- : multidão delíra. Laudares, PAULA RAMOS - LeIo, do ml1ql1e, conseguiram es- va, marcada para depõis de-I f€I1':1S, em _sua séde, a rua

guir Helcio arremata forte '''0 obecear, é a�ingido no nos pareceu fora .de forma, I cl:pend:l vitória sôbre a du- ,amanhã, FCl'rlêmdo lVIa�hado ·n. 3 So,-
e LeIo agarra o balão com .1'O�:to por Betinh�, mas se Be,�l Que poderia ter evita-\ b;';do,

fil;rrieza. � re1-,7. logo, Nos mllllltos res- rl0 o gol de Pacheco, Neri ,________ OUÍl'ossim se solicita aos

GOL DE W�LSON ; t::\;-:tp�" ·�ada de i�teressante. firme, Nízio falho no 10 tem-I ,enhores. acionistas que se

O público
-

esta na expec- A ],,��tc,:a.o p:llllama, espeira- po e bom no segundo. va-I TORMEIO INTERt.iACIONA' T");'-\ Lç:1l11 acompanhar dos res�

tativa: Quem logrará inau- I c\E ;JeJu, �lIa "torcidà" não !�ri:l �mpr�ssionol1 bem, Ja-- ,I� .' I'i.
.

L: � �_t...; nediyos talões de quita-
:rural' o escore? A resposta ,::e l'Cs1t!VOU, sendo seus '.'1 ,-, 'Vbl'reco com altos e I VITORIAS -BR

.

'"llEIRAS I
C':ln,

é dada aos 23 minutos, I :itaql:c's bem rechaçados pe- : !):Ü�,:;)3, W.ils1'" muito ve-, I I ...Aj _

.

_

'
-

,x· ,):- ,x'

quando o' estrema Wilson, Ia relaguarda alvi-negra, Iloz, foi o melhor da linha I
F

'

t ",- II
Da mesma fórma, nos.

'-r ·e

.

1',' t d'.e. S b
I 'ai'amossegumesosre- COl'Íntians 2 x _"ewe s' l' 1" ,

'ecebendo de Sombra, seu ,- 0.1;" lima Igelra roca e. 'jt� frente, om 1':1 bom, I" I' _ 1 'd 'd d d 'b I' :','�:_:s e lO1'a1'IOS, aClm,a men-.
I ,-" ,-<'I a" t PI' 'd 'o'" 'i 'B t' 1

"ll1;aco::; a 10 a a e sa a- Old Boys 1 d dcompanheiro de a a, avan- 5e.hl ez s en Te aCI o e
,
,!, (llO m\ll �o precI�o, e -m 10 , ',_ --d

-

1
"

I T • u, _- ,', ,

" ,nn" os, po em os mteres-
"

" M' 0-'" d d 'b'" l' d I );_, o e c omll1go, pe o 01- POl'tugues:l 3 ,- ,'-lclOnal '

na pelo setor direIto e mes- '<<ll"C"O, man an o o ar 1- e h.l'!l13DC,0, mlllto marca os, 'I t 'I d F·t ')
" . i ,:''103 procurarem suas car-

"
"., . b I'! f·

,

1 I
ilelO n ernaClOna e u e- '� I,' -

-

mo de longa dIstanCIa ar- 1'0 c,m os para o c luven'O, ';:','-",\111 o pOSSlve " <)

"I
\ c, ,""S (te �ócios,

remessa alto. O outro Wil- �'el�,c,el:rada a �),ugn�, com _ A�BITRAGE,l\f ,boI, _; S_1I1tos <) X Doc,\ J\I��S 2
, ,'" ,'.- 'Xc

,on o goleiro, mal colocado 1. VHOl'la do F Iguell'ense, ��to fOI fI_ "_d::L f3cJl refel'lr N II d h- h·:
A dlretorIa do Joquei

,no �rco, pão 'cal<:ula be� a Foi [!� que 8urgil� �ovo ') P::C:iío Figl1eire�se x Pau-
\ a DO e e amau a o c oque rei i (.��:lbe t:�llnbem cham�' aten-

crajetoria do balao e delxa� -

;omfhto ent}'e os dOlS .)oga- la J-(,:"mos, A al'bltragem do I'
.

Ih d t ;�1.0 para o prazo estIpulado
1) encobri-lo, Um "fl'ango" pores expulsos, havendo 13"1', L2ZHl'O Eal't0]omeu não

.

(me or as res» lO pagamento de ações em

legítimo. 'nesmo troca de murros a pócl2 ser conSlÍduc,df1. má., Marcou o Departamento .ensaCiOllJI certame, o pú- atr::so que ficou deliberado·
TERMINA A PRIMEIRA ?,OUCOS passos ,do ve�tiário, i N� gol l',eclary�do l:.el�s pau- de Futéb?l da, F. C. F, p�ra blico i1':-\ em mr,ssa �:o calll- ,té 31 do cOl'�ente mês.

ETAPA '�,o�o se ,tudo ,lSSO, nao .�as-llall1os, fez o ['Ile :Url_am 03 'l�i1anl�ã, � nO,Jte, a reahza- po ,da Praia de Fóra, ainda' �esta ma:elra os sllbscri-
O jogo prossegue equi- _,,,s,,c para solapal o blllho

I melhores juiz!'::>, Nao se çao do pnmelro choque da �mals levando-se essa con- tOles.que nao saldarem seus

librado. Wilson de cabeça, ::1.0 espetáculo futebolístico justifica po'" ;:; onda de mebbp1' de tl'ês":pelo titulo sidel'Jção qUe 0.'3 finalista� débitos, perderão as impor
perde bôa_ oportunidade, da. sabatina, torcedores exal- protestos e hsultus de qU2 máximo da Capital, entre são os velhos rivais do nos- '_J.!!cias já pagas, uma vez

itirando fóra, :;ados passaram a insu�;ar o foi a!:,:, ,I S:Jicl[i do grama- :os tr�1elicioi1ais rivais Avaí 1:;0 "soccer". 'lue n;lo ó façam dentro do
Pouco depois um "shoot" i.l'bitro LázHO Bartolomeu ,lo,

.

I e .

Figueirénse, campéões Espera-se que a renda I rL�:O l11énc"ionado,
de Sombra põe em polvoro- qUflncto êste procurava dei- / RENDA [L'ospectivamente dos dois da primeira peleja, -hoje, i

,':' ,�- ,':'

sa a cidadela de Wilson, _:.a1' o gTamado, forçando-o Rendeu a tarde futebolís- ";,11'nos e do terceil'o turno, atinja a casa elos villte mil I É a melhor noticia da se-

Os jogadores tricolores',< reagir aos insultôs, bus- tica: Cr$ 9,380,00. '

,

I A2'o�'ü nos estertores do cruzeiros. mana, apesar de ser forne�
ehamam a atenção do árbi- -------. --.-- -. ._,_ ------.-- ----- r:ida com certa reserva, é
tro para a posição do ar- Obrigatória a d_ ispufa do Campeonato Juvenil � Insfifuidos o "Dia do Fu'_ te- ie que será organizado um

queiro que eles considera- pú, eo ,p!!l'a estreantes, com

ram duvidosa. A "torcida" -b I" P A ' ,

'Ef' 'A ,'" '_m�a dotação de �O mil cru-

paulaína grita por gol. O • O e o ,remlO IClenCla ,eiras, elevendo alinhar po-

juiz consulta o "linesman" e t) Consel ho Arbitral da' obriga tól'Í:1 é:1 realizaçfto I Na Capital (1a catego- ra Divisão ele P rofiss tonais;
tri lhos de 2 anos e meio,

este responde: não foi gol. "edcr�cão Catarinense de' do certame de aspir::ll1tes, ,ri:; 1 : • g) seis pontos por jogo S�1be-se que 6S srs. Claré
E a peleja cOI�tinua. Nota- :?uteb'OÍ esteve reunido nos! Somente a participação no: a) seis pontos por jogo ganl�o e três por jogo emp:l- Bedl!schi, Laureano Almei
se faHa ele preparo tísico dias 10 e 11 do corrente, I

cerh:lme ele ;1:118clores é fa-
.

erI)patado na disputa do- ';d.do na disputa dos jogos da, já edão prontos a escre-

'':ln: vidos jog;tdol'es dos ondo aprecia?o vários �s, I '"ult.:.tiv�, " C_a,l1lpeonato, �rim�ira divi- do "Dia do Futebol'" verem o_s seus potÍ'jlho's, en-

�OlS )ad�s", WIlson: co�- 411rl�0i'; que dlz�m respeIto I "Dia do Futebol"! . sao de ProflssIOnals;
,

h) Bois í!�ntos -[1 c�da um quanto. que, aind:l indecisos,
)letament�- hvr,e: atI�a- fla- o fllte�ol florlânopolJta�o I A exemplo c�o que flze-I b) quatro pQn,tos por, JO- dos pal'ticipantes dos jo- '�stii.o O� Sl'S, Jo�é Elias,
:0 e a pelDta ..

e, maIs -uma " catannense, A aprovaçao ,l'am as fedel'uçoes de ou- go ganho ou dOls pOl' Jogo gos do "Dia do Futebol". Presidente do JC, e o turfe

vc�z ",def�Ild�da ,pelo �eu: ha-I ,lo nov? Regulam�nto Ger�l : tro-s Est,ado�, "resolve,u a' empatado na dis,puta do N:-:s categori.ls se(;undá- H,m Tl'ogilio Melo Neto
mOl1lmQ. Fmahz-a (} penodo ,�:,t e,ltldade que se faZIa F, C, F, ll1stJtUlr o "Dla do Campeonato de AspIrantes; rias os pontos',são contados' :nuito embora se tenha co�

E' tirado o "toss" e em· s;_,plementar, favorável ao ',ecessária e urgente foi o, FLI�('bol", com uma gigml-: c) quatro pontos 'por jo- da ség_uinte maneira;' .-no certo a participação dos

:,eguida prestada uma ho- el"C[r,n,drão da Praia de Fó- - SSUllto principal em pau-
_

tesca competição a que as go ganho ou dois por jogo a) seis pontos por jozo
seus animais.

menagem póstuma, com um ra, pelo escore mínimp. :a e prendeu a atenção dos. Li6'z,s e associações serão empatado nos campeonatos -ganho, ou quatro por jogo Vamos torcer para que se

minuto de silêncio, ao grano INICIO DO 2° TEMPO E pres-entes durante toda a 'obrig:o;das a disputar.. de am,adores e juvenis, empatado no Campeonato confirme a noticia,
de propugnado!' _

do espor- GOL DE PACHECO
.

sua discussão, Prêmio "Eficiência" J d) dois pontos a cada um da la Divisão;
* ,'):' ;(,

te-rei, Agápito Veloso, fun-
, ,A, seg;ll1da etapa, tem I Cllmpeonatos juvenis �('r,;í, in,,[i��i,c�o t,ambém o do� pal:ti,cipfll1tes do Tor- bl quatro pontos p'or jo-

É por hoje, é só,
dandor do Bocaiuva_ e que ll1iCl0 apos os rlez 1111l1UtOS 1, Segou- (o ;0 novo regula- Pl'enlJO "EflClencw", que I neIO IJllC:lo da Primeira Di- go ganho e ,dois por jogo

--o---.---------

veio a falecer na última te!'· l'cgula)Jlentayes para des-l me,cto, promoverá a F. C. F_. caberá à associação que em visão de, Profissionais; �mpatado no Campeon:lto da d) quatro pontos por J'o-Ul-fpira, ·canso dos jogadores. Ambos anu:.Jmente, além do ce.r- cad.l. temporada alcançal' e) três pontos ao vence- ?a D'
, -

- � lVlsao; ,-�o ganho e dois por .J'02'OO,H PRIMEIROS MTNUTOS )S rluaâros exibem o meslJlO
: tame estadual Extra- Pro- maior número de pontos na dor do Torneio Início do ) t

A �

-"-{ CO' c, l'es e um po,ltos, res- empfLtado no campeonatoBem interessantes os pri- �'.'tr.ain" do primeiro tempo, : fissionais, o Campeonato '.lispuLt de campeonatos e Primeil'a Divisão de Pro- pectlvamente, pelas la e 2a , juvenil.
'

l':eil'os mÍ11utos de ações, Há lwC"c-has nns duas reta- Estadual de Juvenis, Na ':ornejüc: ofichis e no "Dia fissionais; I - Ico ocaçoes no, resultado fi- No interior dó Estado oL,�lo teve opor.tunirlade de gur;l'das que os dianteiros Capital esb c�tegoria pas- elo Futebol", contados as- f) urn ponto ao 2° colocado· nal do torneIo da la Divi- ! Pl'êmio "Eficiência" serál"(';:!iz:lr sua primeira gran- ,náo �êlbem aproveita]'. sr:r:i a ser obrigatória, como sim: do T()i'neio Início da Primei- sfw; I 1�_.......,..
. l'égll,�an.1CJ1tíldo, pelas Ljgas,

[�son
'

e, Sc�mitao
venceram o 'o Roun�

2x1.

. o Turfe em
Revista
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H O J E NO ,PASSADO
20 DE MAR'ÇO

A data de haja recorda-nns que:

(:
. .,.--"."

('
- em 1688, uma carta régia proibia que os senhores

de escravos castigassem cruelmente os servos conforme

já havia sido estipulado em' lei. Essa mesma determina

cão autorizou os governadores em função no Bras il a

castigar os proprietários de índios e africanos que pro

cedessem com ferocidade;
- Em 1690, uma carta régia mandava atalhar os ve

x.imcs e crueldndes praticadas contra os misaionárícs e

índios pe103 moradores das' terras de São Paulo, consti
tuindo enisódios d.i Luta entre bnndéirantes e padres Je

suítas catequizadcres de índios, os quais acabaram sen

do atacados pelos valentes desbravadores de nossos ser-

tões; .

- em 1763, é desta data a ordem do governo por

tuguês proibindo que no Brasil, e demais domínios ultra

marinos fosse introduzido todo e qualquer tabaco estran

!l'eiro, o que ajudou a desenvolver-se. em nosso país o cul

tivo de fumo, de que somos atualmente um dos grandes
produtores;

- 'em 1816, faleceu no Rio de Janeiro a"Rainha D.

Maria L de Portugal, que aqui viera parar com a família

Real, fugida ás tropas napoleônicas de Junot, Desde

1792 que a rainha não reinava, em virtude de sofrer das

faculdades mentais, o que passou a verificar-se quando
ela contava 58 Ul10S de idade;

- em 1824, com a prisão do então presidente da pro

víncia de Pernambuco, Manoel Carvalho Pais Andrade,

pelos majores Antonio Correa Seára e Bet::to Lamenha

Lins, iniciaram-se os conclaves que redundaram com a

confederação do Equador, iniciada em 2 de Julho e ter

minada em 28 de novembro do mesmo ano.

ANDRÉ NILO TADASCO

Sindicato dos Conlabilistas_
de Florianópolis
EDITAL DE CONVOCA'ÇAO

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital ficam convocados todos os as_so
dados, em pleno gozo de seus direitos sindicais, para se \
reunirem em assembléia geral ordinária, no próximo dia,
2G de marco do corrente uno, às 19 horas, na séde dêste

sindicato, à Rua 'I'ra'jano, 14, para tomarem conhecimen

to e deliberarem sôbre a seguinte' ordem do dia:

a) - Leitura, discussão e aprovação da ata da as

sembléia anter ior.
�A,

b) _ Relatório a ser apresentado pelo Presidente do

Sindicato, de que constam o resumo dos principais acon

tecimentos do !l!10 de 1955, as alterações da quadro so

cial. o b -1:,nro do exercício financeiro, o balanço patri
mon ial comparado e uma demonstração especial da apli

c:lçào do impôsto sindical, tudo 17m conformidade com o

art, 551, da C. L. T., combinado com o art. �Ll, da Portaria

884, ,de G-12-42 e dos Estatutos Sociais.
. c) - Parecer do Conselho Fiscal sôbre as contas do

expnicio do ano anterior; no período de setembro a de

zembro de 1955.

'Outrossim, 'no caso de não haver número legal para
a rcaliz"lcão eh assembléia ora convocada, fica marcada

OU (I','j n:u�a uma hora após, no mesmo local e que se rea

liurá 'COTl1 qualquer númel'o ,de associados presentes.
F!üri'�!nópoljfi, 16 de março de 1956.

JOÃO MOMM - Presidente.

COMUNICAÇÃO
A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

(:'{lmunica à sua clientela, amigos e favoJ:ecedores, que

mudou seus escrüóri'os eentrais de Florianópolis para

o Edifieio Sul América, Praça 15 de Novembro, 4° andar,
onde permanece à diêposição de todos.

CÚfllullica, t::mbém. que permanece com o mesmo

llúmero de telefone3: d'�reçií.o 2439 e escritório 3143,
com rêde ,interna.

SINDICATO DO EMPREGADO NO
COMERCfO

ASSE1\'JBLI�IA GERAI� ORDINAlUA

De ordem do senhor presidente dêste sin�icato, con
voco os assoc-iados para a reunião de assembléia geral or

dinária, a ser realizada a 31 (trinta e um) de março (sá-
.

hado) às 19,00 horas na séde social à Rua CJ:'rajano 14 -

sobrado.

Não havendo número legal na primeira convocação
a segunda s(:1':1 e:fetwd1 :10 (trint:l minutos) ,após.

Obedecerá :l assembléia. a seguinte ordem do dia:

1) Ap1'ed"c;ão, discuss,ão e votação do relatório. dn
exercício de 1955 ..

2) Apreciüção, discussão e votação da proposta 01'- I
çamentária para o exercício de 1957.

-0-

EDITAL

IMPóSTO SINDICAL

Chamamos a a tenção do:; SI"l ho1'es empl'eicndores j)"l
ra o .recolhimento ao Banco do Brasil, durante o mês de
abdl pj'óximo, do impôsto sindical de i956, devido pejos
em'pregados, e que deverá ser descontado durante o mês
de maJ'ço.

'

Florianópolil'l, 20 de múço de 1956.

Nerêu do Vale Pereira - Secretário.

/
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PENDURADOS em cruzes, 'lendo por fundo as cor

cinas de nuvens n o céu.. estão do is malfeitores e Jesus
entre eles -- Deus e sua criatura! Um dos malfeitores

-epresenta li multí dào do:; inciédulos : o outro, os que
.rêem, ainda que déhilruente e imploram misericórdia.

O primeiro ladrão preocupado sómente C0111 as coi

;,:s terrenas não podia enxerg..r nxd.i além de seus so

frimentos. O segundo reconheceeu flua condição irreme

liável e implorou miser-icórdia. Deus ouviu e respondeu
sua oração.

Hoje há muitos que crêem que a salvação vem por

.mitar a vida terrena do homem chamado Jesus. Tentam

'azer o cristianismo um simples processo educativo baseá

lo na sabedoria humana, "de acôrdo com os rudimentos'

do mundo". Tentar basear o cristianismo e ancorar nossa

'é em boa s obras é como' tentar obrar li nossa própria
.alvação, alcançar por nossos méritos a vida eterna.

O plano de eDeúS para a nossa salvação foi cum

lrido por Cristo no altar do sacrifício - o Calvário.

i.ceitamos nós a Cristo como Salvador pessoal? Temos

A família ele AGAPITO Vl<iLLOSO, prof-uEc!:1mente
',íislernflda com o seu bleciml''l1to, convida a todos os

I íJarentes e amigos para :lsl'listirem a missa de sétimo
dia, que por sua alma fará celebrar no dia 20 de Março

;___ .....: .

. ./1 na C�1ted.ral Metropolitana, às.
7 �oras. � todos que corn-

.

I parecerem a este atp de fé Cl'lsta antecIpa os seus agra-

TRANSPORTES A'EREOS CATARINENSE I de���entos. . _

.

--------------------------------------------�

(TAC) S. A.

'))NO tendeulo)

" I'n�m��
·'1

I Com a Biblía na Mão:
"�:>astol'fl.l C!1h·,l.;·:;. dI' G:'·l trnnscríta na revista "Verbe"

ni�l'J católico! <:,1., " r,.,�.,'t(J de e depois vendidn cm SGl1aJ·!'1.-

TEt:Ç'A.f··�I1!.\.; 20 DE MARÇO I tr: f" f 1 ta, provocando urna f.'1101'me

. ra êY.�d?::nd��'�r:';: ,:'�'�,;�:t�;8.S�:::m:Vt� �:�: ! CINE SÁO JOSE ��:.����:;!�:I�'i:::�i�j; ::�;��!:��E�::�;�::��r:'�o:
mo e a nó:" também (Lucas 23::19). Ler. Lucas 23:39-'13. Pastoral sobre Problemas do Na Espanha saiu uma tra-

As 3 - 8hs. Apostolado Moderno, que o dução num .olume da Cole

Exmo. Dispo de Campos, D. ção "Fé Integra", dos RR.PP.

Antonio ele Castro Mayer, di- Cooperadores Paroquiais de

rigíu ha cerca de dois anos a Cristo Rei. Duas revistas de

seus deocesanos. Por SUa - Barcelona, "Cristiandad" e

grande atunlídade e impor- "San José Oriol" a transcre

tância em denunciar, à luz varam em Suas pág-inas.
dos documentos pantifícios, A tradução italiana foÍ edí
uma série de proposições cr- toríal Bartolo Longo, e foi

radas e perigosas '1111ÜtO di- elogiJsamente comentada pe

fundidas entre os católicos la conhecida revista de Roma

de nossa época, este notável "Geviltá Católica", dos RR.

documento continua até hoje PP. Jesuítas. O órgão do Se

a ser largamente difundido, cretaríado Mundial das Con

tendo atravessado as nossas gregações Marianas, "Acies

fronteirãs com a tradução -

e Ordinata", também elogiou
! publicação em três paises eu- o documento, dizendo

-

que

I ropeus. I continha "regras para o sen

Duas edições foram. publi-
I til' com a Igreja".

cadas no Brasil pois. a prí-
I Uma coleção de cartas e

-

meira se esgotou em três me- citações da imprensa a res

ses. Jornais de todo o país peito dessa Carta Pastoral foi

noticiaram e louvaram a sua reunida em um voluma _

publicação e o jornal do Co- ("Carta Pastoral sobre Pro

mércio do Rio de JJaúeiro a blemas do Apostolado Moder

transcreveu em suas páginas. 'no - Repercussão no Bra

A edição francesa foi pu- sil e no exterior") publicado

blícada em Paris, tendo sido pela Boa Imprensa Ltda. que
no nosso país 'difundiu o no

tável documento. O conjunto
de citações em todos os am

bientes e das apreensões que

[ue resolver êste problema.

ORAÇÃO
•... -.:.,.�.�

Pai, amoroso Pai espiritual, dirige a minha vida.
>urifica-me de Lodo o egoismo, para que êste C0l'110 mor

al se torrie canal que expresse aos outros o teu 'amor -

moí' semelhante ao que Cristo, mostrou por nós. No espí
ito de Cristo nós te rog-amos. Amém.

}'ENSA 1\'lENTO PAUA O DIA

"Senhor, eu creio :

(Marcos 9 :24).
...1;�v..7 . ..,o';:.a...��.. ._.��L/f!J!\iif."C··

ajuda a minha incredulidade."

RUTH K. lVIcDrwJTT (Colorado)

o SANGUE li'A VrDA

MISSA DE 70. Dit\
AGAPITO VEI�LOSO

ECONOM'A absoluta
Grànde CONFORTO

AQUF.CEDOR

ELÉTRICO

Ci.paçidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• A"uecimento ultra rápido.

� Játo abundante na temoe.

ratura de,ejada.

o ,V.:STURADOR DÁKO, de •

'agem. instontoneo, per�ite O

moior escalo de Qroducções. da

rfMPERA 1 URA.

1°) Cine Noticiario. Nac.

2°) LEVANTES DOS
APACHES - Com: Stephen
Mac Nally -_technicolor

3°) ROSTOS OLVIDA-

DOS Com: Libertad

Lamarque I Temos diveraas vagas pa-

'Preços: 10,00 - 5,00. '[':1::l Capital, Interior, SC. e

Censura até 18 anos.
,
RGS. A -Mercadorta que of'e

: rec emos para vacA vender
! significà: ALEGRIA, FES-
"C_L\.J S ..:�'l'�f�t'..:\.Ç:tO!!! Inte

; ressa a todos. Envie seu

I nome e enderêço à Caixa

l
Postal, 2052 - Curitiba -

Paraná, e receberá sem
l.compromisso tôdas as in-
formações de COMO GA
,'{fIAR DINHEIRO EXTRA,

C i na Lollohrigida
lvcnn o SANSON em:

A VOT/rA DA PERDIDA
N() Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.

A Palavra de em Bispo brasileiro
rep::rcute na Europa

As 5 - 7,30 - 9,15hs .

"Sessão Das Moças"
Broderick GRAWFORD

_ Claire TREVOR em:

ASSASSINATOS EM
PROFUSÃO

technicolor
No Programa:
Fa tos em Revista. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.
Censura até 5 anos.'

,

As - 8hs. 1 ....".:.. ..,. .. ·

.., "' .... � ..... Gil "!I.�;

f
.

VENDEDORES

VINDEDORES

'«,llQ
As 5,15 - 8hs.

"Sessão Das Moças"
Broderick GRAWFORD

� Claire TREVOR em:

ASSASSINATOS EM
PROFUSÃO
technícolor

No Programa:
Fatos em. Revista. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.
Censura até 14 anos:

'As - 8hs.

essa infiltração vem desper
tando nos observadores mais

clarividentes .

Para o Brasil é motivo júbi
lo ver a palavra de um ele

seus mais notáveis Bispos,
levantada contra Os que pro

curam esquecer e desprezar
os os .ensinamentos do Santo

Padre Pio XII, repercutir eX-.
traordínartamenta, dentro e

fora de nossas fronteiras, nu
ma Inconteste demonstração
de nossa fé e piedade filial

para com o Sumo Pontífice:

(ANBD.

- Libertad LAMARQUE
Pedro VARGAS em:

..lWSTOS OLVIDADOS
No Programa �

Sul em Foco: Nac.
Preços: 10,00 5,00.
Censura até 18 anos.

--�-----------------

'.,L .' c, ! Ji< DR. EWALDO JOSÉ RA-

- --:;---- .. _ _ .�_ _

1\10S SCHAEFER

�itm I �LI���:�J�:�:cGiJ�ER�E��{$)�
Cor.sultório .- Rua i..runes 1I-1a-

As - 8hs. (:hano. 17..
Horário das Consultas - das

17 às 19 h oras (exceto aos sá

bados).
Hesidênc:ia: Rua Viscollde de

)u ro Pl'eto, 123 - Tel. 3559.

E.:;pe.úeuio de 'rela e Palco
Nel Tela - A RAINHA

dA CONlt-'USÁO - Com:
Judy Canova
No Palco· COMPA-

'�mA DE ANõES - Baila-
rIos - Musica

. ia ._ Humorismo
No Programa:
Cinc Reporter. Nac.
Preços: 15,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

Acroba- .EMPREGADA
•

Precisa-se
Con»elheiro

! fOM -3894.

tratar a rua

Mafra 145 ou

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

CONFORTO'absoluti>
'

Grande ECONOMIA

i�. '�"�",
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litrO$

,
i

.�

.....
_
�4

Fob,icodcn . nos tipoa
l'\OriZQrlto, • 1I:1It1,ot.

v. �RAMOS 8.A. Comélcio e 4gências
Rua João Pinto, 9 Fpoli.....St••CatariD.1

-0.;:.-:;;'
• .. �,fI

-'"

ii�i�Ç��r '"\�4�;���
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EO TAL.
Com a presente, são convidados os abaixo relaciona

dos para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem à
,

.
.

Portaria, desta Prefeitura prestar esclarecimentos, em

assuntos, nos quais são partes interessadas.

Número Nome Assunto

3130/55 - Manoel Inocêncio Machado - Construção de�
casa de Madeira.

,

3334/55 - Nilton Calazans - Consto de casa de Madeira.

129/56 - José Fron tino Soarés - Construção de casa

de Madeira.

679/56 - Victor Côrte Real - Construção de casa de

Madeira.

780/56 --::- Izaul Dias Ribeiro - Construção de .casa de

Madeira.

586/5G Arnoldo Simas de Oliveira - Construção de

casa de Madeira.

687/56 Ana Andrade Ramos - Construção de casa

de Madeira. \

466/56, - Demevaldo Purificação - Construção de ca-

sa de' Madeira. '

442/56 - Nestor Luiz Teixeira - Construção de casa

de Madeira.

130/56 - Blides Blandina Neves Segui - Construção
de Rancho de Madeira.

680/56 - Pedro Cascais - Construção de Prédio.

3_288/55 Ernesto Amaro Vieira - Construção de Pré-

dio.

2673/55 - Comando do 50,Distrito Naval - Construção
de Prédio.

3146/55 - Ary de Souza Lopes - Construção de Muro.

584/56 - Fundição Rhein -' Consertos na Oficina.

727/56 - Luiz Fiuza Lima - Reforma no Prédio.

3070/55 - Mariano Agostinho Vieira � Favores da Lei

n. 42, de 16-5-52.

3131155 - Hercílío Polli - Consertos no Prédio.

3060/55 - .Napoleão Carlos Ramos - Demolição de C.

de Madeira.

2897/55 - Liberato Carione - Acréscimo no Prédio.

2702/55 Maria Cherem Radziminski - Desmembra-

mento.
,

3279/55 Alcides Abreu � Jsenção do imp. Predial.

457/56 - Aurino da Rosa Machado - Isenção dQ imp.'
Predial.

860/55 - Olavia Feijó Linhares - Isenção do imp.
Territorial.

5�S/55 - Vitalina Neves Magalhães - Isenção do imp.
Territorial.

1190/55 - Tom T. Wildi & Cia. - Pagamento.
2064/55 Etelvina Monteiro Pintó - Pensão.

28/56 - Álvaro Acioli de Vasconcelos - Loteamento.

534/56 - Aurélio Muniz Migliori - Transferência de

Prédio.

2102/56 - Mercedes Maria Goulart - Transferência de
,

Prédio.

<192/56 - Hercílio Luz Filho - Transferência de Pré
dio.

120/56 - Acelon P. da Costa - Transferência de Ter
reno.

2822/55 Osvaldo L011es dos Reis - Transferência de
Terreno.

3076/55 - Osvaldo Passos Machado - Transferência
de Terreno.

196/56 Odihm B. Vieira - Transferência de Terreno.

2614/55 Odilon B. Vieira - Transferência de Terreno.

1061/55 Odilo1l B. Viei1'a - 'l'1'ansferência de Terreno.

1129/55 :...._ Odilon B. Vieira - Transferência de Terreno.

10rll/55 =- Odilon B. Vieira - Transfe.rência de Terreno.

2860/55 - 'Naevio José Amin - Transferência de Ter-
reno.

.2371/55 - Osvaldo Goulart - Tl':il1sfel'ência de Terreno.

2531/55 -;-- Herondina Silva DutrE!, - Transferência de
Terreno.

2;,}'10/55 Hilda Auta Dutra -, 'Transferência de Ter··
rena.

951/55 AntôllÍo Mendes de Souza � Certidão.

2421/55 - Ac:elon P. da Costa - Certidão.

3025/55 � Osvaldina M. da Silva P�tI'ela - Certidão.

2547/iJ5 - Lin,aólfü '�Jro&é da LtíZ" _.:_ -Certidão.

2611/55 -' Odilon B. Vieira - Certidão.
2753/55 -=- João 1\'1. Pacheco Júnior - Certidão.

2827/55 � Acelon P. da Costa - Certidão.
3132/55 � Mària Rosaveller - Certidão.
67/56 - RobertO. Kurt. Schlnidt - Certidão.

2152/55 � Hercílio Lu·z Filho (Waldir João Alves)
, Guia.

2786/55 - Hercílio Luz ,Filho (Alzira Maria da Silva)
� Guia.

'587/55 - HercíÍio LllZ Filho (Valmir Vieira Machado)
...,.- Guia.

168�/55 - -Hercílio Luz Filho (José Alfredo Soares) -

Guia.
S307/G5 � Hercílio Luz Filho (Edwil'ges Ferreira Va

lino) - Guia.
2796/55 - Hercílio Luz Filho (Adelino Manoel Pedro)

- Guia.
3029/55 Higino Luiz Gonz"ga (Eduwirg-es Nunes) -

Guia.
2966/66 Plácido S. Alves (Maria Navegante;; da Silva)

- Guia.
1903/55·- Jofio M. Pacheco Jr. (Edem1Írllo Pedro de

Souza) - Guia.
2236/1)5 - João M. Pacheco Jr. (Irma Hedwig Müller) _

,Guia.
Cer·tifi�o outrossim, que findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas'quaisquer, informa�ões por parte dos
acima convocados, se.ri\o os respectivos processos arqlli
\ados"à vista do que dispõe o parágr.'1fo único do art. n.

44 da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.
Diretoria de Administração, em 16- de milr.�o de 1956.

Natércia Lemos Müller - Chefe do expediente e

Pessoal.
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I T A L.. I t'�'���'�;i:'oC'i�rtuC��t,"Q;'i�A��;�I:A�,�(iil�;�O:@�P";:�&"Gec·�lr�.1 UJlAi
_

uE lHHEITO DA ,,0 �;dl com o mesmo ��vjQ I j i iJ· . I·;l· I· H�H f I

CO.HARC;\ nFJ llIGUAÇU CrislJim COlTê:1, e o sétimo, , j fl. n;_f • """'''P'''' E F ,\ B' R'. IC U" � I
J'n 8UO br.içns de frente /.j I�J,�.,1\.i,\,118lt·\J\ AI A' l::;

.

1 "d ,.) .1; • ! '''''' " .,; é� ti#\W:/0;H.tal d� CiUi<:ão com o por GOO hr.iças (e 11111. os, 'j �
""

prazo de trinta (30 dias. couf -entaudo-se
D

� ..

Oeste ! 811i nl.cJ'C:ldoriil es li.í se estragando devi-. �
-orn quem c\e, ireuo, 110

f) do 'à hum idade ? :
"�orte COtl1: "'.([116m de' direito G S

/
.

.

li
0 O 'piso de seu arrnuzem nãõ está resistin-

tõr, a Léfite 'com c Ive_I'sos q; CO'

, f f) do :10 trafctrc de e:orrinhos t ..
propl'ietúrlos que azem �

� �

fundos com herdeiros de : "ECOPEL" Ernpreza Cõr.cess ionarin ele 2
(' 'c

-

Gabr-iel ífi Pro d u [c;.; S/A. CPManoel �.' ames, v
é. .

.. .,., T ., r i
'

"'6 f 32-6293 ®
Nazal'io dos Santos ,e Deo- ($. j'.llfl 1J)l)e1'O J�H aro, ,Y! -' oue : �

F':1cZ saber aos que o pre- dato -Joaquim Alves e ao : S. Paulo
-

$L
sente edital virem ou dele Sul ��m Mano(\l Antonio'l �

h "d t • Q:lc:hm enviar-me, sem compromisso, deta- �
con hecimento tiverem que, Cardoso, 2 i-C- ''-lue, a a

• l'i)

por parte de pAVID CRIS- veriiâ", deve a presente ! lhes e prospectos !
d d

... Er'WEREÇO................. .
'"

21M CORRÊA, por seu a -

·ção ser iulgada proce en- li (,li
.. '..

. '" (""il).'DE c»
vogado Dr. Heitor Steiner, te e provada para o efeito

I
ê N-:<OJ '"1\'

., '. .. ..

(�

·lhe foi dirigida a petição de ser reconhecido por sen- � I' Jv J!J •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• g
seguinte : - Exmo. Sr. Dr. tença o dom�nio do, s�pl.i- , :$�$9�3GI}�9�@&i0Sf)e�Ii••fjOÕ)•••"8.�ti3.�lU:>lD�d\�Õ:
Juiz de Direito da Comarca cante sobre citados imoveis

de Biguaçu. 'David Crispim t e para dito fim requer a _ .. __ .. .
_

Corrêa, brasileiro, casado,' de3ignação do dia, hora
_

e

comerciante, residente e do- lugar, para a justificaçao
miciliado em Sorocaba, nes- da posse em causa, com a

te Município, por seu advo- cita cão do Ministério Públ i,

gado' e bastante procurador '20 � o depoimento das tes

abaixo assinado, conforme tomunbas abaixo arrotadas,

procuração inclusa, sendo o
que comparecerão em .Ju!-

mesmo inscrito na p. A. B., so, independente de inti-
CONVOCAÇÃO

secção de Santa Cat�l'�n�, maç ào, Peita a justifica.ç5.o ,

,
J ACÚMULO DE CÊRA NO

•

sob n. 467 e tend,o eS�l'ltorlO "ub-ínitio", re:!uel' a CIta-'
Pelo pr(!,�(iltc edital são convidados os senhores e c lo- .

OUVIDO

a rua Saldanha Marinho, n. çúo dos confmante.s dos
nistss d a "Fúbrica (le Rendas e Bordados Hoepcke S. A." Ii, em Fl�r.'i�;l�POI�S, r» ve�, .in!;)veiS e de se.l1s COnJl�g;Ue�, [l :1(� reunirem em as�embléia, geral ordinária" q11e se.rá

.

A C�l'J, no ouvi�10, -fol'm�
propor a V. Exa., pel" ��e se casados fOI em, pai a �u r2illiz�� da no dia 29 de março, as 14 horas, na sede social se noim2.lmen�e, como mero

sente, áçf,O de usucapiao, II f'órrna do citado art. 4<:>5, I à rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem de .dcfesa. MUltas vezes, po-

n(l,;; termos do art. 5�O (con- contestarem o �)edic�o" se-I sôbr" " seguinte t·ém, �cumula-se .no canal,

forme a. nova redaçao dada, . guindo os de:nóll!'l tramites Ordem do dia pI'odu'z111do entuplmelüo e

pela lei .n ..
2.'137, ,�.e, 7-�-55) l('g"ai.s, sen'do ahllal

,_ r�c�� I . ._. _

_

.

i�l�}l'e:�ão d� �ul'de�:, Ne�s.e
do C. CIvil e alb. 404 a nhecIdos a posse c (:) dom)

I
1) r;-;':amc, d:SCllS:'"O e aprQv::çao do balanço ,'<.bs c<,so, SU o medICO eSLa haol-

4.5G do C,. P. Civil, no cur� Ilio, d? Su_?�icante_ subre o� con[.;1:'O 1 ,"btivas �',o. eX?l'cíc.iô de. 1955, parecer do CQ:lr;e- litado a fazeI' a necessária

:'.O (h1 qu<tl e sendo neces l!i!:J\'C)S cu questao, {:loden \}:O J!SC[,j e fel:�tol'!O (la dll'etona. limpeza.
s5.1'10 pl'ova.rá: I - Que o do assim r,dquiriT 0 neces-· 3) E:eiçlio dos rn

..

embros efetivos do conselho fi,;l.!:\ I Quando tiver acúmulo

Suplic.ante p.ossui ha mais s:'íí'lO titulo para a tran�- e respectivos suplentes pam o exercício de 1956. de cêra no ouvidÜ', pro-
de vinte anos, por si e seus criçilo no llegisüo de Imo- 3) Outros ;cssunto's de interêsse da. sociedade. cure o médico especia.
antecessores,. a posse, man- ve;,�. Protesta por prova pe- Florl:�!1ól)olis, 10 dê mal'ço de 1956. lista para fazer a ne-

sa e p"ciiica, sem interrup- , t'idal, testemunhal e d_epoi- Hudülfo 'Scileidemantel - Diretor-presidente. cessária limpeza. SNEB.

çfto e nem oposiç�o e ,c?m I rnento pesso:l.l elos confinan-

o "animus domim", vanos tes e, da.ndo-se a presente,
terrenos, localizad?s no 10- p31'a efeito de alçacb, o va-

gai: Sorocaba, distrito da \01' de Cr$ 3.000;00. Pede

séde deste Ml1l1icipio, assim I deferimento.
Biguaçu, 16

disct'iminado: O primeiro,
I de .fevereiro de 1956. (ass.)

com a área de 4.180m2, heitol' Steinel'....L- Selaeh

sendo 19'm. dfl frente, por !leg:l1men le. Rol' c13s te�te
'220 m. de fundos, confron- I. Ull.lnhas: Deodato Jacmto

tando-se a Oeste com ter- I Alves, Leonel Saturnino

!:as de Virgilina Maria �e ; C:WdORO e Manoel Antonio

Souza, ao Norte com o. p:o- I C,lrdoso. �ESPACH?:_ A.

prio autor David Cl'lspI�n I Dei3iglle o Sr. Escrlva? o.

Corrêa, a Leste com o 1'10 dir. 5 ele m:.uço para audlen

do Inferninho e ao Sul com i Cl.:1, de jnstificação prévi::t
})e1'(lei1'08 de Pedro Joaquim li ela jlOqSG. Cient���qn�m-se .0
Vieira; O segundo, com a Dr. Promotor r nblIco. El

ll'ea de 81.750 li12, C�)l1-
I l'.ua-:,.\ 2.5-2-5_G. (Ass.� Jay

rrontando-se ao Sul com· rr'ol' ljl1lmaraes Colhço
terras de Narciso Alfredo' .)lJi:: (::.� Dil'eito. SENTEN

de Souza, a Oeste com o -rio I CA: - Vistos, etc. Homo- I
fnferninho, ao Norte com'o :�go, por sentença, a justi
citado rio e a Leste com o I fi:::acão de fls., em que ·é

mesmo supra cjta�o rio In-I recp·�rente David, Crispim
fel'llinho; O' terceIro, com I COITêa, para que. surta. �eus
118 brM;as de frente, por I iuridicos

e legRls efeItos.

3-00 bimças de fundos, con-. CitC',.se,. pes$oalmente, por

frontando-se a Leslte com o

I' rn"nd:t,do,
o Dr. Promotor

Morro do' Espigão, ao Norte PÚ0lico e os confinantes do

com quem ele dire.ito fôr, a I imóvel em questão e os in

Oeste com ttlil'ras de João e I ';eressados incertos cite-se,

Henrique � Delanelo e ao' DOI' edital, com o prazo ele

Sul com o. próprio navid! t:rinb dif,s, a ser puhlicado
Cl'ispim COl'l'êa; O quarto, I !lma Vt:Z no Diário Ofidal e

com a área de 81.400 m2, '-,OI' trê,� vezes no jornal "O
tendo 185'm. de frente, por Estado", para todos, que

:140 m. de fundos, conÍl'on- rendo, contestarem' �o p.edi
tando-se ao Norte com teí'- do no prazo da. lei. Custas

I'ns de Guilherme Sperandio, <;final. Biguaçll, G de março

t Leste com t�rras de Mano- de 1956. (Ass.) Jaymor Gui
ei Correia, ao Sul com o mr,rães Collaço - Juiz de

próprio autor David Cris- Direit.o. E para Ch,!g:lr aO

1im Corrêa e a Oeste com a conhecimento dos interes

f.�"trada; O quinto, co\n a ,;'ldo3, passa () rrc.:;ciíte edi�
írea de 47.840· m2, tê'ildo inl com o r;nzo de trinta

�6 m .. de frente, por 440 m. dias, que sedt Pllblicac10 e

de fundos, cOllfrontàndo-se afix;:: do na f6rma da lei.

'1 Leste com terras de Ma- ]!;u, (A�s,) Orbnclo Romão

noel Correia, ao Norte com (le F::tri:l, E�cr[yão, a fiz

tel'l'i:S de ,herdeiros de Se- df.1tilografar, e subescreví.

')astiana 'EUgênia Fernan- Biguaçtí, 8 de m�irço de

des, a Oeste com fundós de 19.56. .

(A�)J C" �

Ribeirão e ao Sul com o . GS. a.�in:o}" T.ll!�ml�':leSI·.'1l'Ópl'Ío D:�vid Crispim Cor- CoJbço .. - JlllZ ele DIrelto.

rêa: O sexto, com Confére com o

original'í.2IJ6,900 m2, de área, tendo "'fixndo no log;ar de costume.

1.293 in. de frente, por 3.300 O Escrivão, Orlando nOlltã ,

m. de fundos confrontando- ele Fada,
----------------�----------------------------

o ESTADO

O Doutor Jaymor Guima·
rães Collacé, Juiz de "Direi

to da Comarca de Biguaçú,
Estado de Santa Catarina;
na fórma da lei, etc.'

se a Oeste com telT::ts do

proprietário 'do Amancio,
aó Norte com o próprio au

tor David Crispim Corrêa,
a Leste cOJU o Travessão
Geral que divide os terrenos Ide Sorocaba com Amaral e

-_ ... _�--- . -_ .. � ._ .. _-_ .. _ ...... �. _ .. _-- �-�.__ . __ .

•

rÁBRrCA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.

Preceito do Dia�ASSElHRÜUA GERAL ORDINARIA

I....W4llilll �
_� ._.a.l

PARTICIPACAO
,VENDE-SE

�.

Vende-se uma limousine marca HUDSON 46,
em perfeito estl!do de conservação; ,"er e Íl'.:J.tilr ii 1';)a

Felil .. e ScJn:��.�dt} I!.. fiG .

Itoqerico Rorlrlg-ue.s Lemos e Zenir Probst Lemos par

I ticipam aos parentes e amig'OS o nascimento de sua pri

I mogenita ROSANA. ocorrido 110 dia 11 de março, na Casa

de Saúde "São Sebastião".

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

/

....

Lavando com Satrão

�irClem EspeciaJidad-e
di ma. 1í�L IIDUSIBIIL-JoIDJllle. (marclI�r(luistrllllll)1

ecoDom,iza-se jelDpo�e dinbeiro
t

-

l
,
l·

I
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1rdilali
JUIZO DE DIHEil'O DA

COMARCA DE BIGUAÇU

raa,al de citação com o pra
.

zo de trinta (30)dias

o Doutor Jaymor Guima
rães Collaço, Juiz de Direito

ds Com.noca de Blguaçu, Es
tado de S:llltü Cntarin a, na

f(,r:'.i:1 d . .L lei, etc.

:n,·Hif'-t··.·· ·!
..
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(MARCA R EGISTRADAl

/

,,' .. ';1>-;- .....,. ..., _-_

• '.'.f w-.
I � ... , ...
, "'" II �
, � I � I ;)"

'JIII' ". m: jjl�II[II!

Faz saber aos que o pro

ç_eJ:re edital virem
.

ou dele

�onhecimento ti \'Cl'l�m que,

por parte de ARNALDO
FRANCISCO GAMA, por

s�u assistente judíciâflo;
lhe foi dirigida a petição
seguÍllte:' Exmo. Sr. Dr.

Juiz' de Bireito da Comarca

de Biguaçu. Arnaldo Fran

cisco Gama, brasileiro, ca

sado, pescador, residente e

domicÜiad? �n: Tijuquin�as, r
�néste MU.l1lCIPIO, vem peI.�n-1'

te V. Exa., por seu assis-

tente judiciário infra as-
.

sina do, promover esta ação
de usucapião, expondo e re

querendo o seguinte: 1,
Que possue um terreno s i-.

tuado em o lugar 'I'ijuqui
rthas, distrito de Guapo
rn ugn, deste Municipio e

.

f' trt
f

Comarca, de. orrna rran-
I

gulur, medindo 180m. de
i

frente por 200m. mais ou
'

menos, de fundos, com a

área de 18.000 m2., mais ou

menos, f.izendo frente com

a astra da geral e fundos
com Domingos Generoso,
confrontando ao Norte com

Pedro Angelo da Rocha ou

quem de direito e ao Sul
com herdeiros de Francisco
Nicolau de Moura. 2 - Que
não tem titulo hahil de di
to terreno e sobre o mesmo

tem posse' mansa, pacifica,
con tin u a, sem oposição al

guma, ha mais de 30 anos,

por si e seu an tecessor, pos
suindo-o, sempre, com âni-

Jmo de dono. 3 - Que quer

adquirir o dominio sobre o

referido terreno, tendo em

vista os arts. 650 do Código
Civil 'e 454 do C. P. C. Assim
sen.o. l'i'c!',;c:r a V. Exa:. se

jam tomadas os depoimen=
tos das üF�t('�ml.mhas alui-
XQ' arnoladas, que compare
cerão 8H � .Jpizd sem que .

p:<I'2 tal necessite intima
<;5.0 e, julgada que seja
<l justif icaçâo "ab-initio",
Pl'O";.';íga<;c de acôrdo com

á art. iEiS c par rgvafos, e

art. 4::i.i, ambos do Código
de Processo Civil, adquirín
do o requerente,' de tal ma
nei ra, o titulo legal do ter
reno e�l, apreço, .para a

trunscriçãc no Registro de
Imóve is competente. Pro
tostando por todos os meios
de prova em direito permi
tido c. dando a esta o valor.
11e Cl'� :HOO,OO; P.' Deferi
.mcn �0. Biguaçu, 26 de ou- !
tubr o de 1955. (Ass.) -Rei- '1',�l'- Lacenda Assisteri-'L,LLu . "e __ ,

- c::' -

I
h', .Iu dic iário. Testemunhas: ,

Domingos da Costa Jr., Ma
noel ,Lvm�11g'os de Assun
(':to -é: t�:.\bliilio Domingos
(h Costa. DESpACHO: A.
Les igne o 8'1'. Escrivão dia

• c' hors para a realização da
aúdíencia ,d-e justificação
r 1'2,\11;; d: posse, .Cierite o

.r». Promotor .Público. Bi

rcii::ça,- 27�X-55. (Ass.) Jay
i-'1.0r

. GuÍrm.\l:ãcs Callaço
, J,\lÜ:, de Direit_o:- Procedida a

'j�:s('ificE,�10 foi esta julga
d " por sen te�ça do t�or se

gu !Ylte: Vistos, etc .. Homolo�
iYO, por sente:lç::t., a jj.lstifi
.cf,cfw de fls. em que é re

(lU�l'elltc Al'n:lldo J;rancisco
C�_anla, para que produza os ------

ef'e-I'to" de direito. Cite-se, I
.

dv (fU, aos (eze.ssete dIas o

pessoalmente, por mandado mês de fevereiro do ano de
(l Dr. Promotor Público e os 'Dil novecentos' e cinquenta
confinantes do imóvel, e

') seis. I<Ju, (Ass. Pio Romão
pm: edital com o prazo de �le Faria, Escrevente Jura
trinta' (30) dias, -a ser pu- menLdo, � no impedimento
bU-cado, uma vez no Diári? ocasional do Escrivão, o da-IOfi'éial e por três vezes no ;,j1ogr�lfei e Rubscreví.
jornal �'� Estado", os in-

I Big.·ua'çl1, 17 de fevereiro

Iteressados �ncertos, para to-
.

de 195G.
dos, �uerendo, contestarem i ,(Ass.) JayÍnor Guimarães!
o pedIdo 'no prazo legal. i Collaco_ - Juiz de Direito.'Sem. custas. P. R. Biguaçu,: C�l;fére com o original·
16 _pe fevererro 'd� 19�6. :1ÍiX.�ldo no lugal: de costu-.!(1\ss.) Jaymo.r GUlrr:ar�es. _me. O Escrevente, Pio Ro- I

_ p' A R' T I C 1 P A C A- OCollaço � JUIZ ele DIreIto. '11;:0 (Ie Paria. I _

-

E para chegar a_o conheci-
....._-.-_.,••_ ••-..-_-_-_.�d�V_-.-.._�_._.� I 'CLINICA MÉDICA DE ADULTOS

I
.

t d
. E CRIANÇAS - lfElJMATO.mento e os 111 eressa 'os, pas- : ÇkAp'R'EGADA d NILSON E. DA SILVA LOGIA " fR:t o -presente edital com o LI"!· • I

-

R: ,Consultório - Rua 'Üu,nês Ma-

pra�a de .trinta' d.ias, -que II t
••

FERNANDA DE C. LOBO,SILVA chado: 17. '.
-

.
'

I'
. I � HÕl'ál:io das COJ;lsultas � dn�-,

s;ra pllbllca�o e afIxado, mr I Pl'f�'ls::-S(� tratar a _Tua i
_ partlcIP.am aos parente� e. pessoas -d; suas rela- 17 às '19 horas .. (exceto aos sá- !

forma da leI. Da�o e pas- I C(Jn�e1l1c'1l'ü Mafra 14ZJ ou

I çoe,s
o nasClmento de sua fllh;l, Ruth, ocorndo na ma- bados).. I

sado nest.l C:d.-:de de Bigua- . [(,:�C ::;S9·1.
.
iernidade "Carmela Dutra" dia l1 -do corrente. IOl�;�si������\2�u:- �\:f.on3��9.de i

-r.
•

1
. I' d' 11 d I F' id

.

.L':Oí:OZD:.a rnu flpilCJ. a ••• eIS o q:le ne a 'fIgl J..!!:C.

D:s?oQ��O de grandes' esplços controladarnente refrige
rados, V_. pode fazer compras uma vez por semana, eco'

norniz.in.io tempo e dinheiro. E além dessa capacidade
maior de armazenamento, Frigidaire ainda' lhe garante'
uma economia jamais igualada no custo de operação,
graças ao seu Ia.noso e exclusivo compressor "POUP1-'
-Corrente", o mais simples e econômico até hoie criado.

V. se su 'preend;:rá com a economia que o refrigerador Fri-
-

gidaire v.ii repres:::mar no seu orçamento de .dona de casa.

$ � �.-. •••

�H�1H�
..........

..........

........ " ..
"."05" •• 11;
......... 11.

.........

..........

........
••• c ••••

Ij�I!I!
1111"i!
iEH����
.......,.

Compre .de"· um-a vez .

para fôd-a Q"sernana I
•

o espaço de 9,7 pés cúbicos, a superfície
-

,-

de 1,38 m das prateleiras, do gabinete e as

amplas prateleiras da porta, tudo sob temperatura
controlada autom.üicamente, lhe assegurmn

rigorosa conservação dos alimentos por muitos
e muitos dias na sua Frigidaire,
que lhe proporcionará economia multiplicada
por muitos e muitos anos.

FRIG�I'DAI R�'E
e«Poupa-Corrente",

uma exclusividade Frigidaire

•

..

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS EM TODO O
r- �J:i:"ijiP"P, ----- - _''-;:_�'''''iIrgiii!'!!!!%IfIi!Jl!lln_.--....--

PArS

Cb produto da
,

GENERAL I'OJORS DO =BI-ISIL 5.1.
•

Ficam convidados todos os sócios efetivos da As

sociação Evangélica Benefic�nte de Assistência Social,
pa'ra, nos termos do art. 22 do Estatuto, em Assembléia
Geral Ordinária, del-iberarein sobre COl1 tas (;j, rebtúl'Ío
do Conselho Diretor,�inclusive exame de livros e docu

mentos, com referência a,o exercicio de 11)55.
A Assembléia será realizada á rua João Pinto, nO

37 dia 26 de março 'cQr.rente,' ás 19 h. 30,minutos em pl'i
meira convocação, o'� ás 20 horas, em 2a COl1voc)ção, nos
termos do par::\graí_o _(ll1ic� do art. 23 do Esfututo.

Flol'ianópolis, 13 'de ma-rço de 1956.
GUSTAVO ZIM�lER � ,Presidente.

OPERARIO À VOSSA DI5POSICÃO
,

ÇIiD�ca ,Nofurna
DR. SAMUEL FONSECA

Hospital EvangéliCo de Florianópolis
ASSEMBLÉIA, GERAL

'

CONSERTA-SE FOGõES ECONOMICOS. SEJt- Dr. Samuel Fonseca,. ci
rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

tas-f;iras das 19 horas às
21,30 horas.
Exclusivamente com hora

marcada.

._----- -.,.._------��-.'�-

VIÇO RAPInO E GARANTIDO. ATENDE-SÉ CHA-

, CHAMADO A DOMiCILIO.

OPERARIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3

MAIO (Beco), NO ESTREITO.

DR. EWALDO JOSÉ RA·
MOS SCIIAEFER

F O r 0 c Ó-P I A S
SERVIÇO' RÁPlDO E PERFE1"rO

Rua João Pinto, (altos) 1;:; :-- Floripnó�Joli;;

, I
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COMEMORACOE5 DO DECIMO
,

ANIVERSARlO E AULA INAUGURAL

Já chegou parte de um to- no conforto clubistico, dan- com dois blocos do edifício.
do de 150 plantas e que estão do-se aos sócios um' amplo No terreo haverá, em gale
sendo encaminhados para Q salão de danças (um terço rias, doze lojas, sendo tres
engenheiro RUY SOARES maior que o atual), restau- duplas,
para início das obras da nova rante, bar, buate- cíne-tea- Nos quinto e sexto andares
séde do Clube Doze, os calcu- tro, belvedere-buate, um pa- haverá um total de dezoito

. ';;'.,:;J.i'1<.éIi. los de concreto feitos em vimento social exclusiva- escritoríos sendo' dois duplos.

PROCISSA'-O' DE PASSOS Curitiba, pelo dr. Paulo Au- mente feminino e outro mas- Por tudo isso, dentro de
gusto Wend.Ier, Catedrateo culíno, poucos dias veremos o início
de Resistência do Material Os dois pavimentos ini- 'da tão desejada construção,

A SOLENIDADE REVESTIU-SE DE GRANDE da Faculdade dá Engenharia. cialmente dedicados a escri- velho sonho quasí que cente-
BRILHANTISMO da Universidade do Paraná e

I

tores, poderão com o cresci- nário, que os nossos antepas-
,

í '. pelo Engenheiro Arquitéto. I mento do clube, ser retoma- sados tanto batalharam, até
Apesar do mau tempo reinante, pdis chovêra copio- No planejamento do Edifí- dos Para mais dopendencíaa . que agora o velho sonho vae

samente até �s 20 horas, realizou-se sábado à noite a cio houve uma prioridade de sociais, ., se concretizar,

trasladação da. veneranda imagem do Se�hor Jesus dos egigencias na segujnte or- Será um clube na acepção
-

Parabens ao sr. General Vi
Passos de sua Igreja na colina do Menino Deus, para a dem: conforto clublstíco, eco- real da palavra e não apenas eira da Rosa e a todos os

·Catedral Metropolitana. nomia de construção, estética um dancíng, comohoje o é. 'associados.no veterano pela
. Dir-se-á que foi mais um milag re do glorioso santo, I No aspecto econômico, co-

I
noticia auspícíosa que acaba-

pois de uma hora para outra o tempo transformou-se: .; - ••-----_._._-_•••_-_._-_._._-...._ Ilócar-se-á fontes Oe renda
I
mos de dar.

deu-se uma grande estiagem que se prolongou até altas .'
'

.

horas, e assim poude o povo de Florianópolis e arredo-,MAIS UM ARTISTA
i es, que se comprimia pelas ruas e no largo 13 de Maio, CATARINÉNSE QUE
acompanhá-lo em procissão, com milhares de velas ace- DIVERSOS CASOS DE TIFO NO EST'REITOsas, pois, não ventava na ocasião e os devotos do Senhor BRILHA I

�'.
, ..

dos Passos puderam acender as velas em seu louvor, for-
�

I
marido uma onda de luz que se prolongava por mais de

Mário �,ouz:a (Bola . Sete) I NENHUMA PROVIDÊNCIA
um quilometro. com�çol,l �odestamente �m I SôBRE A VACINAÇÁO

A imagem velada por precioso reposteiro de seda, Flo:l�nopohs! sua. �arrelra DAS PESSOAS QUE RESI
fdi condubda em andor aos ombros do povo, que dispu-

artística, toca,n�o gaita �e DEM NAS PROXIMIDA-
,

.
I

_ . boca na RudlO Guarujá, .

tava a satisfação de carregar tão veneranda e preciosa '

d e t tinl a eus stú DES DO LOCAL EM QUE Sabemos que uma enfer-
:. . quan o sal 1 S e s -

C\' ADOSréliqu ia. dias instalados na Praça XV I' OHAlVI CONSTAT •. -neira do Departamento an-

.Ao. ato compareceu toda a Irmandad_e" clero e bandos, de Novembro. "Bola" Sete", OS CASOS OU. EXTERMí- dou vacinando algumas pes-

musicara, sendo no trecho rezadas oraçoes em louvor ao
como nós o chamávamos, NIO DOS FO�O� DE soas, prometendo voltar sex-

Senhor dos Passos., d de ced d sp ntava para INFECÇAO. ta-feira.
I

A d t
-

f' t d
es o e o

A
_

derâ D
! pesar o mau empo, nao 01 es e ano menor o que strelato p r sua r ra vo-

caso nao po era o e-
.

t· fI
� .

d
' . _

d 'b d
o e ,o a

\"' d t t d t t d S
'

d tno an erlOr, a a aenCla I o povo, a prOClssao e. sa a o cacão de rti�ta Os seus' a-
'em e ser cons a a os par aJnen o e au e, an es

à :noite. Às 22 horas, deu-se a trasladação oa imagem de·
a - .

mais alguns casos de tifo no de sexta-feira, promover a
, migas e admiradores animà-

Nl, S. das Dores, também com grande acompanhamento. Estreito. Agora, em peq-ue- vacinação intensiva de todos
vam-no sinceramente, por-

-0-·
que reconheciar.n que Mário na ca�a de madeira no bê�o o.s moradores da ruas onde

Domingo às 16,30 horas, realizou-se a Procissão do. Sóuza tinha um futuro radio�.' que fIca ao lad,o. da Igreja estão surgindo casos de ti-
Encontro. Foi, como .nos anos anteriores a maior soleni-

s p la frente -Mas como'se de N. S. de Fatima, casa fo?
'

dade religiosa de nossa Capital. d�z .� anta de' casa'não fa7. 'desprovida de águ,a encana-
'

E as outras
I

providências
Apesai",cJ.o, tempo achar-se· duvidoso, a cidade en- ri.1iiao'�es" e nem sempr'e o da e cujas servidões são feL ;lecessál'ias, como as neces

cheu-se de gente, vinda de toda à parte, qUe formou com artista en'controu em sua ter- tas em ."clássica" e fedoren- 'lanas instruções ao povo,

o povo da Capital, massa compacta, que superlotou as
ra natal o estimulo d,e que

ta latrlll�, a pou�o� p.assos sôbre' a remoção das imun

praC3S e ruas centrais de Florianópolis. nec sitav para desenvolver da refenda resldencla, e dices, o combate às moscas,

"A procissão obedeceu 'a ordem seguinte: Guião, o seu:sdotes�Ul11 dia; "Bola Se- nas Rua Tereza CTistina e a proibição do uso de ali

grande estandarte, empunhado por Irmãos do Senhor dos te" foi tentar a sorte gran-
Bêco Caramurú. 1llentos crús e da água sem

Passos; extensas, filas Ide crianças bem ca acterizadas pe- de na turbulhenta metrópo- S�be,ndo:se que. o tifo é �er previamente fervida, e

las suas vestes, representando imagens de inúmeros s3.n- le da RepÚblica. E� conforme molestla tao contaglOSa, que outras que cabem exclusiva

tos; filas de virgens; a grande Irmandade do Senhor dos p� viam s fizeram-lhe intei- "
a pessoa por ela atacada, mente ao Departamento, co-

- e o ,

't d" d
.

d l'
'

d
.

Passos, com tO'dos, os Irmãos envergando o vistoso balan- l:a Justiça, Atualmêrite;' o ar- qual'en a
� l,as, .epOls ,

a mo a lmpeza os canaIS ci-
drau de sêda verde>'f!, seu digno, e infatigável Provedor tista.catarinense é compo- convale.scencla al�lda: pode mentados que cortam diver
Comendador João da" Silva Medeiros Filho, empunhando' nente do "Trio harmônico" contammar aos saos, por, sos terrenos, Os quais can

a vara de prata, sím1:YOlo de sua investidura; grandes fi-' e seu �10me, Juntamente co� meio das mãos sujas ou das tem água estagnada, polin�
,las de Irmãs do Sênhor 'dos Passos, com a fita simbólica os dos seus 'colegas, está em moscas que poisarem em as da, fedorenta, a prq,ibição da

d�·. sEm distintivo; .as figuras representando São João e cartaz na,- Rádio Nacional, suas dejeções, já grande feitura das "casinhas" para

Ml;uia Madalena e as Irmãs Beús, a Verônica, - senhori- conforme comenta a revista quantidade de càl e creoli- o "despejo", e outras?
nha Maria de Lou'rdes Campos, - que desempenhou ad- "O artista' em foco" de Ja- na, formal ou outro desin- O nosso Departamento de

mh'ávelmenle, coIrl..agrado de todos, o papel que lhefôra neiro do .corrente an�.. fetan,tc, deveria ter sido jo- Saúde que se mova, porque

.confiada, pois é dot�a de>�oz, agradável e sonora; o Pá- "Bola, Sete", Juntamente, g'udo. ll? bUl"aco da. referi- o tifo está grassando no Es-

[ )j«(.cujas varas eram segiira:dás pe(o exmo. sr. dr. Jorge com '''pituéa'' Ma"da 'Alice da '''casinha'', e vacinados treito. Se continuar não li

tt�erda, Governador do Estado,
"

Braz : Joaquim� Alves, 'Jason ;Cesar,'�; 'Outros, é 'lÍm� os moradores e visinhos. ; ��ando importância a casos

P{�s.igente .da AS!,\émQléia Legislativa, Comandante da 5a. afirmação eloquente da cul- Quanto a um dos enfer-
I

de suma gravidade, a cousa

D.-1,,'50 nistrito Naval, Base Aérea, Comando Geral da Po- tura artística.de Santa Cata- mos, felizmente, foi provi-
I

poderá ir longe, muito lon- feliz".
lícia Militar. rêpres'()utante do �r. dr. Prefeito Municipal rina, principalmente da ca- denciada a sua transferên- ge, para infelicidade de.
e outras autoridade;; civis e. miltares.

.

pital do Estado. Sentimo-rtos cia para o Hospital "Nerêu 'muitos.
Sob o pálio, nosso venerando e querido Arcebispo jubilosos em registr�� ,a as-"

Metropolitano, Dom JoaquimDomingues de Olivf!ira, con:- � cenção de Mário Souza CBola
duzia o Santo Lenho. O baculo era conduzido por um' Sete), mais um artista bar
sacerdote. ,

' I riga-verde que se revela no

A procissão era .dirigida pelo Revmo. Monsenhor Rio. de Janeiro, graças tão

Al'GEMIR'O GU
-

F�;denco. Ho���?, dlgno.,"�ura da Catedral e Chanceler, sóm�nte à sua forç� �e von� .'

I IMARAES
do, j\rceblspado. ;" It;; ,

:, ',1, ,t; ;;. ;.;., ," t�'de'e às inegáve�:cvi�;tud'es." ' � _. , .

: ':j,pepois de pel"'éorre�{hl%iuma�,,:iuás �� G�;t:ltrp "da el-'
.

. ,'"
" ;,,: :�.pr "mot.J.v.o ,de. se� lestab�-I ao s��ado �rox}I?Q_na ?�ur-,

d�,Ek passou ,pl:!la frente,1da�b��ral� o.rl� -Se· ,d�u:�Q en- '-w-- .,

'":-;- " ile��fll.eryto" l}P?�r. .l��'o� enf�r -I rasc��.Iao:Monte�J��stelo;,;- no

cittiíl da imagem do Senhoii d'b�> FaS:sds'5�om������{,-�. I ;t I, ", _! ,,':(' :. ".: :�!mlCla�! e,:rêtor�o�:�s�v.?ÇO�S ! Estr��to;'uma apetItosa CJ1ur-"
_ .. das-Pores,_ que descêra, poucos minutos antes, .. pelà t'tí'a (t.PROCESSO nd ." I

de ,Inspet�r d�. �lfl�ahzaçao I rasca�a. .' " .

Padre Miguelinho. do E'stado, sera alvo de ho- Ao agape comparecera tam-

Assomou então a tribuna ,para P..l'!>duz.ir ó�serIDãQ do �i\�0l!- .�P�U��, -=-_ .; me�a_ge.�� ::?: }?:r.�.' ��emiro I b�m, como �onvidado esp�-
Encontro, o revdo. conego WilSO)l Schmidt, orador fluen- VITOR GUllilaraes,: '- clal, o Sr. Vl�ente B�uer,PI-
te, pr.ofundo e imagInoso,' que prod1:1ziu 'eloquente"e' co-' .. -.- '- _.,;' .. ":;':';'..

_

S_eus colegas e �mlg03, que i r�tor do SerVIçO de Flscahza

movido sermão, o quai deixou viva impressão no espírito GENTE _ Peu entradl:}, na
sao numerosos, oIerecer�lhe- I çao da Fazenda.

d t d � .� t-. f �
• • fi··- ,·t - -. '.1" .' � •

E� r ;�::
e o os. '" � "

'

,
•. f': 1 A'Uditdria ua Guerr� � o:�ro- ft ': .. i

' �"
.

;; .:,; n .

\

Terminado o sermão o Senhor dos Passós, já, accim- . c,�ssO"1ie deserçãO" a' quei�r,es- ,,', ,

.

'. '"
....--,--�__"�---------

panhado pela Nossa Senhora das ,pores, seguiu em de" ponde o'maj'Or Páulo Vitor! da ,A concs'ssã-o de êm,'PJesHmos :; hfpote·'manda de sua igreja no Menino Deus, seguido por de�ze- Silv:a, companheiro do mdjor
nas de milhares de fiéis que formavam verdadeira massa' Hàr�id�

.

véiosô ná.. chamá,da
_.

ca' '05 p"e' Ias C'a' '. 'a's Ec'onom,""as
":_

humana, tal é a ·devoção que o povo, de,J<'lorianópolis .tem'· ';'R��oluçãó' iapajos';. Rec-or- ri, ' IX
'. - -� ,

pela sua imagem querida e. venel'a1)da, e mi�agros!l, que da-se que o major Vitor da-. A 'dai�a E�Olí.ô�ic� Fe.deral'
. ; �;. ,,_/ .......

tantas suplicas tem atelldido, como. prova .as milhares de qui saiu dil�igindo' urn D�u- de Salita, Càtarlna, torna pú- .
' :;'-:

promessas que são c1..!mprid!}!l todps os �nQs ,pelos que .são· glas com uma pequena tro- blico que, em data de 24 do ABRIr.,É O MÊS DAS
por êle beneficiado;;. pa, destinada a convencer o é.orl"ente, sába.dn, às 15 horas,

.. nORTALIçAS
,

Quatro bandas de música: a <ia., Polícia Militar. do" major Veloso a entr�gar-se em sua sede, 'à r'ua Coüse'lhêi�' ,Se você ainda não prepa;-
14° B. C., "Amôr à Arte" e "A Comercial",.abrilhantaram ! às .autoridades,.qJiàndo

.

este 1'0 Mafl"a, 60-62, efetuará lei- J;"ou a s\_\a horta, aproveite ''O'
a procissão, tocando todos rnarchas do seu repel'tório, ocupava Santarém. O major- lã$) de objêt6:s 'penhol:adó.3,' mês de abril que é a época,
próprias para o. ato. ". , :' Paulo Vitor,' entretanto,: ade- cujas �autelas f?!:a_n,l venci-

i ideal . �ara as sementeiras de'
Ao ilustre e· incansável Prove.dor· da ,Irmandade sr. ritr 'ao chefe ··rebe�de, sendo das ate 15-do 'IJ:!€$ �m -Cll.TSQ. 1hottailças"

Comendador e�Desembargador João da Silva Medeiros Fi- considerado desertor depois .

Os objetos en{apreçci pOde-I AdC!luir.a,' as • sementes de
lho e demais mempYP.s fia M�sa Ar�m,i.nj,strafiva, que fq,. ,do. prazo legal (lado 'pela Ae- rão ser 'vistos na exposição I

sua P!'�ferência nos Postos
ram incansáveis, TIO· sentido de que� a nossa maior sole- ronáutica; Agora, o processo localizada na 'Matriz da Cai-

I
de Venda de "G. A. CARVA

nidade religiosa, tive'sse tamanha' imponência, deixando" chega á Auditoria da Guerra. xa Econômica, a partir da LHO""- RuacEsteves Júnior
funda e gl'ata impressão na alma de todos que tiveram a· sendo distribuido ao aúditor próxima terça-feira, O editál; 5 ou nO-.-salcão· instalado:
satisfação :'de pi'esen2iá�la, às nossas sinceras e efusivas Uaracy Frade, para dar

pare-j respectivo
foi 'publicado no' bem no' centro- do lI4ercado

.f.elicitações, "Cer, "Diário Oficial".
. I públic!). .

-'

.. �
-

,

Como ,notic�:l.mos, hoje, dia I �õalará, �ambé�, o, Acade- I
vinte, as vmte horas, no mico Hamílton Flguelra Fer

"Teatro Alvaro de Carvalho", ! rarl, Pre.Idsnte do Diretório
será realizada a sessão solene I Academico XXII de Janeiro.

comemoratíva do décimo aní- I A's inumeras felicitacões que

versárío da fundação da nos- vêem recebendo a nossa vi-

/
sa Faculdade de }<'armácia e toriosa Faculdade de Far-

mácia e Odontologia, junta
Odontologia, na qual tambem mos as deste órgão da Im

será proferida a aula Inau-
I

prensa, com efusivas congra
gural do corrente ano, pelo tulações ao Seu Corpo Do

Professor da Cadeira de

Fi-jcente
e Discente pelos dois

slología do Curso Odontoló- lustros de brilhantes servíços
glco, Dr, Newton Linhares prestados a Santa Catarina e

d'Avíla. ao Brasil.

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

,

! Florianópolis, Terça-feira, 20 de Março de ]956

."

Ramos", mas os outros con

�inuam "chocando" em ca

'la, prontos a contaminar
aos demais moradores.

HOMENAGEM AO SENHOR

P RDE O M NDO GRANDE CIENTISTA
I ,�'em de falecer em Paris, 'com nucleos de urânio, de
: vít írna de uma lencemia reação em cadeia.
suh aguda, consequência dos Por ocasião da guerra, em
tra ha lhos sôbre radiações, a companhia de seu marido

: que dedicou toda a sua uÜI particípou da Resistência �
.

existência, Madama Irene fabricou em seus labol'ató�:

Juliot Curie, a conhecida rios, explosivos para osi

clentista, a quem o mundo "màquís", Descoberto, teve
tanto deve pelos seus traba- de refugiar-se em Paris, já
op 'b!llOlllld o arqçs 80tH com 2 filhos do casal.
qual foi deàcohridora e um Madarne Curie foi mem,
dos cientistas predecessores bro do Conselho Superior da
da descoberta da energia Pesquiza Cientifica em 1939
atomica.

_ i no pôsto de Comi>ssál'io d�
I Nascida em Paris a 12 de 'Energia Atômica desde a

I setembro de 1897, dlscípula fundação dess,e c�missaria_
I dos professores Perrin e

do em 1946 at� 1901.

Langsvín, era iem 1914 lau- Em 1947 fOI nomeada pa

reada, e depois do Armistí- ra as fU,n�ões de ?i,retól' do
cio ingressou no Instituto de Laborato.rlO da Racho e P!'O-
Rádio. .

fessor TItular da Sorbone._
.

_. I Era doutor "honoris can,
O seu Importante traba- sa" por diversas universid _

lho "Pesquisas sôbre os des estrangeiras e autora �e
raios alfa do polonio", asse- I

diversas obras sôbre quími
gurando-lhe em 1925, o grau � ca dos rádios-elementos na
de I?outor em ciê�cias. Nes- ; turaís ': muitas outras pu
sa opaca consorciou-se 'com blicações cientificas.
Frederico Joliot, outro ci- Viajou por diversas na
errtista de valor, auxiliar do ções do mundo, sendo fcstê
Laboratório Curie, passan- jada por toda a parte com a
do ambos a trabalharem jun- maior expressão da cultura
tos e a se interessarem pela feminina no Universo.
física nuclear, chegando à Sua morte representa
descoberta da radioativida- grande, imensa perda para o
de artificial. Em 1934 con- mundo cíentifico.,
:jl1istOll o Premio Nobel de A grande nação francesa
química. Em 1936, como Se- está de luto com o desapa,
-retária de Estado da Pes- recimento de um -dos seus
111iza cientifica no Gabinete grandes filhos e o mundo
Sena Blum, põe em evidên- inteiro sentirá a falta de tão
ela a emissão de neutrons eminente cientista.

TOUS lES JOURS
Meus fans perguntam-me porque não, escrevi mais na-:»

da (são Poucos, mas síncsrosj .

Bem, a coisa não é bem assim,
Quem trabalha num jornal, escreve todos os dias: pou

co, muito, o que for necessário .. ,'-Dai o nOl80 nome nunca
aparecer ...

O encargo de um rasporter nesta nossa pacata cidade
é de pouco movímanto: nada acontece de interessante:
Sempre a mesma, rotina de todos os dias: festas, sessões
culturais, datas festivas, ates de autoridades,

.

viajantes
ilustre, (raríssimos!)

Reportagens das boas, no duro, são uma raridade. "-,

Assim a gente conta, quando há folga, algo para dis
trair Os leitores.

-:-OGo
Domingu' estive em Canasvieiras.
Ante aquele quadro marinho, olhando· o mar im€HEO,

que se perde do horizortte, a gente .emudéce, ., O pensa
mento é que vàe ás soltas, rolando pela vastidão oceani-. , ,

Ca .. , Aquelas mesmaS águas já passaram po'r tantas pla
gas: Cidade do Cabo, por exemplo, cidade que é um C'i"gll
lho para o continente africano.,. E subindo a Costa do
Marfim, bem no extremo norte está Dakar, cidade cosmo

polita e porto obrigatório das linhas do Atlantico.,. Se
guindo mais para o norte, passamos pela Ilha da Madeira,
cujo .clima é ,o melhor do mundo - Ilha famosa e procu
radíssima .. , Atrav!;:�sando o Atlantico a vastidão das
águas, chegamos em Belem do Pará, s�la de visita do
grande am.zonas.,. Nos cais, miriades de barcos pequenos
e grande.s, acostari1, comercianclo coisas do fabuloso Infer
no Verde ... Deixando o Brasil, npsso pensamento passa
sobre as águas da Ilha do Diabo Oi.l Ilha Maldita. " Depois
Trindade, Porto Rico e Miami ....

Na beira da linda Praia,de Canasvieira, continuo mudo,
enquanto o pensamento vôa sobre aquelas mesmas águas,
que já percorreram todos os continentes .. ,

.

Uma mão amiga tocou em meu ômbro ...
Voltando a realidade das coisas presentes, olho OS

banhistas gozando o fre,cor das águas l,impidas, ..
-Bem, aquela mão él'a de um ente querido, . ,

- "Que Pensas, velho?"
"Pens.> naS belez':ls ela vida... quando a gente é

PETER

·Fp.eGltanie
I,

Term�l1ei, -ante-ontem, a leitura de um livro ruim,
qu'e não devêra ser escrito. "O General Goes depõe. , .I'

é o tít1,llo, ao qual acrescentei ":., para dal' razão ao

sr. Lourival Fontes",
A mais perfunctória análise, mesmo' do mais leigo

dos ignorante3 da política brasileira nos últimos 40

anos, a obra surge como um ,auto-libelo:' o General
condenava e fazia e fazia e condenava.

Nas suas pág'inas, a maioria absoluta dos depoentes
está morta: o Presidente Var,gas, o Gal. Maria�te, o

Gal. Daltro Filho, o CeI. João Alberto, o Ministro Sal

gado 'Fililo, o Gal. Alcino Souto, o dr. Pedro de Toledo,
o, Senador Epitácio Pessoa Sobrinho, o Ministro Aga·
m�l1on Magalhães, o Gal. Canrobert, o,�Gal. Waldomiro
�ima, o G,fll, .Estilac Leal e tantos outros n'lilitares e

políticos, gue exerceraOl papel de
..relêvo n03 aconte

cimentos.
Êsse livro triste, doloroso, ,decepcionante, deixou

me 'a certeza �e que nem só os peixes morrem pela
boca ...
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