
Juscelino
.qualquer corrupção

A nota sensação da sema- vista que
.

concedeu à im- O primeiro Tad1'áo que en-

na finda, foi, iúcontestàvel- prensá da capital mineira. I centrar .elp. meu govêrno,! ção administrativa. ARsim
mc!Üe, 11 declnração formal "Serei rigoroso no exercí-I jo.�al'ei à rua, seja êle quem' procedendo, além de cum

do Presidente Juscelino, em
i
cio do meu mandato, pela fôr. Combaterei, com ve-. prir o meu dever, estarei

Belo Horizonte, na entre-'moralidade administrativa. I"emência, qualquer corrup-] correspondendo aos anseios

:n povo brasileiro", - dls
.e o Presidente.
Se assim fizer. - e acre

ditamos que o fac:a, - não
'eixando impune os preva-

rlcadores desonestos, Jusce
lino será apontado, de Jus
tiça, como um dos nossos

maiores Presidentes, visto
que uma' das maiores crises

do Brasil, tem sido a da mo

ralidade administrativa, -
mal contagioso, ele lamentá
veis consequências para o

país.

IMPROVAVEl UM SURTO DE POLIa·
�

MIElITE. DE GRANDES PROPORÇOESf
NO �RASIl, EM 1956

sUeiros, especialmente ao

digno estadista' Dr. Nereu

Ramos, que para honra e 01'

';"""--gnlho de Santa Cata�ina, foi
um des maiores sustentacu
los do regime, contra os

I infantil. Nestes casos e em

outros é que a doença não
chega a manifestar-se. Há

posteriormente, estã -vacina
RIa, ?O (V. A.) - "Na mi- cão natural acima referida

nha opinião, não se justifica que impede a propagação da
o alarma que existe a respeito doença".
da eclosão no Brasil, dum Disse, depois o dr. Marcelo
surto de paralisia infantil, Garcia: 'Quanto ao surto ar

semelhante ao que, no mo- gentino, iniciou-se em [aneí
msnto, ocorre na' Argehtina" ro e, no momento, acha-se
- declarou à imprensa o dr. em declínío. Dlscorâo, portan
Marcelo Garcia, médico do to, dos medicas pessimistas,
Hospítnl de Jesus e um dos que prognosticam para este
mais conhecldos especialis- ano, no Brasil, um surto df'
tas cariocas em poliomielite, grandes proporções. Acho que
que, continuando, assinalou: - o fato de ter eclodido lá umn

"As noticias alarmantes epidemia de grandes propor
que têm sido divulgadas cria- ções não significa necessa

ram um estado de angustia riamente sua propagacâo aos

e medo que considero injustí- países vizinhos. Dum modo
ficados. Sem querei, ser pro- 1

geral, para que uma epidemia
feta, acho que este ano a in- se propague dum centro onde
cidencia da poliomielite no esteja se irradiando, para um

216 - Pr·oC. Loide Savi - Demitido - -2-3-51. Distrito Federal será bastan- outro centro vizinho, é precí-
217 - Manoel Gonçalves Farias - Demitido I te pequena. Isto porque, se- SO que existam nestes outros

19-3-51. gundo uma regra de epide- . centros, condições em tudo _

218 - Moacir Jardim de Menezes - Demitido . miología, sempre que, duran- : semelhantes àquelas extsten-
26-3-51. I te certa fase, há uma epide- tas no ponto de eclosão da

219 - Manoel Freitas - Demitido - 26-3-51. mia de .grandes proporções, I
epidemia. Tal fato não ocorre

;�:!o _- Prof'a. M:u'ia de Lourdes lIulse Lodetti ,:egue-se sempre U:11 período entre a Argentina e o Brasil.
Demitida - 5-6-51.

i
de baixa incidencia. Há, como I Acho muito justo que se to-

221 - Pl'lÍf. Baúlínn de Oliveira - Demitido i que, uma vacinação natu- mem, no momento, medidas
27 -2-51. ral da população infantil. I preventivas de modo a defen-

222 - I·í'olrr. Judith Duarie Pereira - Demitida - Sempre que há epidemia, pa- der nossa criançada. Mas tu-
21-2.-51. ra o caso da ferma paralítí- do pode ser feito dentro,dum

223 - Hildebrnndn Mascarenhas,- Removido ea de poliomielite, calcula-se certo realismo, sem esse in-

2-5-51.. ; que existam cem casos de [ustlfícado estado de nervo-

22'1 - Profa. Aracy.scheidt - Demitida - 20-6-51. 'for�as não paralíticas da sismo. Frutas e

.

alimentos
2;�5 - Salviu Pereira - Removido - 22-6-51. mesma doença. ES3eS C!l,SOS normalmente Importados ela
2.:!G - Francisco Eracinha Dias - Removido '

i banlgnc., são inrecctosos, ha- Argentina devem ter sua ím-

�)IRETRIZES NO MIN°'151"ERIO D'A
17-7-51. Ibitualmente rotuladas como portação suspensa tnmpora-

L r· _

.

' 2:37 - Prof'a, Augusta Zanetti Demitida gripe. I riamente e, segundo noticias
, ..., 19-7,-51. I Clirrícamnnte é impcssível i já divulgadas, es.::a medida

-GUERRA ·P.A'RA AS EL�ICOES' 2;�8 - Al'lno Díns - Demíttdo - 2-2-51.
.

i fazer 'distinção e só através ',profilátic:l �_,.Joj tomada.
-

,
" 229,. -'I'

�pf; "\,'a�t.mo!. Rosa ir: DemitI,�lo .:....: 1�.-;�-51. ",._ .d",° e
-.!,a.,me. /':IP.4.JjqllÍmJ da es.Ilbi,TambenCa.chô razoável. que

,
. -lu,�O-.. _C,lY.'." .IR,p.:f,',. '�;.11,',1_l__1,1'A...? '._�,";_ .':., "",;' 23;:.� ,:: l1-!!:l.�l't�.�e ,�\ _q,r!� "

_. DêAnttí,t1�· L" '''i''''hIía -

se p��llte ,�?n:provar a '�se mantenham a� ,:nanç:ís
n__ ,��'lJ.I.�,�. o� �

s,,_:):+..........r·_
" -J-';>i/, ">:." �,'

..
_.

. preSeJ;lç�r.cle alt(\ra9oes 'C-J-u-jnas melhores cond,l.çOes..,po3-
, ,? ,.>._

� oe • • 1 231 ..,....'. ltlluiq,�im&),-' Demitido - 5-6-51. ! ,,:ldãs J!efo vll'Íls da par.ali3ià siveis de resi.s-tencia' ao virus'.'.

RIO, 20 (V. A.) _ Fixando. diretrizes que lios traç \!i�Og 1 232 - Profa. Ints Cesira Daminelli ....... Depliiida
.

sua p03ição em face das pro- i face ao embate demoC'l"aL1CO I 10-7-51. --------.:....-----------------

ximas eleições no Clube mili-
,
que se aproxim;:-,. Como rni-! x x

tar, o general Teixeira Lott,' nistro da Guerra, nos nnnte- I
I11inl'�, tro cl�, Guerra, drstri- remos em atitude de comple- inatarios do telegrama em que � _

me dão conhecimento do que buiu ante-ontem o seguinte ta isenção a fim de assegu- i. na, alguem que falasse a respeito de demissões.

d .. S h ' P' _

.

aviso: .

. rar a inteira i1eutralidade ela i ",Trata-se de um SI". A. C. Mas veio errado; Os atos
en ereçalam ao en 01 Ie

I
.

···t'
-

d ·E o,-.·t �'" .

bl' I � f 11'1 D···· ar" I
.

I t I r·
'

, ·1' "Em nlal'o proxl'l'i'}" COllS-J- admmls lacao o xe' cJ .J em. _ alJ.Ul 1111 íCa( o.. oram, co U{ (\S ao lano ICla .

�lCen e ca tepurJ lca ao pro- . ",' -.
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l' '. ant disposicão e3tatutaria, todo o processo �leltoral, ve- j l\�ll(Los funclonal'lOs foram, nesses pnmenos me-
))0,1 o c e 111S1 las e H.SU. "os e ,.

1
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o, f' de deverá o Clube Milit3,r lJrOCe- dando qua quer In erterenCl:-t ! se�', (emlÍldos (e unções que excrClam, sem con-
ciue nle 1012,11 ai aS�<1�a aS, '.

" . . �..., '

"d ,.0' o'. .'

. -", t
' ' .

o'el'" c· elel'co-e" bienais para 10flCIal de apOlO ou opO�lçao I tudo selem exonera os dos o.:al".os pubhcos, 1)01S
porque SeI 11"U os ao aespel- ..� .,. ., ". .

_ � .

. .. .

t . d
. .

F· t renovacão de sua diretoria, I as candidaturas que se ve- : jR gozavam de estabilidade. ASSlDl os professores
o e a ll1veJa. aço vo os -

ln, t' .'. o·'; ,

.' , A', '1' B' O 5
, b' '0' ," c 11vof'alld.-i ao preliL) a tota- nh"m aplesen ar ao sUlIa",lO 1 LOUllval Gaya e urea Enll la auer. s ou 6

pJr que meu:; no I�S aml"O" o - .J
.'" , •• •

1. '1' .' ... '

, l'd"de elos a c: co Qf'iaàoco. não só dos aSSOCIados e prOibindo i l'hefe� tl-e Sel"Vlço, dlS}lensados durante o Governo
e eals COI re IglOnallos e0n- ", . -., -

_
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t.
.

t d' tn nnuital como ele todas I
nos quarteE, estabeleClmen- j Pl'csHlcnte Nereu !.amos, tambem nao perderam

muem a serVIr a nossa erra . es _, v4,.. .
,

. " : .
,

•.

. 1
-

d t _ as Q'uarnicões militares do tos e repartrçoes, a pr:opagan- I seus empreg-os, mas apenas as chefIas, de conflan-
com a e.evacao e o evo a. '" .
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P is Sen'lo Que é 'a primeirn da ou a lCramen o e vo Os cu. E os udcmc;tas nao acharam que ISSO era mons-

mel} o que es eem marca- a. , 1 '
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d t· ·ct d I "'-t i· z que 'lI ocol'�e .n" trano- para quaIsquer· c apas, em truo;;a per,,,egulcao. sr. A. C. procule os Dlallos
,o a a IVI a e par amen ar. I: e u< l,.J' o

.. •• •
.

_,

•

.

af'etuosos abl'aços Ne'reu Ra- ('lrSO de nossa ge�tão na Pus- horas de trabalho ou por ele- Olloals CItados c neles encontrara os .atos que
_

c � zeiros, assim disct'iminadas:

I t
.

G
. . d' mentos estranhos, arro:a.i11ns! E veja Se conseg·ue a lista llos pers('gui-

mos. ,a ela 'uerra, Ju;gamos e
._" conservação da pa,,,imenta-

O
.

R " A bl" I' �so de·ver clirio'ír-mo-nos '1 Acsoclaça.:;l de altas e no· dos do GGvêl'110 Federal.
8111 egls - ssem ela .0"· "

' > •

• _ ' cão de estradas, ruas e ave-

L "'1 t' FI 'an' I"s 'sc todos o' dip"nc" cltmaradas do bres tradlçoes; onde a faml- n··l·das, 5' ml'lho"es', desob�. tru-egls alva orlo OpO 1 •

,.

- '" "..
'o,

•.• , lia militar encontra sabio
�

Seu intermedlo agradeço ExerCito para lhes tl�lL1Smltll
. ção de valetas e dreno;; e Ca- Nomeado recentemente pc-

l!onroQ,'" lnensagem Ilustres de modo claro e S1l1'lJ!es as' ambiente SOCIal, cultural e

E�/1 PORTO AlE.GRE lo Sr. Ministro do Trabalho
�" beneficente a que faz jus, de- IV

pinas em estradas, ruaS e ave-

,

I

vemos, a exemplo das gera-
nidas,3 milhões; recuperat;ão pãra exercer em o nosso E�-

,-----------------'------- I

çôes que nos precederam, tUJ
e conserto de maquinas rodo- tado, o cargo de Diretor Re-

S d'd d D'
,,..,

d T" vim'ias, 3 milhões. Para a gional do SAMDU', assumiu

:ai�a:�ra����o��e/���se��� everas me 'I as a IVlsao e . ran- Secretaria de Aguas e Sanea- trás ante-ontem aS funções

ção dos alevantados objetivos'
.

b d 'd b t
menta serão destinados ... ;. do referido car'go, o ilustre

do Clube: harmonia, cultura SitO contra o a uso -a escarga a er a Cr$ 500.000,00; para a conser- facultativo Sr. Dr. Almiro da

e bem-estar de nossa classe". vação da rede de esgotos plu- Costa.

Frisou o ministro da Quer- e da fumaca do óleo crú viais, 500 mil cruzeiro;;. ° ato revestiu-se dé 28lcni-

RIO, 20 (V. A.) - O pro-
I
Confessou o ministr_o Q_l.le, na- ,Finalmente, no Dep!l.rta- dade, tendo ao mesmo com-

ies�or Mauricio Med�Íl:os, Mi- i da t�mos C.oln r�I_a':1ao a tera- ra, ao coneluir::r '

..... '" '-\ - ,��ltl pare�ido autoridades fede-

nistro da Saúde voltando a peutIca preventiva, contra a "Ao revé3 de estimularmos PORTO ALEGRE, 20 (V.A.)

I
Divisão de Transito, determi': rais, estaduais e municipais,

falar sobre o surto epidémico
I
alarmante doençac

.

rivalidades e discordias este- - Duas ordens de serviço fo- no sejam apreendidos e reco- corpo medico e funcionários

ele poliomielite na Argentina, I reis quando não nocivas à, ram baixadas pela diretoria lhicl03 a esta Repartição, to- JUSCELINO CON- I
do Samdú e outras pessoas

declar�u: -:: "Como mi.nistr? I . "Ma�, é verdade. tambem, união e ao fortalecimento de; : la Divisão de Transito refe- i dos os velCu!OS a�It0motores, GRATULA-SE COM convidadas tendo o novo Dire-

ela Saude f,aço. U�l apelo a I dl�se, q�e o Instlt�to Man- ·laços de sã camaradagem que I rente ao abuso da descrtrga

I
sem_ distinção, que trafeguem Itor

ao manifestar agradeci-

população brasIleIra: tran- gumhos, tem capaCIdade pa- nos entreligam, tU,do envida- i aberta, fumaça do oleo cru com descarga aberta (sem si- NOSSOS JOGA- mentos a todos os que compa-

quilize-se, tocl._as as Pl'iOviden-j ra fabricar v!l.c�nas anti-po-. 1:ém03 para'manter alto o cli- e sobre o' funcionamento de lenciador) e Os chamados DORES . receram ao ato, e às Palavras
C.:1.: est5.o sendo tomadas no liomieliticas". Interrogado se ma da pugna de rotina para oficinas mecanicas na via pú- i "óleo cru�' que não satisfa-, 'com que foi saudado pelo seu

sentido de proteger a saú�e
I temO.3 cap.acid�de -pa�a f�bri- i a r�no'Jação da .d�reto,ri�, �m- .

blica. Sobi'e Os dois primei-I çam as eXÍ'gencias da referi- RIO, 20 (V. A.) - Por mo-Idigno antecessor, ressaltado o

(o :)OVO, mormente d,JS habl-I cal) a vacina Salk, dIsse. -, pedmdo que palxoes polItlcas ros casos', há tempos o dr.! da circular. Cumpra-se (Ass.) : tivo da cunquista do Campeo- jseu
firme proposito de tudo

t::mtes da r�gião gaúcha, I "Temos capacidade p:lra isso. 'se infiltrem _entl"e nós, sem Muniz Reis determinou seve-! Augusto Muniz Reis, Diretor· nato no México congratulan- fazer no sentido de que o

fronteira à Argentina". De-' Dois cientistas brasileiros, qualquer benefício para o ras medidas, mandando ex- da Divisão de Transito". do-se com os atletas btasilei- SAMDU' em Santa Catárina

(:�alOU ainda o ministro .da I q�e trabalham em São pa.ulo, Clube, ambien�e. de CO�VIVlO pedir circulares, que levou o l _: '. ros que conquistaram o se- ;se torne cada �� mais efici

s:lúde que, as providenCIas I
vao embarcar para a Argen- de nossas famlhas. Aflrma-, n. 13, na qual era tratado o I' N. R. - Como tudo e dife- gundo Campeonato. Pan-a- ente em benefiCIO do povo

determins_rão inc�usive ,o fe- tina a fim de observar a irra- mos à puridade que qualquer assunto agora em ,foco. Como
I
rente na culta capital g�ú- mericano de Futebol, o presi· I para cujas finalidades foi

chamento da3 fronteiral;l com: diação do surto epidêmico. chapa regular .
e concreta- muitos infratores não cum-· cha! Nós, aqui, ainda vive:- dente Juscelino Kubitschek cl'iado.

a Al'g;;ntina. Sem esconder as Observarão ainda as pr3vi- 'mente eleita só encontrará �priram a referida circular, o mos envoltos num mar de
I
enviou o seguinte telegrama Discursou tambem na oea

falhas e as omissões adminis- dencias sanitárias daquele da parte do ministro da \ dr. Muniz Reis vem de baixar i fumaça negra, expelida por ao chefe da Delegação Brasi: sião, o Sr. Hipolito Pereira,
trativas o p�'ofe�sor Mauricio país no toc�nte ii. maneira d� ,Guerra, apoio e aplausos, a \ para a Secção de Fiscalização grande numero de onibus,! 1eiríl- no México: -"Partieipao- prestigioso procer trabalhis

Medeiros inf,}rmou que, até contrôle da doença. Especia- fim de que possa, isenta de
I
a seguinte ordem de serviço, principalmente p.a linha do do do júbilo do povo brasilei- ta, o qual ressaltou a obra

ontem o· governo do Rio lizaram-se os cientistas' na partidarismos e imune às I que -entrou em vigor sexta- Estreito, que ai�da usam o' ro, congratulo-me com os va- benemérita do Samdú em
, G,'ande elo Sul não havia Co- manipulação da vacina con- questõe3 pJlíticas arcar com feira ultima: "A fim de que cano da descarga em baixo loi:osos integ'fantes da Sele- Santa Catarina e nó Brasil, e

lllunicado a::J governo federal tra a poliomielite. A viagem responsabilidades que sua, sejam cumpridas as instru- do veículo, e não ha força que ção Nacional pela brilhante o patriotismo dos que ideali

a situacão real dos senicos
.

portanto '"Será da maior utili missão exige em prol da asSO- ções contidas. na Circular n. obrigasse aOS seu& proprietá- conquista do título de cam- zaram'e efetivam tão impor-
PteVf'ntivo.::: SGb sua iniciati;a. dade para o país".

.

. ciação". 13, de 1° do corrente, desta I rios mandar suspendê-lo! peões pan-americanos". tante obra.

N. 1!.417 TRANQUILISAD()RAS PA

LAVRAS DE 11M GRANDE
ME'DICO BRASILEIRO.

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Março de 1956
• I

Cr$ 1,00

o Presidente:da Republica e os ,Mi-I Duem Perseguiu ?
mistros da Guerra, Marinha, Justiça· Nerêu ou Irioeu ?
e:leronautica, agradecem à Banca-!

da do PSD da Assembléia Legislativa.
E,11 agradecimento à justa deputados me enviaram, hi-/ Peço aceitar meus agrada

'Oe pu tríotíca ma�lifestação da I p.otecando aplausos solida- �imentos.extensi.vas demais
bancada pessedísta na As- nedade e.::farços empregados ,. ilustres sígnatarros telegra
sembléia Legislativa, endere- manutenção clima tranquili- ma 7 corrente. ATS SDS Ma

çando por proposta de seu dade índispensavel nossa Pá- [or Brigadeiro Alves Seco.

àig'no e valoroso líder Sr. De- tria. CDS SDS Gen. Henrique Deputado Osnl' Regis
putado Dr. Osni Regís, tele- Lott - Mlnístro da Guerra. Assembléia Legislativa Flo-

gramas de aplausos à ação Exmo, Sr. Osrrí Reg'is '
- rianópolis SC.

patriottca e benemérita dos Assembléia Leg'islativa Flo- Acuso recebimento tele6ra-
eminentes brasileiros nrs. rtanôpolís sé. ma seis março corrente ares-I
Juscelino Kubitschek, Nerau Agradeço penhorado pala- peito declaração voto ban- j
Ramo:> e Ministros Henrique vras de. solidariedade, rogan- cada pessedísta nessa Assem-,Lott, Alves Camara e Alves do· transmitir dignos pares

I
bléia, tendo me inteirado as-

t
Seco, pela atuação dos mes- signatarios telegramas. Aten- sunto com todo apreço me

mos no sentido da consolida- ciosas saudações - Alves ca-l merecem
ilustres parlamen-!

cào do regime republicano e mara - Ministro Marinha. tares sígnatarlos referido te- i
de eloquente protesto contra Deputado Osni Reg'is - As- Ilegrama. SDS. CDS. Juscelino 1
os ataques, injustos desferi- ssmblêia Legíslatíva FIm'ia- I Kubitschek, Presidente ela!
elo, pela bancada udenísta 'llóllOlis se, 1República.· I
contra esses eminent�s bra-

(Continuação)
,

PFRSEGVI(Õt':S no SR. IRINEU BORNHAUSEN,
Dl)RAN'I'E os PRIMEIROS MESES DO

SEU GOVÊRNO.

];! - MUNICIPIO DE CRICIUMA

215 Pauln Peregrino Perreira - Demitido
23-2751.

. .

que pretenderam ferir as

nossas instituições democra-;'
tlC:lS, recebeu'aquele dep�ta
do ' os- "eg.�� '��sõs
despachos telegráficos:
Deputado Õsni Regis
Agradeço-lhe e poi" SeU al

to intermédio a todos· os si- Até fiue ufinal apal"eceu, na hU}ll'cnsa lla]acia� PORTO ALEGRE PROGRIDE
Serão gast9s 17 milhões em melhora

mentos da cidade •

° prefeito de Porto Alegre, mento Autono�o cle TI":ms-

I
assinolt decreto' a bi"indo cre- porte Coletivo ficou aberta a

ditos espeCiais no montante I' verba de 6 milhões de cru

'I
de cr.$ 17.500.000,00 a diver- zeiros, destinada à recupera
sas SecretariaR e Departa- ção e conservação df' onibus,

I
mentos do Município. Por bem como à aquisição de pe
es::e ato caberá à Secretaria ças.
de Obras e Vi:lção ii impor-
taneia de 11 milhões de cru-

NOVO DIRETOR DO
.

SAMDO

PODEMOS FABRICAR VACINAS.
CONTRA A POLIOMIELITE _.

.
-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IND1CADOR PRO:FIS$IONAi..;,__--��-----
DH. WALMOR �O;E: I

Cn:. ;OSÉ TAVARES
D8otístl- para

GARCIA ;- IICACEMA
»,

c'ri"�1tP.2(i';,
Diplomado pela Faculdade Na- UO,,".
c1C:18l de Medicina da Univer- . D(\ENÇAS NERVOSAS E MEN- DR. JlJAREZ �HILlPPI

sidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL. '

E'c-interno por concurso da Ma. Angustia Complexos j<�difício João Alfredo -

/
ternidade-Escola Jnsonia - Ataques - Manias -

(Serviço 'do Prof, Octávio R,,· Problemática afetiva e sexual

. drigues Lima) Do Serviço Nacional de- Doen-

Ex-Interno do Serviço de Clrur- çus Mentais, Psiquiátrá do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Huspi'ta l-Colô nla Sant-Ana.
,

"do Rio de Janeiro' CONSULTóRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital!. de. Cartdade jano, 41 - Das 16 às 17 hõras.
e �a Maternidade Dr. Carlos RESIDÉNC,lA: Rua Bocaíüva,"
-

'Corrêa ,I
.

139 'I'el. 2901

DOE;N{J4S DE SENH.ORAS -

DR-.-A-R-"-;IA-N-D-O-V-A-L--:'É-'-PARTOS - OPERAÇÕES .

II

Cons: Rua João :finto n' 16,' RIO DE ASSIS.

da� 16,00' às 1k,00 horas.
Dos Serviços de Clínica Infantil

, Pe la manhã atende dià- d-it Assistência Municipal e Hoa-
riamente no Hospital .de .

pital de Caridade
"Ca ridade, CLfNICA J\\lWICA DE CRIAN·

,Resid{,nciar ç S E ADULTOs..
Rua: General Bí ttencourn n,

A •

- Alergia -
.

101. Consu Itô rfo : Rua .Nunes Mio'
Te,Je:t\one: 2.693. chad o, 7 -: Consultas das 15 às
-----'--- , ..��----

18 horas.
.

DR. ROMEU BASTOS Residência.: Rua Marechal Gui-
PIRES lhar'rne, 5 - Fune:, 3783
'l\:ÉDlCO

Com prática no Hospttal São
I<'rallclsco de Assis e na Santa

CrQa do Rio de Janeiro
CLL."lIOA 'MÉDICA
CARDIOLOGIA

C'onsultório:' Rua Vitor . Mei·
re les, 22 Te!. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feira:!:
.

'Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Scb·

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

I'el, 3.002..
'

,:....._----

DR. HENRIQUE,PRISCO
PAllAJSO

DOENÇAS DO /APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES- A D V -O o A, D· O S

TOMAnO E DUODENO, ALER-

GIA-DER�tJff<?EGJ!L E CLI-
DR. JQSÉ MEDEIROS

DR. JúLIO PAUPITZ . VIEJRA
FILHO - ADVOGADO'-

Ex-interno da 20a anfe rmama Carxa PO's�al 150 - ltajal

e Serviço de gastro-enterolo�ia

I
S�,:lta �atarma.

da Santa Casa do ,Rio .de Jeneíro DR CLARNO G.
(Prof. W Bera.rdlllelh). •

Cu,';so
.

de neurologia (Prof. GALLETTI
Aus,,.,gesilo). _ ADVOGADO -

Ex-interno do Hospital mater·.1 Rua Vitor Meireles, 60.
nidade V. Amaral. FONE:: 2.168'

, DOENÇAS !NTER�AS . Florianópolis -

Coração, Estomago, intestino, . ---

Operações "Doenças de Se- fígado) e vias biliares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras ,_ Clínica de Adultos. rtos e úte ro ALMEIDA
Curso de. Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.

Hospital. dos Servidores do E�· Das 16 às 18 horas. -, ADVOGADO' -

tado.
-

.
. Residência: Rua Bocaiuva 20.

I
Escritório e Residêl)cla:'

(Serviço do Prof. 'Mariano de Fone: 3458. Av. Hercilio Luz, 15

Andrade). '

Telefone: 3346.

Consultas _;' Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO 8••111••••

Hospif=L de Ca:ridáde. ,CANTIÇÁO D E N TIS TAS
A tarde das 15,3{)_ ÀS. em dian- M É D I C O

te no consultôr'io .
-á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA

Machado 4'7 Eaquina de Tira· ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA
'

dentes. Tel. 2766." Doenças Internaa Clínica' _ Ci.rurgia
Residência :._ Rua Presrdente CüRA,ÇÃO - ,FIGADO - RINS PROTESE: _ Pontes Moveis e

.Cout inho 44. - INTESTINOS i,
.

Dentaduras em

--'---.C'-L-IN-IC-A----- Tratamento moderno da Nylon.
SIFILIS DIATERl\'IIL.: - Tratamento de - ...'---------------....---"--

OI.HOS�- ÕU�IDOg NARIZ Con�ultól·io - Rua Vitor Mei· canais nela al-

P»4I$- o .1'i E GARGANTA eles, 22." ta freqilencia.

.

,ti7't4 C '_'"DO·
HORÁRIO: Raios X .. Infra·Ve·rmelho

s-
-

O DA Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

,
DR� GUERREIR '.

Telefone: Consultório - 3.415 Fernando lIlachado nO. 5

FONSECA
.

Residência: Rua José do Vale Fone 2225

l/A
.

_

"

,ou
Chefe do Sérviço de OTOnI- Pereira 158 - Praia da Saudade

,
_

NO do Hospital .de Florianópolis. - Coqueiros Consultas: da�-.8,Uíl às 11 ho-

*
-

Possue a CLI�lCA os AP�RE- ---
- ,

ras e das 14,00 às 18 horas. -_

-

IV"'U.� 7i'AftA, ftI'Ij
LHOS ,MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente 'com hora mar-

UVI04J"'� UU'U' ""-

TRATAMENT.Q das DOENÇAS DIMATOS cada. / '
.. x nos IJ4.n.IFJOC. '·,t; Je ae.e .

da -ESPECIALIDADJt�. MÉDICO CIRURGIÃO li. .Sábado - das 9 às 12.

I . ",-" � I-t'H'L ., � -

. .

Consultas - pela manhã ,no Doenças de Senhoras - .Pl!r�08 D'R. LAURO CAI,DEIRA

"t
_.-.---'

'e lIIe \
-:�:

;�:«i;�ó.I�'_: ·:u.'.;. �lt}:ft:�.:p.�:\;;:.�;t��"::!-coi!A�;:;g�it.M, �••;,_�,f·� � ��. .1 f"__·e-{l.-·",.��t.. ,�,-,.�.I'-JÍlS�I
..,"/RESIDÉNCTA -,Felipe Sch

CONSuuróRlo: Rua -Felipe P.artenon,- 2° andar - sala_
- � � I" Ull

midt .no; 113'.Tel. 2365.
Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveira, -15'i p5 li--D-R-.'-.A-'-NT'ÔNIÓ MONIZ 1512. Atende diáriamente das 8 às . ':d � IJ .. �" '_ �

-Ir.,'
'.

\
.

'.

HORARIÜ: das 15 á� 18 ho· 11 horas -, _ "J' t!fjIl. '-..l (' '.,
r_:___�:

ClRlJRG��E ;����OLOGIA- ra�iesidência: Avenida Rio Bran- _3�; :s fi:: :::a;,4 as 18 hc.ras.
� E � . ,:-

fi:
'" -, "'-.

Lld
'

��--:-f
.g����;t9i!�I:°l'f���:et�{e.1�.� CO�::ef40���nd� C�:;;.�dOB 1 te�O;:l�����O�� Y;l�an�uras e 'Pon

"J.x'pre�o . Or:I8IK1D�II$�
.

l.. ;;:-��:�<_;:;_��::: :����-: � ��:��__��
Menos aos Sábados "i

.

•

:� �'i'!'D1(' 'ÇOS ATUALIZADOS; DO .EXPRESSO " •. ':---:;,::""'-:
. ""O!;... - -j

]{es: ilocaiuva 135.
. DR. LAURO DAURA O ESTADO" . ,! �"t �

, ;. � �-''':�''.1i1Fone: - 2.714.
. CLíNICA GERA;L, ADl.\lINfSTRAÇÃO" FLORIANÓPOLIS LTDA. ..

DRA. WLADYSI4AVA E�pecialista em_ molestlas de. Redação e Oncinas. à rua Con·
W .. MUS�I Senhol'as e v.ias urinária.s. ,_ 1 selheiro 1\lafra,. n. 160 Te!. 3022 Tran qi.orteb . de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO-

e Cura radlCal das Infec�oes _ ex. Postal 139.

DR. ANTONIO 'DIB, agudas e cronicas, do aperl:)ho Diretor: RUBENS A. RAMOS LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, RIO .

-' . ��
, genito-urinário em ambos ,os Cerehte: DÕMINGOS F, DE DE JANEIRO ,E BELO HOR!ZO:JTE. �;;'���;:!I�"�.:-" �...

MUSSI 'sexos.- .
: AQUINO iiii - ..,.,,;. "�--

MÉDICOS _

Do.enças
-

do ap:;lrelho DigestiVO . Representantes:' -::;z:=; - � tiIO �.::
CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso.

.

Representações k
.

S: ! Lara lVIatriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA f\' � hns deL -. j _.J:"', """ �
-
-

i

GERAL-PAItTOS Horário: 10'1. ás 12 e 2% ás r.. Ltda Rua Padré Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco 1",usC_
do 'oo\kjo CP C:;;, c::oI".

-
'-

za��l'��: �;�&\;�S �E.e�k��g� _c�on�i���i�:_ ��n�i:r��1��es�)2 an��:. Senado� Dantas, 40 - 50
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/;:;6

. \r«&�� Oe onde .- '�7,7:; .:,:,l!;
hAS, com modernos met�doB' de Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 Ric, de Janeirc 25-S5 (Escritório) Telefone: 12-30 - IPI' \aa. . .l' . ..1 -� ', .. ' �

diagnósticos e tratamento. tinho, 13 ('Chácara do Espanh'a) Rua 15 de No"cmbro 228 5° Caixa Postal, 435 End. Tell'g. -"SANTIDRA" .,-" �, fl#4t1 pl't 1 \ád\ C _'60fI'I'P !J �

SULPOSCOPIA - HISTl!]RO _. - Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo, .It�.f_t: I ....... \hc ,er.
� __ ..nt.. cnotor·

-

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSD1ATURAS End. Teleg. "SANpRADE" I i'Lto", L ,,�... �"," M' LISMO ilASAL Na Capital _.
' r �o de um

5D• R"\dioterapia por ondas curtas· DR- AI..VARO DE' An\. : , ••.... Cr$ 170,01l Filial: SAO PAULO Agência: PO.'RTO ALEGRE

I
..··

�,-�
C

JOMtI
-

Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO Sen1jlstre .. ,.: ...
'

.. Cr$ 110,00

Violeta e Infra Vermelho. No Interior ' "RlOmar" " > �

Consultório: Rua Trajano, n .. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano , .. Cr$ 200,00 .-\venida dà E:ltado 16G6í76 R
*

C d d A d
- • ,

10 andar _:_ EdIfício do Montepio. I'UEIUCULTURA - PEDIATiUA' ,Semestre , .. Cr$ 110,00 .ua omen n or, zeve O.
..

.

O R S f -

Horário.: Das 9 às 12 horas -' - ALERGIA INFANTIL.. - Anúncio me(fiante .contráto. 64 -A H
Dr. Mu1;sI. Consultório: - Rua ,Tiradel4' Os. originais, mesmo, não pu- Telefone: _.37-06-50 - Telefone: 2-37-33 �liIEB� SE-'· ,

Das 15 às 18 horai!' - Ora. tes ·n. 9.
'1'

blicados, nao serão devolvidos. 'De 2.5 a 2 � Í"LP.
MUSSI. Residência: - Av. Hercllo A direção·.não se .r�sponsabi!iza T

.

Atende "]UOMAR"- ../�- ........._--

Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 - 'reI. 2.530, p&los conce.1tos emltldbs nos ar- End. eleg. "SANDRADE" El,d. Teleg. "RIOMARLI" ,

Powsky, 84. Horário: - -Das 14 às 18 ho· Egos !lssina_do's.
.:as diáriamente

I,

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

iNFORMAçõES U'fEIS
O leit.or encontrará, nesta co-

DR. NEW'fON Juna, -infol'maçõ,es qlle n.;.cessita,

D'AVILA .dià,!amente e-d-e Imedilito:

CIRURGIA GERAL 'JORNAIS Telefone

noencaS de Senho'ras _ Profto- O Estado .', ......•... ,. 3.022
.

E' 'd d M'di'tl A. G'lzeta .•. : _2.656
lugia - letrlCl II e, e ,

. Diário. da Tarde 3.579
.

Conclltório: Rua VItor Mel' 8
"8 T I f e' "307 Imprensa Oficial . _...... 2.6!i

I'eles n.", - e e on ." .

'HOSPITAIS
Consultas: Das 1" honls eln .

.

I
Ca1'ldadé:

diante. P d) 2.314
Residência: Fone, 3.422 (prove ,OI)'

,...........

2.036
.

Rua: Blumenau n. _71. ( orta1'la ' ..

'Nerêu Ramos 8.8al

I��!it:l�eb��úã�'
.

'('é���'
.

d� 3.167

DR. ANTONIO BATISTA Saúde) 3.153

JUNIOR M 'iternidade Doutor Car-

tNICA ESPECIALIZADA DE i I(JJ Corrêa 3.121
CL

CRIANÇAS 'ClIAMADOS UR·
.

9
. 11 h a' I GENTES

Consu )ta� das as or s. -

.. 3 J13
e P d Miguelin'lO Corpo de Bombeiros .... .

.

Res. e ons. a re r

'Serviço Luz (Raclama.

\
'

,

,

12. Ipoç!�:�l <"S;I·a·C��i��â;i�:·. H�r' EMPRESA NACIONAL Df NAVEGAÇÃO I'"'0
. Polícia (Gab. Delegado) . , -

-. '

HOEPCKE
-'.

,

.

.

'DR. I. LOB.\", CO�iPANHfASDE'" -

,

_

FILHO I, TR1\NSPORTES IOcenças 4i;JI:t�c8'�O$�piratório ��u�lli�'�' 'd�' ·s�i·::::::,. �,,'\::.53:_�OV:_' M,AV.IO_l'J'.o f:.OH (-c" 4B.L DO '.pflVE··RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..... ': ..•. , ,...

'"
l' 111 " D Vil

DOS'PULMÕES (Varig ·· .. , ·2.402 ,ITIN-ERA�I:O(
Ciru)'g'ia ')0 Torax - I Lóide Aéreo ,....... •

(1'ormado pela FaculdaJe Nacio·· Real , ,......... 1.377 SAlDAS DE

:tal de Me��cina, T!siõ�ogiBtaT el'S.l'anilinavas
, 2.300 l D A'

fis�õelrurglao do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos

. LUX ••••••••.••••• - • • • •• 2.021

Curso de. especiaJi�ção pela l\l:agesti,c ,.,............. 2.276 I Fpolís. Santos
S. N. T. Ex·interno e

Ex.aSSiS'jMêtrOJlOl
: .. :::.......... ;.��;

.

�2-3 19-3
tente de CirÍlr!:ia do. Prof. (Jgó La �o�ta .. '. . . . . . . . . . . . ..

"'.:4'49" 23�3 1.4
. Gulmaraes (RIO). . CaCl,q'u e

'

, , ,

Cons .. Felipe Scbmidt, 38 - Central ,.,'
·· 2.6H4 5-4 -13-4 ,

Fone 3801 .

- Estrela ,................. 3.371
17 4 2 4

Atende em.h.ora marcada."
.'

I
Jd'e�1 ,....... 3.669 - .. 5-

Res'.: - Rua Esteves Junior, .ESTREITO 29-4 1-5 6-5 -7-5
D· ,iII

RO - Fone: 2191 .

.
Isque ....�............. O 'h"orário de saída de Flol'Íanópolis será às 24,00

Ih"
"8 e dol'Rio de Janeiro às 16,00 horas. -.

.

Tanto :na Ida como na Volta o navio fa-rá eS":Jla nos

I
porL()s de �ão Sebast.ião, Ilha�ela e .U!�a-tuba., '.

,
Pata melhores mformac;oes, 'dll:lJam-se.a sede da

Emprêsa, à. 'ma Cpl1selheir'o Mafra, 30 - Telefone 22-12,

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, '1
Horário: 8 às 11 - 16 às

-- 18 horas

Atende exclusivamente com
.

hora marcada.
DR:CESAR BATALHA DA

-

SU..VEIRA
Cirurgião Dentjsta

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X #

Atende com -Hora Mar-

caaa� _

Felipe Schmidt 39 A sa-.

las 3 e 4.

!uÉDICO

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

E:>PECIALlSTA EM OLHOS
()UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES
(nfra.Vermelho - Nebuliiaçâo -

Ultra·Som \

(Tratamento de sinusite Bem

operação)
Anglo.retin08copla - Receita de

Oculos - Moderno equipamento
de 'Oto_Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horaa e

da� 16' às 18 horas. .

.

Consultório: - Rua Voitor MeI

reles 22 -;- Fone 2675.
Res. - Rua São Jorge :20 -

- l"'..llle 2.4 21.
...

DR. rv;o VON WANGENHElM
DE N TIS ri A --

DR. MARIO WEN-_
ÍlHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório .,- Rua João Pino

to, 10 - Tel. M. 769;
Codsulta�: Das 4 as 6 hora�.,
Residência; Rua Esteves Ju

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY pÉnRONE
-MUND

Formado pela Faculdade Naéio
nal de Medicina J]niversidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento nll ,,"Casa de

Saud· Sã_o Miguel"
,

Prof. l!'ernand" Pãuliiio
Interno por 3 anos do' Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇÕES
CLlNICA DE ADULTO�

DOENÇAS DE SENHO�AS
. .cONSÜLTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamenté pela m�'

nhã
,:r;STflf;:NCIA: - Rua Dlrul'te

c'�b)ltp1 ,.,q - 'felcí. 3.2}4� -

. F.lol'i!ln6poU•• ·

.CI _ ...

I'

� Rest8l1't1dt -111m· 3 _ sábado ([.,7,7
de

=:�:'ia Catarlnenss

:. Rua Trajano.

: Rua Marechal Deodoro 50.
-

I'
4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tl'll-

• Ení Lajes, ne Sul do Brasil, o melhor! Jano., •

I Desconto especial para os senhores viajantes. t 10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna '- Rua

._�•••""._.,o O•• "".lillllã�.b if.,__� :rrajuno.
-

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

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

se\he,iró Mafra.
24 - sábado (tarde) -- Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt.
, ,.. 25 -- domingo -"" Farmácia Nelson � 'Rua Felipe'
Se hmidt.

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna
- Rna João Pin to.

I .

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
I Santo Antônio t Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e 'I'rajauo.

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

D. S. P'J em fevereiro de 1956� .

Luiz Osvaldo D'Acâmporg
Inspetor de Farmácias

Acham-'se à disposição dos senhores acionistas, no eS-

C lt' ,;, t ··f EXPRESSO Fr on T .\"
•

I OLI'ç:
critól'io. desta Sociedàde, à rua .Felipe-'S'chmidt, 14 nesta

onsu cell1 nOSMas al1 as." <.._ oU n J ",,0 i:)-,. I d
.

..

. -

F . 2" 34 2" 35
Captta , os . oCllmentos a que se refere o artIgo 99, do De'

- ones. .)-, e .... - -

tI'
.

_-"_
Cl'e 0- eI nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 3 de março de 1956.
LlJIZ FIUZA LIMA

•

Com êst. VAlol!' V. S.
. "'b..I.... lIm6�tA que
lhe roenderi jur>O com·

pens�or
.

e

lev6I'!Á p61'cli SU4 I'esialn.
I

,ciG um lipdo � útjl presente:'
um BEJ.J�$IMO eOFREde 14CO eROMADO.

• ·l I -

Aprocure hOje" NOVO

NCO GR'iCOLA
R.w.c r7' , 16 .

FLOR.lANÓPOLIS �NTA CATARt� --�M"P1i'''�'
---_..__.'

Viagem
e

com segurança'
rapitez.:

80 soa CONFORTAVEIS i\1ICRO-ONIDUS DO

RAPIOO {<SUL-r8881U.>
Florianópolis - Itala! - Joínvllle � Curitiba-

•

Agê'n-Cia: l�oa - Deoooro esquina da
Rua Teaente Silveira:

,

Agência: RfO DE JANEIRO
'''Riomar''

Agência: BELO HORI·
ZONTE
"Riomãr"

A\'enlda Andradas. 871-B
Telefone: 2:.90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
. End. Teleg. "RIOMARLJ"

NOTÁ: - Os nossos serviços nas 'praças de PÔl'to

Alegl'l-', Rio e Belo Horizonte, são efetuaJo8 pelos nossos

agentes
'''RODOVIÁRIO R'APLDO RIOMAR"

.,
RioItajaí ,.

14-3 18-3
: 25-3 31-3

'

7-4 12-4
19-4 24-4

I
...���-! ��ER�l!���,��:!

Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas. etc.,
.stóque- para entrega imediata.

Execução aprimorada em Canela; da melhor
. sem defeitos.

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron:
·,0 para entrega imediata
'Fé'rro_- Tubos - Sanitários' e Aaulejos para importa.

;ão do Rio .de Janeiro da Cía. Americana de Intercamblo
, Brasíl) CADIB_

Se vai 'construir anote o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

--

fJ4RMACIA DE PLANTA0.
DEPARTAMENTO ·DE SAúDE PÚBLICA

ALUGA-SE �O CENTRO'
,

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

Repartição Publica.
TRATAR NA

"A MODELAR"

Distribuidor

Comercio
HUIl-'João

Transpcrt.t
Piuto. i i!"pollt

C.,RAMOS S/A. '--'"

T.A':t. t'RANS'PORTES AEREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS

Diret'Or superinti:llldente'
--------- _.__,.....------... _- ---o_. ,.----�---._---.-,�

ALUGA SE'
'ALUGA-SE O PAVIM-ENTO TÉRREO

DIO f:,'P. 10 DA RUA JO!O PINTO.
TRATAR NO MESMO.

DO P.RÉ·

----,-_--_ ,
-- ------,--._-_......._-

A HOR.A
DE PôRTO ALEGRE

, Ensina-se na Rua FeliciriUo

Um 'novo jornal rea-Imente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa C8.tari)la e

particularmente de Flórian,ópolis.
À venda n.,s p6ncipais ban'cas de jomaIs.
Para maiore� informações procure o agente e \.01"

. 'espondente, à P'l'aça 1ã"iI.? 27.

'BORDADOS A MAO
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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itidt monte a proxima ch�'g'ada do
.
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. a se ,per ce,)?;, TIl 1 ,a 1-.. , -

_
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il'\'erno.,. DOH1ingo. ultlrno, na. nossa Capital, "s6:Pr�u.:... c,"� "It',· - 'R'
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-. .onsu OT10- �uahunes-Ma�[

um "f,',t'Ú �·.fl �tl'l7.adó, em. regu ar proporçao, .as C:tI:1C e- eh ado lC,. '

i-isí icàs híbemais.
.

.'

.

l�
Ho rár!o das Consultas - das

Pessôas chegadas pelns ultimos aviõe� do �ul-c�n- :'�d��/9 �lora; ,(e�-eet� aos sá·· 'r

� tam dOR. ftntes sinn is, a'li já presentes do inverno. Tarn- Hesidên,'ia: Rua' Visconde de ,.,,\',

brrn.'Cl ,. [il'e p:1SS31'[U,? por �Curitiba tiveram a� ali d�sem- .

Juro Prelo. lt;J ._ T�1. ;j�:_--�L " ',.'
.

_

';"
c. "

lHIl'C�H'er;1 tanto domingo 001110 ln segunda fen'a ultimes, '0 B ',.
..- ':.. i, �J.J a.,..." ''ii! ..�:. ".

..
-

.umn desJg�'adavel surpresa -: tÍJ'ita,�'�l!I� simplesmente ,;aSI
. construrra om5us e1efncos de I ABRIL É o MÊS DAS

de f):io, \'esUdos éomo }l.stu..v.ail1 .em b'aJe� l�<es de verao. a' I' HORTALIÇAS
.' �. _+ ,

. , t N t A
a

;-

. üntrm' P:ii'.Sâ.�OS p'�:, Sma das principais casas de IpO ar e- mencano Se você amda nào prepa-

O tr· t I t' f'
' rOll a sua horta, aY)roveite o

mód:1,s da 110ssa" COlpitnl e aH vimos os primeiros prepa- con a ()' (e . res umas A Grassi S.A., produtora A

d b'l l� ,
'

. f t" '. t
- Cal"xas e cal'xa brasileiras com três firm�s brasl'lel'ra 'de ca'!'rOSserl'as, e l.ndes 1

e a '1'1 que e a epoca
l"a.hvos par� en ren ar. a lw�a es açao.

.

..
,

. 5 <L_

, d ··:tb t t da norte-amerl'canas prOPo"cl'o- carva-o as earr'ossel'l'as dos'" 1. ea. P,al,'a a. s sementeiras
de. m€l'cudonas estão sen Q ao e1' as no eroe1ro an r e •

I
. , t" f' nará ao Brasil Ulna eCOli'�-

.• 'b' dI' l'd de hOl·talIças
no su):,sólo do estllbe eClmltn o para con el'enCla e marca.. v om us segun o panos 1 en-

'\ f .'
.

<::.10 d\� p·rro.:;. Poí' 'sinal, vimos cousas !iúdissimas que, mía de 50 milhões de dólare;l ciados da companhia norte-
r (; qUlra

� a� sementes de

por ror"�, ainda csbIo se:Hlo suhtraídas à. curiosidade em cinco anos, - Rio, São americana Marmou-Herrin-
sua prefel'encIa nos Postos

.

públic:l. .. Confess::nl1os a agradabilissima .impressão Paulo e outras' cidades serão oton de Indianapolis India-
de Venda de "G. A. CARVA-

b f" d
. o, , LHO" - nua Esteves Jú-

caus 1(1', pela beleza, eleg!\l1cia e originalidade dos mode- ene ICla as na.

los. Poüemos assegurar ql,e jam;ds, em nossa praça, viu-
" A Elevadores Atlas S.A., fa-

njol', 53, �Ü no Rllcão

NOVA YORK 1 i;:llado, bem no centro
se reunido numa só' casa comercia'!, um estoqlle tão belo e . 4 - O Bra- bricante. brasileira de eleva-

. '1 f b' '"'b 1
' Mercado Público.

tão selecionado, estoque aprangendo' as maximas novida- SI a ncara om us e.etricos dores, fabricará os motores \

des da est::H:ão para senhoras, homens e crianças. sob os termos de um acôrclo elétricos e equipamentos de'
........-..A-.�__� - - ............�.............- ....

Segundo afirmativ<fl do proprieta'rio do referido de licenciamento com compa- controle sob contrato com a

"magnzin", os precos (l-a.s vendas durante aproxima esta- nhias norte-americanas, eco- Westinghouse Elect-ric Inter-

çflo. flêr'ão modeb{Tflent� convidativos. nomizando 50 milhões de dó- national Company.
�"'t:.�f,�C.:�,?'··:·,....:,.,,;<...� 1 lares em divisa estrangeira A Companhia Paulista' de

_______._, . ._' ; no período de cinco anos. Material Elétrico, sob acôrdo

"
Os planos para a fabrica- com a Ohio Brass Company,

... 'A HORA DO ção dos ônibus elétricos no

i Brasil foram anunCiados esta
semana pelos representantes
das três firmas brasileiras

---

Sociais VB'N'OIDORIS 1\
VII_llS

A OLTIMÀ' PROVA
., .i.!:,

Temos d.iser$�is vagas pai'
I í';1 a C,1),iÜt!! Interior, Se. e

RGS. A Mercadoria que of'e-

I
i-ec-mos p:ii;a você vender

•

signiHca : ALEGRfA. FES
('A. SA'I'ISFA(AO!!! Int«
ressa a todos, Envie seu

nome. e.. enderêco à Caixa
Postal, 2052 -> Cur-itiba -

Paraná, e receberá sem

compromisso . tôda s as in

formações de COMO GA
NHAR DINHEIRO EXTRA.

F. JOSÉ
/

Chorei, (como Chorei àquele dia!)
Chorei como à mais tímida criança
Senti flue a mais quimérica esperança

Esvaía-se com ela na agonia .. ,

Beijei-a, na qU2ntUn1 doentia;

Beijei-a, (oh! 111eU Deus cruel Iembrança.)
Na face sem subor que já morria ...

Na face sem subor que já moria., ,

,.

ATENCÃO
i A Chefia d:�16a. C. R. M.

I solicita o comparecimento,
com a devida 11 rgência, na-Iquela Repartição, do cída-

•

dão FRANCISGO DE PAU- I

LA VIEIRA, filho de Ro
dolfo Delfino Vieira, da

ANIVERSÁRIOS IP ., d O·
classe de 1923, afim de tra-

FAZEM ANOS, HOJ�: reeel O O 18 t::' (�e assunto ," de seu in-
__ sra. Ney Ferra:l, espo-I i teressa ..

Sã do' nosso conten,'aneo sr.,Djalrna ' Ferrari ALIMENTAÇÃO E

- jovem Carlos' Alberto,
filhz) do Capitão médico dr. I DENTES

Carlos Engelaing e de sua-! ,J,o
. - den-

(",ma. esposa clra, Leonor

i
N.I composiçao dos e,n

Chaves Engelsing t�s entram �o�fatos de cal-

_ sta. Nesi Nilda BQa- ; cio e magneslO," carbona,to
baid Brida

.

I d: cálcio e foslat� de cal-

_ menina Helenice, 'es- ! CIO. Para conserva-lo� �m
tremosa filhinha do sr. Pau- I bom estado torna-se. indis-

1 Malty chefe d ascrttó- i pensávelo uso de alimentos
o lH ,

. e '
.

h
A •

do da firma Osny Gama & I qi�e c�nten iam esses sais

Cia. . I
mmerrus.

sra. Hélia Pacheco. d
Zan in i ,

. \

I
Defen a seus dept�

_ sb. MarH Maura Mei- usando às refeições,
ra . entre outros alímentos,

sr. Valéria Grams leite, ovos, verduras, e
_ sra. Rnbens Lange frutas. -- SNES.

�

Beijei aquêles olhos já cerrados,
E vi que nêles iam se apagando
Fulgores de um amor de dois amados.,.

E no palor da face, mansa e fria,
-

Eu divise, um rosto, que gozando,
Feliz por ser, fiel, lêdo, sorria, ..

--0--

EMPREGADA
Precisa-ac

Conselh •• iro
ffi;:! e 3RlH.

/tn.tar a rua

Mafra 145 ou

NOiVADO

Com a sta. 'I'eresínhn Mar
tins, filha da exma+ Viu 'Ia

'Vtrglnla Martins, contratou
casamento o sr. José Atal1jo
Lima, residente no Riu de
'Janeiro.

---:--_._--- ....._ -

------------------------------------------------
DR. EWALDO JOSf; R�<\.

MOS SCHAEFERE O INVERNO ESTA' CHEGANDO
f.

(;l NA QUALIDADE I

'W' NA E."elÊNelA I

I ,J, NA ECONOMIA'

.........-:-,

- TINTA DE ACABAMENTO MÁGICO I

."tI _ emh fo/)Illiclllde�I
t\W'::' •

,(fiIt� é a primeira em tudo.

Com uma só demão cobre a maioria das.

superfícies. E é super-econômica:
com um galão de Kem-Tone e meio

galão de .óquc, V. obtém um galão e meio

de tinta. E Kern-Tone tem a garantia
de qualidade do fabricante.

Por tudo isso, Kem-Tone é também

a primeira na preferência do público!

,(fiIt- é eni:�ntjada .em. tôdal as c.aif,lS

do ramo. Conheça SU;;!S 13 lindas tonalidades. .

\

WlI.L14MS.....- .

-\:...

ins
do

-':':::':� ..

� ......,....;.:o,:�.

Belo 'Horizonte (Belpress)
- Segundo os resultados ob

tidos pelo Recenseamento de
1940 e recentes estimativas
do Instituto Brasileiro de

''I
60.146

CRESCE A POPULAÇÃO BRASilEIRA

G eozmfin de e Esta tístic:l, a

! populaçào brasileira, n03 úl

I timos
15 anos, elevou-se de

i 41.236 milhares para 53 mi

I lhões e 796 mil habitantes. O

aumento foi ele 1� milhões.

TÔNI�O ZENA
fabricará a rêde aérea e e

quipamento complementar.
As operações de fabricação

e venda serão coordenadas
que concluiram as negocia- por uma firma recém-forma-

Ições para usar as técnicas da, a Trolebrts Villares, S.A.
norte-americanas. Aproximadamente' dez por
Os. ônibus elétricos - veí- cento do valor dos ônibus se

culos que têm aparênCia si- rão importados dos Estados
milar à dos ônibus comun I Jnidos Sob a forma de peças
mas se movimentam graça!'; - eixo3 dianteiro e trazeiros,
à energia elétrica colhida de freios caixas de direcão aros

rêde aérea serão usados comp;essores de ar, "e �lgun�
em várias cidades brasileiras, acessórios menOl:es.
inclusive no Rio de Janeiro e Os primeiros troleibuses
São Paulo. \ deverão ser entregues ás em-

60 mil pessôas, diferença e-

ALUGA-SE quivalente à "pop)llação d�
todo o país em 1899. As;im,_ .

Casal com 2 filhos pro- I o nosso efeitivo demográfi·�i
cura casa até Cr$ 3,500,00,

co cresceu, entre 19��.e 1�r: li
paga contrato adiantado.

. ê --

.1"

TL1Üll' pelo fone 2fí.'ltJ. i;anto qU.-.nto 11 (via progredi
(lido até o fim do século pas-'
:;ado, no longo periodo de 400

).nos desde a descoberta. Ho
je, a populaçE.o de um único

Estado - São Paulo - supe
ra a exi2tente no território
"lacional em 1812, data do

.

,

.

AO'PRIMEmO SINAL:DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
À SU� MESA!

prêsas de transpJrte dentro
de um ano. A produção ini
cial será de 20 ônibus elétri-
cOs por mês.

: primeiro recenseamento Ge

ral. E a Minas é maior do q.ue
a que se calcula tivesse o

Brasil em 1.857. Por ocasião
da proclamação ela RePúbli
ca, contávamos com uma po

pulação inferior a 14 milhões,
numero que em nossos dias é

largamente ultrapassado pela

I soma dos habitantes' dessas
duas unidades_ da Federação.
Ao iniciar-se o segundO se

mestre. de 1956, haverá no

Brasil 17 E"tados com uma

população superior a um mi

lhão de habitanteS, quando,
no ano de 1940, apenas exis

tiam 12. As novas cinco uni

dades "milionárias, são Pará,
Piauí, Rio Grande elo Norte,
Alagôas e Goiás Quatro delas

já tinham conqui,tado essas

pasições em 1950 mas o RiQ

Grande. do Norte, só ha pouco
- em 1952 - atravessou a li

nha do primeiro milhào. O

menos populoso dos Estados

Brasileiros continúa a ser o

Amazonas, que deve ter al

cançado em 1°. de Julho de

1955, .segundo previsões do

IBGE, uma população, de

567.351 habitantes, precisa
mente aquele de maior ex

tensão territorial e em cuja
área-1.586A73 quilômetros -

quadradOS - Poderiam caber
São Paulo, Minas Gerais, Ba
hia e quase todo o Rio Gran

de do Sul.

--VARI'Z-i S?
USE

.
.

HEMa·' 181BS'
LíQUIDO E .POMÀ<- �

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SR. ELIAS MANSUR ELIAS, NA NOITE DE ONTEM, ACEITOU O DESAFIO DO DR: ALFREDO CHEREM PARA M U S T A F, Á CORRER' CONTRA
G U A li C H O. - ASSIM DOMINGO, NO S 400 MElROS, COM- 10 MIL CRUZEIR OS NA PONTA, A PARTIR DAS 14 HOR AS, MUSTAFA' DESA
FIADO POR GUAUCHO ESTARÁ DANDO TUDO DE SI PARA UMA MÂGN!FICA VITO'RIA. OS "GUICHETS" DO JOGUEI CLUBE V E N D E R À O

"POULES" PARA ESTE SENSÁCIO�AL DESAFIO.. -t11��';w" ;]í"
.�_"_·_""�."""'''''''''''''''tM •

..''J&. •
..a.-�..'''''''''''''''J« •

..� ·_'_''""",,'''''''''''''''V.·': .·..- rQ�_·.-..· ,....·.·".· J'"Iiá ·.·_·..·.·_· • • 4·..• ·_ _,. � _ -,.'M,-, -_. ,.., _. 'J-�."" _",. �

,
, I

-SANTA CATARINA FARÁ REALIZAR NO PROXIMO DOMINGO, NA BAIA .sUl, A SUA PRIMEIRA REGATA DA TEMPO-
RADA. Pt�RA OS "ENTENDIDOS"; O MARTINELU SERÁ O VENCEDDR.-ALEM DOS TRÊS CLUBES DA CAPITAL, PARTlCI-

,

PftiRÁ O IPIRANGA, DE BLUMENAU
.

------� -----------_._--

-----------------��---

, ,

'1

"O,E'stado Esportivo"
..................,� �••••••••••se.� e .-w.@••••6••�� ft••••� � _••••••••••••r� .

,"f" , ,

;
Avai x Figueirense

HOJE A PRIMEIRA PARTIDA'DA "MELHOR DE TRES.:_ GRANDE EXPECTAJIVA PELO CHOQUE-REI
.

_..

QUE SERA� À l�Z DOS REFLETORES
.

'

Ipiranga
F. C.

CONVOCA'ÇÃO

" I De conformidade com o

Marcou o DeV. de Fute., O público esportivo não

I'
pretende dar na "melhor de 'P,ril1do pena discípllnar i

i

cí será o meia direita, pois rque estabelecem os Esta-

bol pura, a noite de hoje.> o quer perder o "Clássico da três" que hoje prfncípía. É'rico e seu irmão Toinho, Hercílio contínua contundi- cu tos; convoco os srs. so

prhueiro cotejo 'da "me-
I
Rivalidade" porque sabe Ambos estão aptos a estão fóra de cogítacões e' do.

,
.ios ,do Ipiranga F. C., pa

lhor de três", pelo Campeo-j que Avaí e Figuetrense co- brindar a "hinchada" com' Carltto não se sabe se virá
I

Desta forma deverão atu- a a Assembléia Geral Or

nato de Profissionais da ,I mo sempre saberão ser gi- um espetáculo cem-por-cen-" de Porto Alegre a tempo ar assim' constituidos os linária que se realizará no

Capital. - &3nte" na cancha, com to· to atraente e movlrnentav para fazer seu reapareci". doís conjuntos: dia 24 do corrente, às 15

Avaí e Figueirense, os' dos os seus jogadores suan- do. Imel1to na equipe dirigida i FIGUEIRENSE - Wil· horas, na séde do Clube,
tradicionais rivais do ba- I da a valer suas jaquetas. I O Avaí nos parece ter, IH>!' Garcia. i S011; Trilha e Laudares; afim de eleger-se o Conse

Iipodo ilhéu, são os p.!ota·1 No primeiro turno, o Pi-
i
um time técnicamente me., No A vaí, sob as ordens Aníbal, Hélcio e Walmor; lho Deliberativo para o pe

gomstas, ?e vez que o; gueil'ense lev?u.' a melhor i lhOl: que seu opositor ..,"'Este, do "crack" Nilti,nho, as coi-l Plácido, Orl:Ul�o, Odilon, rio/lo de 1956 a 1958,

primeiro fOI ° venc;edOl: dos
'

pelo fscor� mrmmo, caben-
I porem,

leva-lhe �antage?l I ��s p�:'e:em l�e.ho�'es .. :'VaI. i Pachec? e, SeIxas:
dois turnos e o Flguelren.1do a}') Aval .vellcet -no se·!e;;� força combativa, POlS!CIlr, Loló e NIOl:acI ja re-I AVAI-Adolfmho; Wal. Não havendo número le

se do terceiro turno. � g'lmdo Lm'il(i"PÓr 2 x O. Veio ,I possui "garra" íJ.ue tem si- feito.s atuarão. Adolf'inho
"

dir e Danda ; Bitinho Vico gal aquela hora, será feita
Deverá ser ,. dos mais in- !

o "turninho" e o .alvi-ne- do o fator preponderante j foI f submetrdo a�igO'l'OSOS
I
e Loló; Fernàndo, Morací, nova convocação meia hora

teressantes a. importan�e jt1:);11 vÍ:,gcu-se daquele re-I de sua vÍ!ória ll? t�rceiro el1s?loGj,�dült��wis· perdeu Amorim:�ptiI��o. e Jacó., depois, com qualquer n úme-

l"lgna desta noite no esta., ves, Impondo-se pelo es· .turno. - muito peso.- estan pronto Quanto ao 'arbitro,' ate o 1'0.

dio da Praia de Fór�, pelo ji'ol'e de 3 x 1. V�-se .

que I ,ij:oje, o Figueirense volta- para br�l�al:_ no a.ieo. Tam. momento �nt que'r�digim?s 's.('o dos .Limões, 20/3/
que se espera a 9ued� de I neste certame o FlgUell'�Il'?� a atuar com o m�smo he!n Bitínho tl'�ll1�U com a. pl'�Sel�te n�ta n'�o havia 956.

todos os recordes de btlhe·!.se obteve vantagem nos JO- .ttme qUe levou de vencida o afinco e tudo indica que, sídc indicado o seu nome.

teria em jogos do campeo·l' gos contra o seu antagonís- : Paula Ramos, sábado úlfi- formará ao lado de Vico e Não haverá preliminar.
nato citadino. ta. Mas a resposta o Avaí j mo. Julinho continua cum- Loló na linha media. Mora- Horário: 20,30 horas.

João Leôncio Vieira
2° Secretário

Sadi Berber: «Estamos Iguardandu Edson e
Chicão para

- reniciar os treinos»
NA OPINIÃO DO CONSAGRADO REMA DOR, A FORÇA MAXIMA DOS ARGENw
TINOS ESTA' NA GUARNICÃO QUE OS CATARINENSES ENFRENTARÃO - TITU-

,
"

LOS QUE CONSAGRAM o REMO BARRIGA�VERDE
Campeão da Regata No

turna no 'Rio.
Vencedor de várias eli

minatórias com os gauchos
l' cariocas
Vencedor de varias pro

vas interesta:d,uais com os

gauchos.
Várias vez,es campeão cu-

A nossa reportagem con- "Estamos aguardando, eu
I Tri-campeão da Prova

seguiu -palestrar ante-ôn- e Hamilton o retorno do Rio
i "Clássica "Forças Armadas

tem com o experimenhdo de E'dson e Chicão, afim de ,do Brasil".

remador Sadi Berber, sôbre reiniciar os treinos para 0I'o próximo Campeonato Sul- g;rand.e. campeonato qu� se �i-�am��ão d� Prov�
Americano de Remo, marca- <tproxlma. Estamos confwn- I ClasslCa Fundaça'O da CI

do para o' dia 19 de abril. I tes, embora sabendo que a dad� de Sã<: Paulo": ,

O valoroso. "rower" do I Bl-campeao BraSIleIro de

Clube de Regatas Aldo Luz, I força 1YI?0ima dos argenti- out-riggers a 4 remos com

indiscutivelmente um dos !lOS reside no "quatro com". patrão.
nl.tfs completos prôa do Con- Treinaremos como nunca" Campeão Sul-Americano
tinente e que pela

\
terceira �sperando fazer bonito, pó- I

de out-riggers a 4 com pa-

vez defendera as côres do de estar certo".

I
trão.

_

Brasil no Sul-americano, I Sàdi Berber possui os· Campeão da .Regata Inter-
foi log'o dizendú: seguintes titu[.os: nacional de Montevidéu.

tari;leÍlse dJ remo.

Não é mesmo um dos
maiores cartazes do esporte
náutico da �mérica do Sul,
caros IeitOl'es?

INVICTO NO PANAMERICANO DE
FUTEBOL O BRASIL

I

,NO _PROXIMO DOMINGÓ A RODADA·
.-INAUGURAl DO CAMPEONATO

ESTADUAL DE FUTEBOL
Os brasileiros são bicam- i

-péões do Campeonato Pana
mericano de Futebol com as

vitorias conquistadas em' 52,
em Santiago e em 56, no Me
xico, Os resultados dãS 10

partidas disputadas foram
os seguintes:
Em 1952 (Santiago)
Brasil, 2 x Mexico, O

Brasil, O x Peru, O

Bras'il, 5 x Panamá, O

Brasil, 4 x Uruguai, 2

,Brasil,:3 x Chile, O
Em 1956 (Mexico)
Brasil, 2 x Chile, 1

Brasil, 1 x Peru, O

Brasil, 2 x l\'Iexico, 1

Brasil, 7 x Costa Rica, 1

Brasil, 2 x Argentina, 2
Resumo: �- 10 JO�:os: 8

vitórias e,2 empates

Será domingo próximo o res (campeã da Liga Itajai
início do Campeonato ca-l cm�e. Lor.al: Blumenau.
tari.nense de Futebol corres- 8. C. R.' Sadia (c,ampeã
pondente ao ano passado. i da Liga de Concórdia) x

Eis os jogoS da rodada I Cruzeiro Atlético Clube
inaugural:
Henrique L:lge (campeão, (campeão da Liga ,Esportiva

.

IOeste Catarinense). Local:
da Liga Tubaronens'e) x Concórdia.
Comerciário (campeão da!

Liga Atlética Região. Mi- I Pel'i Ferroviário

;(cam-/neira), em Tubarão. peão da Liga Mafrense) x

,Palmeiras (campeão da C. A. Baependi (campeão da
Liga Blumenauense) x So- Li.b."fc1 Jaraguaense). Local.
ciechde E:::poTtiva�Estivaªo� l\I[üÚ'a.

,
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NOTICIAS DE JOiNVlllE

(Dó Corres�ondenfe Hugo Vve·:
ber, especial para "O ESTADO")

(li'�_:.J1�:J�" _ -�
...�.",��

- lJISSOLVEU-SE A J. D. D,': - A JunLl. Discipli
nar Despúrtiva da Liga ,Joinvillense de Futebol encerrou
:2\1S tl'�tb",lhos, tendo em vista o novo Codigo Brasileiro,
i'ic�mdo, agol',,1, as questões diseiplinares e justiça a se

:'em l'eso].vidos pela presidencia da L. J. F., até que seja
instala0;], a 110va JUnta. Esta, segundo apuramos, breve-

i me;,tc 'será organizada, segundo o que determinam as

rei� esportivas do país. devendo os nomes dos campo!
nentes serem levados à homologação peio Tribunal çle
Justiça Desportiva da Federaçào CatRrinense de Futebol.
Com respeito 'à antiga J. D. D. presidida pelo dr. Hercilio.
Alexandre da Luz, deve-se dizer, à bem da verdade, que

! foi um orgão judIcante ativo e que procurou pautar su�s,

I :.ções com _o m.áximo critério, esforçand.o-se sobretudo
,para que nao VIessem a se acumular e fIcassem penden
I tes de solução as varias e inumeras questões do interes-

I
se dos clubes filiados às tr.es divis!)es da Liga Join-
villcl1se de Futebol. .

I
- ...... �

" ....

ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DO AMÉRI
i CA F. C.: -- pepois �]a construção da grandiosa arqui
: b.�nc::;.d:l J1R praça de esportes do América F. C., obra que

i \"tã praticam.eu te co�cll1�'da, prendendo-se s?n�ente ao.s
i
<let-, lhes d"lR llls,talaçoes mternas, eshí·o estadlO amerl

i e�ro se .ap;1l'elh�ti1do com ilpminação artificial. A tarefa
I ii, il,l1mjn;�(:ão' do estádio rübro' está'afeta à uma comis
; � i'iJ PI:CiÜdidn., pelo sr. Al'Íno Bl'af!i], �stando .i á colocados
I ',; postes de sustentação que fOI'am constl'tlidos de con-

Teto annado, restal�do a mais importante que é a das
instalações elétricas. Para tanto necessita a referida
;omissãp de perto de cento e cincoenta mil cruzeiros e é

neste sentido que novo esforço' vem sendo dirigido. Con-
. tudo, segundo queixas do presidente' da comissão, é a

Jropria diretoria do América -I. C. que mais entreíta
'neEte deveria ligar-se à comissão nesse "desideratum",
1\1€ niin o tem atendido, como esperava. O plano para a

;;onsecuç�,o do numerario, necessario� apesãr' das va

fias form"s, se b�1seia na contribuição popular, para o

flue b:\sbnte vem conttibuindo não só os associ:\dos do
d11bc �'Llbro, como o povo em, geral. ,

,

- A VITóRIA DO ALDO LUZ: - Repercl1tiu
I intcn;:;;;mente nos meios esportivos locais a recente vito
ria eb representação do Aldo Luz, na prova Forças Ar- Im�ld:;s, d!sputada em São Paulo. oi

CINE SÃO JOSÉ
As 3 - 8hs.

Maria ANTONIETA PONS
- Pedro ARMENDARIZ _

Tona La NEGRA em:

A CONGA SELVAGEM
No Programa:

,
Repor-ter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5.)50.
Censura até 14 anos .

As - 5hs.
Espetáculo de Téla e. Palco
No Palco COMPA.
mIA DE ANõES- Baila
dos - Musica '.

- Acroba
cia
Na Tela - SHORTS

DESENHOS
Pl'eço Unico: 10.00
Censura até 5 anos.

� As -- 8hs.
Espetáculo de Tela e Palco
No Palco COMPA-

NHIA DE ANõES - Baila
dos - Musica - Humoris
mo - Acrobacia
Na Tela - A ,CONGA

SELVAVEM - Com: Maria
An ton iota Pons - Pedro
-\l'mendal'iz
No Programa:
Repórter-Na Tela. Nac.
Preços: 20,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
1°) 'Cine Noticiarío. Nac.
2°) A' VOLTA DA PER.

DIDA - Com: Ivone Sanson
3°) CAPITÃO I{IDD, E A

ESCRAVA - Com: ,;Antho
ny Dextel' -- technicolor
Preços: 10,,00 - 5,00.
Cens,l1l'a até 14 anos.

As _:_ 8hs.
1°) Fatos em Revista.

Nac.
2° LIGEIRO NO GATI.

LHO -- Com: Rex Allen
'3°2 ROSTOS OLVIDA.
DOS - Com: Libel'tacl La-
marque \

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

As -- 8hs.
"Sess'ão Popular"

Manjorie MAIN em:

DOIS CAIPIRAS EM PARIS
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

As - 8,3hs.
"Sessão POlllllal'"

Manjorie MAIN em:

DOIS CAIPIRAS RM PARIS
No Programa:
Cine Repo'i:ter. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censurá até.,14 anos .

E�P8184DA
Precisa-se

rumadeira.
de uma ar-

Paga-se muito bem.

Rua Lacerda Coutinho, 13.
Chácara �o Espanha,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



JClZ,O DE DIREITO DA
;�. VAnA - FEITOS . -DA
L,'AZ1:NDA. PÚBLICA DA
(:OMAUCA DE FLORIA

NÓPOÜS·
Edital de citação com o pra

zo dê trinta (30) dias
EDI'fAI�

O Doutór MANOEL BAR
B08A DE LACERDA, Juiz
!.te Irn-cito del IP. Vara -

�-tteitl;s (l!t Fuzcndn Pública
:h Comarca de Flórí.múpo
tis, Capitàl do Est.ulo de
':';:illt:t Cat.u-lna, na Iurma da
lei, etc.
FAZ saber a03 que o pre

,ente edital de citação com
go a 2e' de rHMÇO de 1881;

.1 pra zo de trin ta dias 'vi
- em 1843, suícídn-se no Rio- de Janeiro, o conselhei-

ro e cônsul geral da Rússia em nosso país, Henrique Julio rerrr, ou dêle conhecimento

De Wallenstein, silesiano de nascimento, que aqui servia
tiverem' que, por paute de
ANTôNIO MARIO· BO- I

há doze anos, tendo casado com patrícla nossa. Era ho- I
I11cm de cultura e pertenceu ao Instituto hístóríco; NETTI, nos autos de-ação I

_ em 1343, faleceu em Keswick, o poeta, snsaista e
de usucapião q.ue req'ileI'el� ,

hIstoriador inglês Robert southev, autor da "História do ��l'.al�t;e este �.1ll:0, dhet f�1 "

Brasil" , lnglC:lo a pe içao o eor
,

"
.

' .'
I seguinte: Excelentissimo

I- em 135o, nasceu o marechal Jose Caetano de Fana,
Q} ·D t J' d' D'. ..

t d l' tel tlítar: I
zsen 101' ou 01' lUZ e I�

que roí '1111lllS 1'0 a guerra e roa IZOU o SOl' eio mi I ar:
"reit i' 4a V" ANTONIO'

6 '1 d
.

t 1 d
-

I
.

tít 1 ei o ( _t • ,11 a.

I- em 191 ,e avra a a �SCl'l ma (e oaçao (O 111S 1 u-
MARIO nONETTI brasl-

to Pasteur ao governo de Sao Paulo. .

'

i leiro, casado, comercíario,
: residente e domiciliado nés

: ta Capital, por seu procura
dor ínf'rn-nsaín ado. inscrito
na O. A. TI. Secção de San

: ta Cct.irína, sob o numero

Li.2·!, vem, com o devido aca

t�li1en to, expôr e afinal re

querer a V. Excia, o se

fuinte: I - POI' escritura
pública de cessão e transf'e
rência de direitos, lavrada

Manife.;;tou 1\0 seu semblante li írrtrêplda reso�uçâo de 'iis folhas 171, do livro n u-

ir para Jerusalém. (Lucas 9:51). Ler Lucas 9:51-56. mero 22, do Escrivão Ono
fre Antonio de Brito, do
Distrito de Canasvieiras, o

suplicante adquiriu a pósse
que Antonio Claudino dos
Santos e sua mulher dona
Maria Rosalina dos Santos,
m-mtinham sôbre um Imo

vel sito' em Canasvíeiras,
com a área de 6.500m2, apro
rímadaments e assim ca

rncterizado : FRENTE

"

,
.

.

H O J E NO PA.SSADO
21 DF. lHAR('O

A DATA DE HQJE RECORDA-NOS QUE:
{

.-:-. em 1635, tendo 03 holandeses, que sitiavam o Ar-
rn lnl do Bom jesus, começado a fortificar 'Íun outeiro nas

proxírntdades daquela posícâo sai uma força dos sitiados,
ao ínando de André Marim, e desaloja 03, batavos, que es

tnvam sob a direção do mercenário polaco Arcizewsky;.
- em 1677, chegavam ao Rio de Janeiro', onde por

ordem elo '{ice-Rei Marques do lavradio, e são imedlatamen
t.. preses em fOl'hlezas; o general e démals oficiais que na
V;�Ut1 enL'eJlie ao c;overi:lador espanhol de Buçnos d. Pe

dro CelJalloE:, a Ilha de S:tnía Catarina;
- em 1806, falece em San Pablo de Guelato; Caxaca., o

herói mexicano Benito Pablo Juarez;
- em 1835, nasce em Lorevo, Rússia, o compositor

Modest Petr01irh Mous..argxky, falecido em São Petrsbur-

ANDRÉ NII.O TADASCO

))NO teQdculo»)

Com iJ Biblia na Mão
QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO,

No;;so Pai, eoncelle,-nos fortaleza de convicçães para

que vivamos como cristãos. Abel)çOa-nos em nossa vida diá

dia. para llue deix�m;fis �na influência para. o bem na. vida

elos ülitwS. Oi'amos em nome de Cristo,. Amém

•

Você-sabia qu� .•.

ATENCÃO SENHORES TURFISTAS:
,

Chegará por estes dias a esta Capital o sr. João de
SOUi;U Leitfio Sobrinl)o conhecedor de manqueira de Ca
valos de corrida, e especialista em:

PONl'��� v� ftXu\§ DE FOGO
LA(:õES ,".

E:'cn.p\llo Humeral
.

Joelhos

ql1e visihrú ° hÍpódl'o�no desta capital.
'

Os int<>ressados ,poderão procura-lo
PCl'l <1, onde o mesmo est.il·á hospedado.

'Edllal

,

i
I

, I

-oo
.'

.. �.",.- t. ")

,

'-HAvrJ
MOTOR IL

,
�

� a jJroteger o «oa»

C/CA A 7jOA' ltTRlLA"

TEXACO
... )

Havoline Motor Oil é um óleo super-

�� detergente - limpa e lubrifica -

�
��
�
8�
�
��
I�
� QUALIDADE E PUREZA
��.��.��.�
� ADESIVIDADE
�

aumenta o rendimento de seu cerro

por mais tempo.

Eís algumas das características d.

NAvaLIME
Contrô/e constante do óleo na refi.
naçõo, para a máxima eficiência
lubrificante.

Sua p-elícula lubrific·ante envolve os

metais, resistindo mesmo à pressôo
dos mancais.

VISCOSIDADE COR-RETA

Para cada tipo de motor e condi..
ções diversos de. funcionamento.

'_

e mesmo COI/) o motoroorooo
,NAVaLIME MOTOR OIL

10z COfJji/lllOr ·0 prolBcõo
•

A super película de Havoline protege tôdas as

.,.paça!! - mesmo as de mais difícil acesso _

contra à ·êorrosão, decorrente da umidada
causada pela condensação.'

., '

REVENDEDORES

JESUS tinha determinado ir a Jerusalém. Era, para Êle,
como que uma antevísão .da cruz, pois certamente subia
oue indo à Cidade Santa, cairia nas mãos de seus opo

nentes. QlIe razão teve 11:1e de agir assim'?
Visto que Jesus. estava tão resolvido e tinha assenta

do derínitl vamente servir a Deus a despeito das circus-·

tâncías, podemos deduzi!' que o que Êle fez tem, pelo me

nos, um sentido: Jesus tinha convicções. Sabendo que

SU:l.S convícções eram segundo Deus, :t!.:le podia vi vê-las, com

abso.uta segurança.
Há os que ncs aconselham a não ter convicções por- ';a extensão de 65m. que

que as profundas convicções criam toda a sorte de comple- f:'lZ em .terrenos de marinha

XO;:;, Dizem que é melhor ser neutro na vida.' icupados pelo suplicante;'
o que é certo é que carecemos de convicções, como FUNDOS - ao norte na ex

pOI'Sliia Jesus, para que tomemos atitudes e jamos como ',ensão de 65m. onde con

crirct:,02.
'

,

.,
fins com -terras do Estado

Sem.. c.OnViCi!.Ôe3. não a,:?;imos. :r.:atural��ente, a� convie- :I� San�:\Catarlna, denon:!-
cõc levar<1l1l-Je2US a cruz, mas Deus as transtormsu em, nadas Campo do Estado ;

vída eterna para os fiéis.
.

LATERAL OÉSTE - na,

.

'
.

extensão de 100m. aproxí-
. o- R A ç A O mudamente, onde confronta

COI11.. ,propriedade do CeI.

�edr? L�pe.s Vieira ou quem I
de oH'elio e - LATERAL :

t:f:STE - na extensão do!1 ?Om. :;rpl'oxir(Íad�mente,· di�- t.
VIsando com tCl'I'as dei José

PENSAMEN'l'O PARA O DIA Luiz Alves de Brito. II -

.,
Os' anteriores proprietarios,

Aque:e Cjue temou llma decisão só resta agir., (Provér- .. Ant.oni? CI.alldino dOi\ Sa?-
't

., ,
.

. to ...;' � geIa �mulhei' .n. Manavio i allanOJ. . _ �
.

I �ozalina do:'l Santos, �dqui-
Jamf;3 H. Overton Jr. (CAROLINA DO NORT:{i:) i rll',un e ocuparam ha mais

ie trinta anos a g'léba supra
descrita, aí construindo ca
u onde residiam e plantem
do, sem que j!lm!1is fôssem
molestados ou sofressem
aposição alguma. III - E,
corno o suplicante possúe o
1 \udido imóvel, por si e seus

·tnt'e,:cs<lOl'eS, mansa e paci-
ficamente, sem oposição ou

,_;mbngos de espécie algu
ma, há mais de trinta anos,
'luer - legitimar éssa pós- ..-------------.. -- ._-_.

<;e, nos termos do artigo 550 (cinco mil cruzeiros) para .?atrimônio da União e ao JOÃO DE SOUZA LEITÃO
DR. YLMAR CORR1;;A

do Codigo Civil. IV _ Para os efeitos fiscais e protes- doutor 4° Promotor Público, SOBRINIJO Ilito fim requer a designl.eão tando provar o alegado por na <lualidade de rej)resen- CLíNICA MÉDICA
ie dia e.hora para a j�lS- todos os generos'de provas tante do Ministério Püblico Está sendo esperado por, CONSULTAS - das 10

tificaçi'ío exigida no artigo "m direito permitidos. Pede e da F'azend;l do Estado, to- :ste:; dias a chegada à nos- às 12 e das 14 às 16 horas .

. 1[11, do Código de Process; lJeferimento, (Sôbre estam. sa C�lpital do Sr. João de I Rua Nunes M!1chado 17.
Civil, na qual deverão gel' lilhns estllduais no valor de dos para contestarem o pe- ,;ouz::t. Leitão SolH'i:lllo, es- Fone 2911.
Jl!vhh!s Us testemunhas An- �l'es cruzeiros e cincoenta dielo, querendo, no pl'!1.Zr) da .eci_dLit.t no tl'atamento de ,_

'ônio Claudino elos Santos e 'entuvos, inclusi,ve a respec- lei. Outrossim, citem-se, por
João Leon Silvy, ambos bra- tiva taxa de Saúde Pública edital com prazo de trinÍi

'3ileil'os, casados, residentes Est2-dual). Flol'Íanópo]is, 3 (30) dias, os in teress�l(lo,'·
;> domiciliados em Canasvi- le fevereiro de 1956. (Assi- incertos, citação que deverá
eira's, que comparecerão in-

.

n:1do) Pp, Lalf�o Luiz Li- ·Cl' feita Ila (;onfol'lllidad'
dependentemente de citação. '1hal'es. Em a dita petição f)!Y! o rd>r, 4Ci;, � l0 d

Requer, outrossim, que feita Coi proferido o seguinte des_ Código de Processo Civil.
a justificação e julgad'o, se-' pucho: A. à conclusão. FIo- Cust:\S afinal. F'lr,rianlrr,o
jam citados pessoalmente os rianópolis, 7 de fevereiro de lis, 10 de março de 1956.
'2onfrontantes atuais, bem 1956. (AsEinado) Mano.el (Assinnelo) lVlnndel B:trbow
lOmo o repl'esentante do Mi- Bnrl)osa d� Lacerda. Subiu- de Lacerda, Juiz da 4a. Va�
nistério Público e o Serviço I elo os autos à: c?nclusão re- .". E

.. p2r:l que chegue ao
do Patrimônio da União e "eberam o segumte despa- onhecimento de todos man

por editais, com o prazo' d� cho' Designe o sérfhol' Es- dou expedir o presente edi-
trinta dias (art. 455, § 10, ! crivão dia e hora para a jus- t::tl que SErá afixado no IlI
do C. P. C.) os interessados. t.ificilção, ciêntes as partes
incertos, todos para acompa-I e o cOlltor 4° Promotor. Flo- "'cr do costume e publicadn
nhar os termos da presente I rianópolis, 10 de fevereiro 'i::\ forma da lei.Dado e ]13S
ação de usucapião, depois rJe 1955. (Assinado) Manoel s�do' �esta cidade de Floria-

.
da terminação do prazo dos Lacen]a, SentenGa. Vistos, 'lOPOl!s, aos dezesseis (lias
editais, contestá-la, queren- ,te . .Julgo por sentença a do mês de março do ano deNAS ARTICU-· do, no prazo legal, e para justificação em que é reque- 'ni! novecentos e cincoenta e

•

seguir a ação até final sen- "ente Antônio Mário Bonet- .:;eis. Eu, Vinicius Gonzaga,
tença, sob as penas da lei, H, afim -de que produza os Rscrivão. o snb"cl'evo. (As
onde afin:t!, deverá Bel' de- c;ell:; devido" e legais efei- c;in:ldo) M:moel Barboga de
.clarado o domínio do peti· to�. Expeça-se mandado de LacfI'dn, Juiz de 'Direito da
,cionário sobre o menciona- eitnção aos confinantes do 1a V C f

no Hotel La 1 do t Dd' .

. ara. ,on .ere com o Oll.i-I. erl'eno. an o a pl'esel1- imovel
.

em questão, bem co- gmal. O EsclTvão: Vinicius .

te o valor de Cr$ 5.000,óo I mo ��o Diretor do Serviço do Gonzaga. I"

\.
I. l

��?�\
DO BRASI'

IUM'O AOS SEUS

MAIS·DI ANOS40 A SERVIÇO

olésU:ls que comumente
<Üacam os animai.!; de cor

,dã o qu�l vem examinar
alguns animais do nosso hi
uÓ'omo e na oportunidade,

"

le s�la visita a F'lorianópo-
lis, atenderá a todos que lhe

. ,i'oeul'.nl"e1n p:ua tl'abmen: I
to de animais. Conforme o

Ian úncio públicado em Oll-

ro local dé nosso jorl1 :lI, o

r. João de Souza Leitão, I
'l,,'wr'ar-se··á no L::. Porta

.

onde ficará por alguns dia� I
à disposiçii,o dos in teres- isados. i

FOTOCÓPIJ\S
SERVlÇO RÁPIDO E PEflFElTO

Rua Jofto Pinto, ("ltns') 18 _. Vlntknópolis
'.,',.��------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Faz saber aos que'o pre
:::;ente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que,

. por parte
-.

de ARNALDO
.

FRANCISCO GAMA, por
leu assistente judiciário,
;he foi dirigida a petição
,euuinté: Êxmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito daComarca
de Biguaçu. Arnaldo Fran
.isco Gama, brasileiro, cã

.iado, pescador, residente e

.iomici liado em 'I'Ijuqu inhas,
neste Municipio, vem peran
.e V. Exa.,' por seu assis-
':ente judiciário infra' as-

.ínado, promover e§ta ação
.le usucapião, expondo e re-'

111crendo o seguinte: 1 -

étue possue um terreno ,si
nado em o lugar :Tíjuqui-
lhas, distrito de Guapo
.

'. riga, deste Mun iciplo e

;orü:1rca, de fôrma trían
ru lar, medindo 180m. de

:l'ente por 200m. mais ou

nenos, de fundos', com a

irea de 18.000 1112., mais ou

1eno's, fazendo frente com

estrada geral e fundos
om l)omingos Generoso,
onf'routnndo ao Norte com

'F.dl'o Angelo da Rochn ou

[u ern de direito e ao Sul
20:11 lrerdeiros de Francisco
Nicolau de Moura. 2 - Que
Ião tem titulo habil de di
.0 terreno e sobre o mesmo

em posse mansa, pacifica,
.ontinua, sem oposição al

rumn; hamais ,
de 30 anos,

JOl' si e seu antecessor, pos
.uindo-o, sempre, com âni
no de dono. 3 - Que quer

dqu ir'ir o dominio sobre o

',eferido terreno, tendo em

-ista os arts. 550 do Código
Civil e 454 do C. P. C .. Assim
sendo, requer a V. Exa. se

-am tomadas os depoimen
os das testemunhas abaí
'o arroladas, que compare
crão em Jui7.0 sem que
-ara tal necessite intima
ii� e, julgada que seja
t justificação "ab-initio",
toss iga-se de acõrdo com

) art. 455 e paragrafas, e

rrt. 456, ambos do Código
le Processo Civil, adquirin
do o requerente, de tal ma-

ieira, o titulo legal do ter

reno em apreço, para a

ranscricão no Registro ele
móveis' competente. Pro
testando por todos os meios
de prova em direito permi
tido e dando .a esta o valor
de Cr$ 2.100,00, P. Deferi-
mente. Biguaçu, 26 de ou

tubro de 1955. (Ass.) Rei ..

.ialdo Lacerda - Assisten
te Judiciário. Testemunhas:
'lomingos da Costa Jr., Ma
'toei Domingos de Assun
ão e Catulinio Domingos
la Costa. DESPACHO: A.

)esigne o Sr. Escrivão dia
hora para a realização da

iud iencia de justificação D"
. [ d t di dbl icado, urna vez no iarro çu, aos ezesse e las o

iPelo presente edital são convidados os senhores acio- -H'hia da posse. Ciente o
Oficial e por três vezes no : mês de fevereiro do ano de '

n istas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A." ')1'. Promotor Público. Bi-
jornal .• O Estado", os in- mil .noveceiltos e �inquen!a Ia se reunirem em assembléia geral ordinária, qua será ruaçll, 27�X-55. (Ass.) Jay-
eressados incertos, para to- e seis. �u, (Ass. PIO Romao irealizada no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social nor Guimarães Collaço -

dos, querendo, contestarem de Faria, Escrevente Jura- ià rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem Juiz de Direito. Procedida a
i) pedido no prazo legal. mentado, no impedimento

sôbre a seguinte I justificação
foi esta julga- Sem custas. P. R Biguaçu, ocasioual do Escrivão, o da- !

da por' sentença do teor se-
t llograf'ei e subscrevi,

_ I'Ordem do dia guinte : Vistos, etc. Hornolo- f'evereiro de 1956.
_Ira, por sentença, a justifi- 16 de

d f
.

cacão de fls. em que é re- (Ass.) Jaymor Guimarães Bi.fYll1CU, 17 e evererro

querente Arnaldo Francisco Collaço __:_ Juiz de Direito. de 1956:. / I
FERNANDA DE C. LOBO SILVAE para chegar ao conheci- (<\8S.) Jaymor GuimarãesGama, para que produza os.

d Collaço _ Juiz de Direito'l� ,efeitos de direito, Cite-se, menta dos interess.a os, pas-
It dtI"

-.

participam aos parentes e pessoas de suas re a-
pessoalmente, .por mandado. sa o presen.e e I a. com o

Confére com o original felicita�õ_es.
(I Dr. Promotor Público e os 'pra�o �e. trinta d.las, qu: .

t I f'lh R th 'd lla ma-.

f' t do l'mo'vel e I
'lera publlc3do e afixado nd afixado no lugar de costu- ções o naSClmen 'o c e sua I a, u ,ocorn o

con man es '. , .

D d O E' t Pio Ro

I
'

pai' edl·tal com 'o prazo de

'I
forma da le�. ,u o e. p,as- ue. screven e, -.'

I t C· I d d B g a mão de Faria. f:erl1lda'de '''Carmela Dutra"· dia 11 do corrente. '
•

.

,,,

trinta (30) dias, ,a ser pu-
saco !les a lUL e e I u -

. ,...._�-.;...__--- :--

•

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

lS '!!�s�N!L!E9ES��
,

�

TôNICO DOS DESNUTRIDOS �

co"ntém excelenres elementos" tônicos:
Fósforo" Cálcio, Arseniato e Vanad"�to

.

- de sódio.

OS PÁLIDOS, 'DEPAUPERADOS,
, E S G O T A D O S, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUiTICAS. receberão a toni
'ficaçõo geral do organismo, com o

-----------------�,----

Miguel E. M. Orofino e família convidam as pessoas
amigtrs de

FABíOLA RAMOS MáY

para �C Santa Missa que farão celebrar pelo descanso de
sua bonfssima alma, quinta' feira, dia 22, às"7 horas no

altar do Sagrado Coração de Jesus da Catedral Metropo-
litana.

.'

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

PA RT I C I P A C Ã O
,

,Roderico Rodrigues Lemos e Zenir Probst Lemos par
ticipam aos parentes e amigos o nascimento de sua prt
mogeníta ROSANA, ocorrido no dia 11 de março, na Casa
de Saúde "São Sebastião'�·.

TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE
,(TAC) S. A.
COlVIUNICAÇÃO

A TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
comunica à sua clientela, amigos e favorecedores, que
mudou sens escritórios centrais de Florianópolis para
o Edifício Sul América, Praça 15 de Novembro, 4° andar,
onde permanece à tlisposição de todos.

Comunica, também, que 'permanece com o mesmo

número de telefones: direção 2439 e escritório 3143,
com rêde interna.

Hospital Evangélico de Hcrlanépelis I
ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convidados todos Os sócios efetivos da As

sociação Evangélica Beneficênte de Assistência Social,
para, nos termos do art. 22 do Estatuto, em Assembléia
Geral Ordinária, del ibern rcm sobre contas e relatório
elo Conselho Diretor, inclusive exame de liVI'OS e 'tlocu
mentes, com referência ao exercício de 1955.

A Assembléia será realizada á rua João Pinto, nO
37 dia 26 de março corrente, ás Ul h. 30 minutos em pri
meira convocação, ou ás 20 horas, em 2a convocação, nos

termos do parágrafo único do art. 23 do Estatuto.
Florianópolis, 13 de março de 1956.

'�USTAVO ZIMl\:IER - Presiden te.

FÁBRl(A D[ RENDAS E BORDADO
. .5

HfJEPCKE S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

1) Exame, discussão e aprovação do balanço I; US,S
contas relativas ao exercício de 1955, parecer do conse

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

e respectivos suplentes para o exe;cício de 1956.
3) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
-

,

'

Florianópolis, 1° d'e mal',ço de 1956.
Rudolfo Scheidemantel - Diretor-presidente.

"Lavando com Sabãb

-Y>iraem" ES]JeciaJidade
da Gla. 1'IIIIL IIDUITIIIL-loln'lIle. (••rclfreolstrada)

economiza-se fempo ...
e dinheiro

Edilal
JUIZO DE, DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU

..

Edital de cítaçãe com o pra
zo de trinta (30) dias

O Doutor-Javmor Guima
rães Collaço, Juiz de Direito
da Comarca de Biguaçu, Es
tado de' Santa Catarlná, na

fórma da' lei, etc.

p-orG' qualQuer tipo de negócto',
I '

-..uma solução lE!'�r..I'-U_"_"""
.. ,
I.

s

De uma simples fita para máquina ao fabuloso cérebro ele
trônico UNIVAC - passando por uma linha completa de

máquinas de escrever. de calcular, duplicadores, arquivos,
etc., a Remíngton Bane apresenta, para cada problema, a
solução exata. Suas máquinas. sistemas, equipamentos e

acessórios estão sempre em dia com os mais avançados
recursos da técnica. Fundada há 82 anos, a Remington Rand

capitaliza essa larga experiência e a coloca díàríamente em

função do des�nvolvilllellto dos negócios de cada' um dos

seus clientes,

1 - Arquivo Visível V.rtl(ol
'

2 - Máquina de E.crever Standard

3 - Máquina ue Calcule"

4 _ Máquina de E.crevu Portátil

5 - Máquina de Escrevu EIHrlca

6 - Fíto para MclqulrlCi, Ac"isiírlai.$
7 - Indica Virtlcal K"rdex

8 - Mállulna de Contabilldad8

9 - Ri91itro Visível Kard.x

10 - Duplicador Fidl-Cópla
11 - Arqlj,ivo de Aço
12 - Tabuladora Remi"9'on
, 3 - Calculadora Eletrônico Rlmlnatoe
14 - 6arbeador E"Ü'kOCASA PRATT
15 - U"jvoc

RiO 'de Janeiro� - São Paulo" - Pôrto Alegre - Belo Horizonte - Curitiba
Recife - Salvador - Juiz de foro - Pelotol

ÁG!NCIA$ NAS PRINCIPAIS CIDADES 1)0 p"ís
Standard

----------_ ..�--.-_._�--_.�---'--

VENDE-SE . OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICÔ.O
•

I '

'

�

CONSER�A-SE FOGõES ECONOlUICOS. SER-Ve ride-se urna limousine marca HUDSON 46,

OPERARIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3

em, perfeito estado de conservação, ver e tratar à rua VIÇO RAPInO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHA-

Felipe, Schmidt, 11� 46. CHAMADO À DOMICILIO.

1\IAIO (Beco), NO ESTREITO

PARTICIPAÇAO
•

NILSON E. DA SILVA

"

, E

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

_--'----,---, _.!_ .. _- - ---�------_._-----
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" Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA ação ser julgada proceden
COMARCA DE BIGUAÇU .te e provada para o efeito

de ser reconhecido por sen

tença o dominio do supli
cante sobre citados imóveis
e para dito fim requer a I
designação do dia, hora e I

lugar, para a justificação
da posse em éausa, com a,

citacão do Ministério Públi

co � o depoimento das tes

temunhas abaixo ai-roladas,
FJz saber aos que o pre- que comparecerão em Jui

sede edital virem ou dele zo, independente de in.ti- I

conhecimento tiverem que, mação. Feita a iustifica.ção I
por parte de DAVID CRlS- "ab-in it.io", requer a cita

PIM CORRÊA, por seu ad- ção dos confinantes dos

vogado Dr. Heitor Steiner, imóveis e de seus conjugues,

lhe foi dirigida a petição se casados forem, para na

seguinte: - Exmo. _Sr. Dr. fórma do citado art. 455,

Juiz de Direito da Comarca contestarem o pedido, se

de Biguaçu. David Críspím guindo os demais trâmites

Corrêa, .
brasileiro, casado, legais, sendo afinal reco

comerciante, residente e do- nhecidos a posse e o domi

miciliado em Soroeaba, nes- nio do Suplicante sobre os

te Municipio, por seu advo- imóveis em questão, poden

gado e bastante procurador do assim adquirir o neces

abaixo assinado, conforme sário titulo para a trans

proc.uraçào inclusa, 'sendo o crição no Registro de Imó

mesmo inscrito na O. A. B., veis" Protesta por prova pe

seccão de Santa Catarina, ricial, testemunhal e depoi

sobn. 467 e tendÓ' escritório mento pessoal dos confinan

a rua Saldanha Maldnho, n. tes e, dando-se a presente,
'

2, em Florianópolis, vem para efeito de alçada, o va- I
pr'o�or a V. Exa., pela ��'e- 101' de Cr$ 3.000,00. Péçle'

sente;--, ação de usucapiao, deferimento. Biguaçu, -. 16 i
nO:1 terrrios do art. 550 (con- de fevereiro de 1956. (ass.)

Iforme a nova r�dação dada, Heitor Steiner. - Selada

pela lei n. 2,437;'tlf 7-3-55) legalmente. Rol das teste

do C. Civil e x'Lrts'."4.54 a. munhas : Deodato Jacinto

4.:ii.i do C. P. Civil, no 'i;u,r-_ Alves, Leonel Saturnino I
80 'da qual e -sendo neces> Cardoso e Manoel Antonio,

sár io provará: I -. Que o 'Cardoso. DESPACHO: A·I
s.llpllcante possui ha mais Designe o Sr. Escrivão o

de vinte anos, por si e seus dia 5 de março para audien

antecessores, a posse, man- cia de ju'sli,ficação prévia
R:::t e pacifica, sem interrup- da posse. Ciêntifiquem-se o í

ção � nem oposi'ção e com Dr. Promotor Público.. Bi-
.

o "an imus domini", vários guaçu, 25-2-56. (AM.)' Jay
terrenos, localizados. no lo- mor Guimarães ColIaço-

. g�il' 't,o!'ocaba, distrito da "Ju iz de Direito. SENTEN
-

sede deste 'Municipio, assim CA: - Vistos, etc. Homo--'Idiscriminado:- . O primeiro, Íogo, por sentença, a justi
'com a :1,1'e:1 de 4.180m2, fícaéão .de fls.,. em �ue. é

I
sen(ro ] 9 m. de frente, por requerente DaVId CrISP1�1,
290 m de fun.dos conf'ron- I'Gorrêa, para que surta seus

t�l1do-�e a Oeste' com ter- I juridicos e legais efeitos.!
ras de V irg ilina Maria de Cite-se, pessoalmente, por

Souza, ao Norte com o pró- mandado, o Dr. Promotor

prio autor David Ccispim Público e os confinantes do

c, I t
. imóvel em questão e os in

,0].'1'€1,. a .es e com o no

do Inf'eruin ho e ao Sul com tel'essados' incertos cite-se,

herdeiros de Pedro Joaquim por edital; com o prazo de,

Viai ra : O segundo . com a trinta dias, à ser publicado I. ra:C:l 'de 81.7GO.�2, con- uma vez no Diário Oficial e

.

hont :n,:r�;s,() _ no' SuL com nor k� vezes no jornal. "O I" '", •. - . uÓ> t ..1""..... "'" ->.. "-"",,1>,,,., qtcrr..s de Narciso Alfredo' ,c..s a ..v "
•. '

par"" -"uuuV"", H€- i

de SOUZJ, a Oeste .com o rio rendo;' c011testa�é� o pedi-,
Inrcrninho, ao Norte com o do. no pr�lzo da lei. Custas

I

c it.i.do rio e a Leste com o .f in al. Biguacu, 6. de março.
mesmo supra citado rio In- Ic 1�q6. (Ass.) J.aymo�' Gui- :
f'eru ir.ho : O terceiro, 'com -naraes Col1aço - JUIZ de

118 braças de frente, por [lireito: E para ch�gar ao,
300 braças de fundos, con- conhecimento dos li1teJ'e�-.
fronLmdo-se a Leste com o sados, passa o presente .edl- ,

MOlTO do E,;pigfio, no Norte t�l e,om o pr�zo de. trinta
com quem de direito tôr, a dias, qne sera publícado e

,

Oeste com terras de J�ão e afixado na fórrna da lei. i
Henrique Delanele e ao Eu, (Ass.) Orlando Romão,

Sul com o próprio David ::le Faria, Escrivão, a fiz

C 'O t datilografar, e subescreví,Ciisrim ourea : qual' o,
com :.1 área de 81.400 m2, Biguaçu, 8 de março de

tendo 185 m. de frente, por I %S. I

4'10 m. de fundos, confron- (Ass.) Jaymor _Guimarães � ��'�"
tarido-se ao Norte com ter- Collaço"":_ Juiz de Direito.

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

rs s de Guilherme Sperandio, Confére com o original .

'''I' Na Le.,te coa) terras de Mano- ofi�cs���i��;ol,O�:�'a���oco���a�:
I

:S!NDI(ATO DO EMPREGAD.O NO \I iOlC8 oturna
e1 Correiá, ao Sul com o .......

próprio autor David Cris- de Faria. COMtRCIO� DR. SAMUEL FONSECA
-

pim COl'rêa e a Oeste com a •

Estrada; O quinto, com a

úrea de 47.840 m2, tendo
8G \11. de frente, por 440 m.

de fundos, confrontando-se
a Leste com terras de Ma
noel Correia, ao Norte com'

terrr.s de herdeiros de Se
bastiana Eugênia Fernan-·
des, a Oeste com fundos de
Ribeirão e ao Sul com o

próprio David Crispim Cor-

rêa; O sexto, com .

4.266,000 1112, de área, tendo
1.293 111. de frente, por 3.300
m. de fundos confrontando
se a Oeste com terras do

pl'oprietál'io do Amancio,
ao Norte C0111-0 próprio au

tal' David Cl'ispim Corrêa,
a Lest.e com o Tl:avessão
Gf!""l que divide os tel'renos
de Sorocaba com Amaral e

ao Sul com o mesm9 David
Crispim Corrêa, e o sétimo,
com 800-braç:ls de frente 'Ipor 500 braças de fundos, IMPUIOAOA
confrontando-se a Oeste
com quem de Direito, ao

rumadeira.
NOJ'te com quem de direito

Paga-se muito bem.
-fôl', a Leste com diversos
propriêtários que fazem

1: li a Lacerd:-, COl}.tinho, 13.

fundos corn herdeiros .de _.Chá('�.:����_�spanha.
i\Tanoel G. Gomes, Gabriel OR. YLMAR CORP.Ê,o\

.

Nhzario dos Santo.s e Deo-. CUNTCA MÉDICA

dato Joaquim Alves e ao CONSULTAS - das "lO
Sul com Manoel Antonio. ilS 12 e das 11 às 16 hOfas.

CDl'doso, 2 - Que, "data I Rua Nunes Machado ,17.

venb", deve a presel1te i Puni.: 2911.
.

,
.

ECITA

Edital- de citação com o

prazo de' trinta (30 dias

o Doutor Jaymm: Gui'ma

râes Cºllaço, Juiz de Direi

to da Comarca de Bíguaçu,
Estado de Santa Catàrina,
na f6rma da lei, etc.

-�-----�-�-- -

dePrecisa-se uma ar-

,

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

r

.'

Ern10 anos As distâncias desaparecem e o tempo se

multiplica, diante dos aviões da Real. Ê assim que, em

10 anos, suas tripulações fizeram mais de meio século
de vôo, através de 11 G milhões de quilômetros percorridos.a Real

.
, tem mais de

•

meio século de VÔO!

Seja um dos 5 que ganharão· ur(l!i IJlogem 005 EE. UU .•

E desde aquêle primeiro vôo São Paulo-Rio, em

7 de Fevereiro de de 1946, a Real, hoje Real-Aerovias,
transportou 5 milhões e 500 mil passageiros, e

40.000 toneladas de carga. Êstes números justificam
a -sua confiança e explicam por que hoje a

Real-Aerovias possui -a maior frota aérea comercial
do Brasil e urna das maiores do, mundo!

Para concorrer a êsse maravilhoso prêmio -

com estada e passagem grátis para você e

outra pessoa de sua livre escolha - basta

responder
à

seguinte proposição:

. _.

"Por que prefiro voar. pela Real·Aerovlus" 5.000 homens em terra asseguram a tranquilidade de
'.r

vôo dos passageiros da Real-Aerovias. Um fabuloso estoque
de peças - que inclui 300 "motores de reserva -

responde pela regularidade de seus serviços. E: por isso

que a Reai-Aertnnas merece a sua preferência.

1 • Não escreva menos de 30 nem mais' de

200 palavras.

2 - Envie sua resposta, datilografada, a qual
quer das agências da companhia, mencionando,
no envelope, a frase "Concurso Brasil-EE.UU."

3 - Junte à sua resposta o bilhete usado de

sua próxima viagem pela Real-Aerovias. 10 an.os de
real servifo
ao Brasil

Can!Üdate·se' Uma dessas viagens· deve· ser sua J
.
• Cario 'Pof.nl. n.O 221: do Rádio No,ional - Rio JMM·3705l

Sindícato
.

dos Contabilistas
de FlorianópolisDr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e Rex

tas-feiras das 19 horas à;_;

21,30 horas.

ASSEMBLÉIA GERAL OHDINÁRIA EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO

Àssembléia Geral Ordin:íriaDe ordem do senhor presidente dêste sindicato, con

voco os assocüldos pará a reuniào de assembléia geral 01'

dinál'ia, a ser realizada a 31 (trinta e um) de março (sá
Gado) às 19,00 horas na séde social à Rua Trajano 14 -

30bl'ado.

P.�lo presente edital ficam cenvocados todos os' asso

:iac1o:-\, em pleno gozo de seus direitos si\1dicnis, para se

l'ellllirem em assembléia geral ordin úl'h, 11-0 I.'·rúximo ·dia _

'26 de miil'ço elo corrente al)o, à� ]!) horas, mI séde dêste

sindicato, à nua Trajano, JLl, para tom:ll'em conhecimen
'o e deliberar�m sôbre a seguinte ordem do dia:

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

lembléia ani.eriol'.
. b) - Relatório a ser apresentado pelo Presidente do

Sindicato, de que constam o resumo dos principais aC011-

'ecime:utos do ano de 1955, as alterações do quadro 80 ...

:ial, o balanço do exercício financeiro, o balanço patri
monial somparado e uma demonstração especial da apli
.�ação do impô",to sindical, tudo em conformidade com o

<11't. 55:!. da C. L. '1"., combinado com o art. 14, da Portaria
884, ,de 5-12-:12 e dos Estatutos Sociais.

c) - Pareeer do Conselho Fiscal sôbr� as contas do
exercício do ano anteriorl no peúodo de- 'setembro a de
zembro de Ul55.

Outrossim, no caso doe não haver número legal para
'1 realização da assembléia ora convocada, fica marcada

. ,cJut!'a Pftl'[l uma hor:.1 após, 110 mesmo local e que se rea

lizar-á com qualquer número de-assocfa(los presente,s.
FI.orianópolis, 16 de ma,rço de 1956.

JOAO MOMM - Rresidente.

Exclusivamente com hora
marcada.

N:1o h�wellclo llúmel'o legal na primeira convocação
se;wnd!\ será efetuach :30 (trinta min�ltos) após.

-

Obedecerá a assembléia a seguinte ordem do dia:

1) Apreciação, discussão e votação do relatório do

exercício de 1955.
2) Apreciação, discussão e votac.;ão da proposta 01'

�amentária para o exercício de 1957.
-0-

EDI'l'AL

IMPôSTO SINDICAL

Chamamos a atenc;ão dos se!1hores empregadores pa
'·a. o recolhimento ao Banco do Brasil, durante o mês de
bril próximo, do impôsto sindical ele 1956, devido pelos
empregados, e que deverá ser descontado durante o mês
rle março.

Flol'iapõpolis, 20 de março de 1956.

-Nerêu do Vale Pereira - Secret�ll·io.

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

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PEUFEITO
•

Rua João Pinto, (altos) 18 - Floriaríópolis
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Povo do Estreito. Eslá Sofrendo! DELIBERA A ASSOCIAÇÃO CATARI- O ESTREITO E a L B a-

Peióra Dia a Dia o T�ansporle I �=::a?;�:��:��:R.�:���������!�:�����:I:a�!::�� 1 o "pêlo :: :::::: ::;,::_ �:;,:��:d�::��E:;,:,��a��;
d P·

I A;;§tlClallflO Cat!H'wenSe de (lia 1'7 de março a Assembleia I mos. ao dr. Alli'edo Cherem, Acredítamo.i que, com otí-

e assagelros t
Engenheiros. Geral. Extraol'dinál�ia afim de Ip�esidente - ��eg.lii.o Brasi- miSl110 e uma boa dóse de boi],

Conforme fôra convocada examinar a atuação do Re-!lelra de Assístêncía, encon- vontade, a LBA POd('Tá dotar
. presentants desta Assocíaçào

I
trou boa receptividade entre o mais populoso bairro da cí

junto ao Conselho. \Rodoviá- aqueles que se interessam ne- dade, com uma "Créche" mo-
Dava pena ver-se em a noite de ante-ontem, as exten- I competente de então, cujo "egistl'o deve constai' o processo rio. ! las cousas da nossa capital. derna e bem aparelhada.

sas tnftndaveís filas dos que, terminada a Procissão, pro- rospeetívo, atualmente na Prefeitura. Iniciados os trabalhos pelo O novo Presidente da LBA, São iniciativas dessa ordemcuravam obter passagem pala o Estreite, nos ônibus da Digo despoticamente extinta pelo concessionário, pois, Sr. Presidente e presentes, os em palestra que manteve co- que marcam a passagem dos
Viacão Catarfnense, hoje tambem propríetarta da Linha não acredito que alguem de bom senso tenha permitido a engenl!eiros: Almiro Pereira nõsco, declarou que o seu homens públicos à frente eleBar�eir{)s. extinção desta linha, criada já naquele tempo por nacessí- Oliveira, Ayezo Campos, Car- ,pensamento era, também, o instituições de caráter social.

Mais de' 5.000 pessõas se fizeram transportar do Es- dade imperiosa da mesma, em vista o enorme numero de los Massuccí, Celso Ramos! de instalar no Estreito, um E, o dr. Alrreão Cherem, re-
treito para a Capital, afim de assistirem a procissão, e, passageiros que esperara onibus .naquele ponto, e hoje, o Filho, Cezar Amim Ghanem Pôsto para distribuição de pressntante da nova geração
- parece incrível, - o transporta foi feito apenas por 6, numero é muito maior, Nas mesmas condições de preearte- Sobrinho, David da Luz Fon- : leite, às crianças pobres. de poííttcos

:

esclarecídos e
onibus, sendo que um, pelas 19 horas, "deu o prego", pas-I dade estão as Ilnhas de Capoeiras e Morrl; do Geraldo, ex- �es, Domingos Bezerra da I O assunto, como se vê, ca- bem intencionados, saberá",
sando o serviço a ser feito apenas por 5.

.

ploradas pelo mesmo concessionário da de' Estreito; dias Trindade, Felix Schmiegelow, minha para uma solução sa- por certo, enfrentar o prohlo-,
Senhoras e crianças, não podendo suportar por mais, tem carro e dias não tem, bem como ha dias que cobram Gilberto da Fontoura Rey, tisfatória e, está :realmente, ma com decisão e coragem,

tempo a longa eSllcra' nas filas, sentaram-se à beira da � 1,50 e outros que combram 2,50. Ag'ora esse celebre con- Haroldo Paranhos Pedernei- monopolizando as atenções 'Iavrando assim um beli.ssimo
calçada ou mesmo no chão, pois, e� determil1ad�s oca-l ce;:;sio�láI:io, a-fim-de apl�c�r um estratagema .engnndrado ras, João Kalafatás, José do povo do sub-distrito. tento que o deixará es.!maclo
siões, somente com o espaço de meia hora, surgia um de má-fé, acaba de adqüh-ír por compra, segundo-se sabe, Kolody, Nilo Buchele, Orlan- Ao que estamos informa- por todos os moradores dc)
oníbus, Gente que entrou na fila ás 18 horas, ás 21 ainda I

a concessão da linha de Barreiros, com onibus que, em do de Oliveira Goeldner, Re- dos, já na próxima semana, o Estreito, Sem dlstínçôes par
lá estava, à espera, Nenhuma provi�lencia foi. d�d�, em I matéria de estra�l"�do.> nada ficam a dever aos do Estreito, nato Ribeiro Cardoso, Rober- dr. Alfredo Cherem compare- tidárias.
tempo, afim de evitar essa anormalidade, prejudíetal ao

I
para que outro ?ao a adquirisse, m�lhorasse e viesse lhe to Portela, Rui Soares, Victor cerá a uma reunião da qual Renovamos, assim, o nosso

povo, pois, se a Empresa não dispunha de carros bastante, I fazer c�llcorl'.e?Clll, .com melhor serviço. De posse daquela da Luz Fontes e Vitor Chaef- participará o sr. Odilon Bar-I apêlo, na certeza dp. que a

para atender ao transporte no domingo de �assos, deve-, concessao, C3ta apllcandn o estratagema engendrado: di- fel', foi dada a palavra ao tolomau Vieira, destacado Ii- : idéia será transformada �t
ria ser permitido que outros que se propusessem cooperar minue o numero de oníbus na linha de Estreito, para levar Engenheiro David da Luz l der. pessedista do Estreito,.'magnifica realidade.
no referido transporte, pudesse fazê-lo livremente, estabe- lOS passageíros dessa linha ,com os ônibus da linha de Bar- Fontes· que expôs à Assem-

.

_ �,..;..,.. .............,.;.,. ••__� ..� . ..r_-"-"".._�"",,,,

Iecendo-se então serviço de auto-lotapão de emergencia,· reíros e de Escola de Aprendizes, que cobram Cr$ 2,00, su- ! bléía sua atuação no conse
por meio de autos, caminhonetes, etc. "},ondo com iS:3o acostumar 9' povo a pagar 2,00, preço que lho Rodnvíárlo, referindo-se

Quais as obrigações a que estão sujeitos os cnncessto- 'pletende oficializar para a linha de-Estreito. Tem ocorrido especialmente a diversas in
nárlos do servíeo ele transporte de passageíros para o Es- 'cliversos incendíns nesses frangalhos, resultando pânico tromíssões indevidas do Sr..

-

I
treito? i entre 03' passageiros IM salve-se quem poder, do que, di-I Secretário de Viação e Obras

Não serão, por acaso, obrigados a empregar no rete- versos tem saído feridos. Há poucos dias embarquei num : Públicas em .assuntos de es

I'ido serviço, regular quantidade de coletívos, de modo a desses calhanbeques, o (le n, 15, e quando descíamos o mor- pecífica utribuição daquele
atender com l'eg�laridade ao }}úblic�? _, Irq (Ifl.. POllt� l)�r�_ O I�st�eito, !altou totalmente .0 freio e conselh:. .

---

_-_
rOl' que sI! 1.1:\0 melhnra o referHlo se�v'l1()o'l

_
!f,!e saru a tltÜ;1 dil>IllHadll, eheíode mulheres e erranças aos Díscutídos os fatoS' em pau- 'Florianópolis, Quarta-feira, 21 ée Março d� l;;g,'1;':,

Faltará muito tempo para findar o prazo da c{)l1cessa? gritos IJ{)1' !lQCGl'l'O e, dando Graças a Devs fOlnoa parar la \ta foram apreciadas e apro-I :-_. _
do referhlo servIço. (Los atuais a(;!.tel1tol,es

do mesmo QU ja p,nto da C�llela sem encontl'nr outro ve�:\llo; cvit.and� a�- vaelas as seguintes proPosi-I' � í'� _-

findou o prazo? IS'ill1 a pl'ovldi,me1a Divina um grande aculente, A maIOria çôe3: PrefeIto AUGUSTO IABRIJ� E O MES DAS
Que satisfação pa.ra o Povo se o lH'aZo já esti�es�e fin- ,des��s c:alhail�eques, com a caixa de m�rch� .estrag'ada, 1 -: Apoiar inte.gralmente BRESOLA �,- "HORTALICAS(lo e O refel'ido servICO fosse posto em concorrenCla pu- ·ohrlga o motoflst.a a l)e.rmanecer com a'mao du'eIta na ala- as atItude" assumIdas pelo I V· d d C N

'
,.. ., -

•

.

",", _ ln o e ampos - ç,��,:) Se v�cê ainda não prepa-blicll... ,\;,auca para que nno volte ao ponto morto, e consequente- Representante da AssocIaçao onde é digno e estiml1\!� f'r rQu a sua horta, aproveite oTalvês surgisse quem.se lll'opuzesse realiza-lo em me- mente faz com 'que o motorii,ta dirjja com mão esquerda Catarinense de Engenheiros,' f·t M
..

I , ....v' ,d-
.

'b'I
.

b' 'd'
- , el o umClpa, eW�r '·1'a se mês de abril que é a épocaIhores condicões, llara o hem do povo: canos novos, pos- so, }IOSSI 1 ando malOr63 p·ro·ba Ih ades de aCIdentes. O Engo. David da Luz Fontes. I t C ·t I ;....

"-,
.

sante" cOllf�rtaveis ordem, higiene, melhor trato para onibus n. 18, suplicjo dos que nele precisam viajar, a parte 2 _ Afastar temporaria-; l:es a
.

apl a ;�. ..;0 preza- ideal para as sementeiras
'-, �,

'ao amigo E' ." I"
"

d h t I'com fiS passageir.Qs. interna do lllesmO não obedece a nenhuma elas medidas,mente, em sinal de protesto,; S' A " li ;.,-' "lTe l�lOnarlo e 01' � Iças. \

QuI' bom para todos se tal aco�tecesse! dete ..minad�s pelo Decreto-lei, n, 14 de 1939 �ue Ú�g� o o_Represe?tante da Associa-
L

U;�tj��, .... rezola, Innuen- �dq�llra.� a� sementes de

Pobre da gente pobre dos Barrelros! Trabalhadores, assunto, pOIS tem 2 metl'os mais ou menos do lJlZO ao tecto, çao Catarlnense de E!:n�'I}� � �ti�-í}, _bl�SO elemento. do SUd preferen,�la nos Postos

operários, j.ol'naleiros. Vão todos pagar mais caro por uma obrigando o� pas�ageiros a viajarem agarr�dos uns nos oil- n�e�ros do Conselllo ftodo- �,r: SOCIal De�10crat�co, I de V;,nda de G., A. C�RV��
passagem de ollibus! ' tros para nao call'em, e, com os assentos, dlSp,oStos coml>le- Vlano, enquanto plltrdurar a �'2>i.':. cUJa !e.genda fora eleIto. ,L!IO Rua Estev_e" Ju

A nova Empresa acaba de fazer para mal do povo, o tamente diferente do que preceitua a refer.ida lei, e é um atual ot'ifintttção do titi�hll' V �Q Prerelto Bre�ola que
I
mor, 58, ou no Balca� ins

que a ante'rior' não usou: aumentar o preço da passagem! dos que tem a caixa de marcha estragada. Não posso com-· Ja Secretaria, de Via��o/' e velU tr�tal' .

dos Interesses. tal�do, bem. �o centro do

A ordem é pag'ar e não, reclamar. . . preender como é que a Inspetoria de Veículos emplaca tais Obrás Públicas, qu.@, -e1abo-1 de sua Importan�e comuna e �e: :��� !,_l�b��C��..w",".............,�-:000:- veículos, quando a lei proibe terminantemente que seja.m ranelo tabelas de V�ncimen- rever velha.s amlzades� apre- ii-
-

'Ih'" d b 'risUl\/E A"ISO À LV.T.P.: Sexta-feira ultima, os onibus emplacados veículos que não ofercssem conforto e segu- tos estudar.do e pr 000.d I sentamos SlnCeros VOtOS de

I
mI ()es e ar

'o. , . Q�. o
b'

.

d f' d C h t'"de E:ureiros fizel"am durante o dia, longa l)arada no ponto rança aos que deles se servem. compl�t� ref6rma do Depar-
oas V111 as, l'e lna os enl u a ao

ao lado ela "Sob�l'an!l", no, Estreito, afim de que }laSSa- Interessante seria que 'o atual Inspetor' Geral de Veí- tan\\'nto de EstradM,de Ro- !
�---

_" 'I RIO, 20 (V. A.) - Em me-

geiros que estives,em na fila do onibus do Canto, acorres- culos, desse uma olhadela no art. 52 do Código Nacional dQ c1Mem, retirou do Conselho O DR. RMAEL DA I nos de um ano de funciona
sem a tomar l)assagem naqueles coletivos. Transito e no Decreto-lei 11. 14 de 1939, para não inoQl'l'er Rodoviario aa.-1Ítribuições de ICRUZ ,LIMA é O novo i mento, a refinaria presidente

O interêsse da Empresa é superlotal' os onibus de �ari nos mesmos enos de incompetencia tIo seu_antooe:>sol" Pêr,- COXel'Cel' ti, oi'ientação Sup.f.?l'lorJ "d d C I Bernardes, em Cubatão, r8-

reil'os, cujo IJreçO da passagem do Estl'eito à C�pital, e de mitindo que trafeg'uem nas vias públicas, veículos que pOT do ,DER, .' elescon&id��a:ntl0 pre�l ent� a ompa- I finou 12 milhões, 981 mil e 63

2 cruzeiros, enquanto que nos onibus do Canto, e de 1 cru- fo�ça de l�i não poderi�m trafegar, como é o caso. dos d.e;,tarte o Con,,��M R�doviá-, nhla Naçlonal de Se .. ti barr.is �e petróle.o, dos qua�szeiros' e 50 centavos, apenas.
,

.

omblB, da lInha do �str�l�o. ..

no g ,0 Re\}l'e:w,oQIt{anle desta guro Ag-r-JcoIa ,

i 8. mIlhoes, 284 mIl e 331 bar-

Daí o fato de tl'afeg'arem, proporCIonalmente, duran-
I

E e esse concesSlonarlO meus Senhores, que teve o llis- Aswcla�aíi de t::tasse H d' t·
_

b ti l1'Is, procedentes da Venezue-·
te o dia �ais onibus de BaneÍl'os, Escola e Fim da Reta,

I
plante de re.querel' novamente agora, aumento, de' llreço 3 = Úin votQ de: a·gradeci.- J °bnr,osaD �s Rlnçfaolacl,a cH• :- !lla, e 4 milhões, 69,6 mil e 732.·,

d l' I d
.

C � ,
. reCe er o 1. a ae (a tuZ .

d d" 'r·bdo que do "Capto".
,

da!: passagens a In la o Estreito, de r", 1,50 p, bt 2,50� lYttmto ao Exeelentíssimt) S0-1 L' .' fi t ' _ d ,barns e proce enCla aI,: c.

Ela a Elnpresa não tem interesse em fazer trafeg'ar om- eSllerando

co.
m sua espertesa que pedindo 2,M lhe,' dem nhol: GO'lerllst'lor do Est.. ,(,O ! p1mt�d' ln Tuenb elh.!;ltl:QC;er ...0 Os refinadores de petroleo.'.' • f!.,

' - - . .' ""'.', ar I o ra a lS a Brasl- I' � - .

bu' cUJ'a passag'em até o Estreito, lhe Impede auocanhar 2,00 que e o que ele quer. Inela alta conside.('aQ�'0 que 1
. _ obtlelos em 1�50 sao: gasQll-s.

.
, '. . �"

.
. elro, com a sua noluençao, . -. ., '1nrLis 50 centavos lwr passagelro! Mas fIque descançado, Moço! que no"sas Autm'}(lades a ,sempre,t�ve para �(a'.i li Clas- I 1 P 'd t J' l'

na - 4 mllhoes,. 59" nu e•
" brigado t' f't "d .rd I

'
-

.
. I pe o resl en e usce Lno

')18'1 b t' 1 r.
•

E isso continuará assim, ate que o povo seja o . q.uem es a a e·o o caso o peul o (e aumento dos l)reços 'se de Bngenheir.os. atravez de
I K b·t h k �. .' i'�; o eo com u;- Ive - J 1111-

t' Es t b' t
. I"

. u leC e ,p",laoc<u.:go ce
lh- 750 09" '1 d' 1a pagar 2 cruzeiro.> ou mal·" por uma passagem a e o - das passagens, por ceI' o reee era es e despacho: DI<.:. CON-

. seu Representante no Conse- p. "d t . d C '1' oes, e \! "'; o co lese
-

"'I 1e,,1 en e a mupan 11a,
1 '11

-

772 '1 274'ti·cito.
..

. . F�RTO E SEGURANÇ� AOS PASSA?EIROS E VOL'l'J1;. i IhQ RQdQviàrio.. . Nacional de Seg'ufO Agricola.. ---: ,mi :�o, mi � ,

No dl'a elU que todos pag'al'em 2 Cl'uzeuos ou malS, ha- QUEREMOS. E quanto a falta de CUmlH'UYlento do cO""lI"'-ta I 4 - Notificar a� tlelibera- E Ih· .t
.

'd
.

f gas hquefelto - 102 fill e
.' .. ,

WL..... _ ..•

'_ '�.., seI) a mm o luereCI a, Po.IS ,.:'.ve"a' ntaI'or numero de !onlbus da lInha do Canto, e tudo
Ique V. S. mantem com a Prefeitura. fara com IJ.ltit� Qj �'\' coes desta AS&<"(f�tüeia aos' d I' d 1

- 213 e aguarras mll1�lal- 10•
.

....'. '. . �". .

o nomea o a e!n e se ac :lar. .

melhorará um po.uc�, at�, novo au�ent�, porque ?S con: j Pr�f�ito ,Osl11�r Cunha cancele o �':fe�ldo C(mll.li�1t.Q, �Qm
�

a a) - ca:n��th() Rodo.viar_io li altura d� C;lrgO pela sua
mIl e 748 barrIS.

('e�sionai'ios do "erVIC(} de tra,l1sporte" pala o EstreIto, so I maxuna breVidade e abra concorrenCla ><á.�,,! eXllloJ"ncao Nacwnal e Dll'eçao h'd
'

t·, O TEMPO
. '" -

-

r"
. '{lO' - -

- .
. , recon eCI a compe encla e

estarão sa�isfeitos, no dia em que o preço da passagem 01'

I des�e seniço por pessô� _c:ap�z lle f;��'i' ?!� po�o de ��treito •

- Qe.ral do .Departa- um dos baluartes do P;rti- 'previsão do tempo até às
de 5 Cl'UZelfOS, aquilo que ele merece como �,\lV� babalhadoI (IUe e.

lU)}'t\.,
mento nar:,l_Qnal de t d vind d ha muito pl'es- t 14 hor s d dia 21r] I 'b q te ofer 0 f t -

E t d d R d
o, o e a o .

-:000:-
.,

lIlI,a ,l � 0111 tiS l
.. e.a con OI' o e seg'l1l'!lllça e" .Q.�o s ra aS, e o a-. tando relevantés servlcc,s á� � Tempo _ Em geral instá-011te"11 pelas 7,30, 11{) Canto do Estrelto, ia-se dando os sUJeite a espe1'ar hOI'as e hora:. por um call:<u,nb,,"u'" gem', f t 1 t·

. -. - ! 1
'• ,

, .
- '

'

,.

- ,.�';l:.,'" <",.,. .. v ..,
. que a pres ·Iglosa agl'euuaça(} ve.

o primeiro "Surul'u", dos mUlto.> que hao de acontecer se desses- que atualmente temos e que nos 5l:l.1Bt�a, �o.g. ma�ur�;; . b) - Conselho.s ROdOV1a-! rt·
'

t d C' n"
• 1 T t E t' I· .'. t'd de reg'ularizar l'

'.
,.,,_' ..... ,'" .. , ,. ,. --'

. . _ . po 1 lea, o a o o ...,r.

JCl.'esl-1
empera UFa - "ave.

não forem tomadas IH'OVldenmas no sen 1 ? Sll}) ICIOS.. . rlQ3 e DIl'eçoes Gerais dente dà Repúbliea foi mui- Ventos _ Variáveis fresco:;.,
o serviço de transllo�tes. Mais de 30,0 pessoa� esperav�� UtH l0itUl' de "? lciSl'ADO" . I dos De.pa;rtamentos· to bem recebid� pm' 1t<l)dos. . Temperaturas _ 'Éxtremas;
1)01' mais de Vz hora, transpol'te para /a C�Pltal, e ap�I,�_1 tiltwadOi' no Estrelto -

I
EstadUal!;; de Estra- Ao récem nomeado �.s nos- ! de ontem. Máxima 23,4. IvIí-,

ceu no momento allenas um pequeno ombus . .I\ c�:nt\N!l.1 ",,,,-,--, ...
' das Q.� Rodagem' J f l··t

,.
,

.

18 8
.

..'
,

-

.

�'l' 1JJ,1' -. p.. . , 'sas e ICl acoes. ,nnna ,.
.

foi ta.manha, que nillguell1 lll�tiS Qb�deCe" il: �I.a, .. uAt!

()t'll
r � �••..,..,.v�� w��.- �:�� �? �

..J �-_".-_-_._. _n.: .._"-�_. c) _ GOO$,0lhos Nacional e
-

__-..,._. . _

��ç�� :r::ó:ii:��'Õ::s:��� ���:���f� 1�;a:������3 MS oni: I O INSTITUT(\-f\�, ARROZ- AGRADECF AO I ' !����:a.i: A��:t���� IS AD í A SIA - TRANSPORTES AEREOS
PUS dI} Efitl'eito, U1\'l LEITOR DO ESTA�O, morador na

_ .- �
. ..J Llv .

"�

.

_ ra; , MACHADO &- CIA. S/A. COMÉRCIO E AGÊNCIA, RE-
q,nele Snb-Distl'ito, endereçou-nos o segumte: !

SR Mt:RE�U RA�J10S
(() - Associação de ClasJe /PRESENTANTES DA S A D Í A S/A - TRANSPORTES

• 1\J.. ,IV . do �stado de Santa AÉREOS, TÊM O PRAZER DE COMUNICAR A TODOS OS
O QUE FIZES1'E, POVO DO ESTREITO. W>"

,., �
-,-

-'�:_..,. Catanna; SEUS ÂMIGOS CLIENTES E AO COMÉRCIO EM GERAL
SOFRERES T_,ANT09 � ."lRA

,
�- c) - Dar pu�licidade atra- I O INÍCIO DA I�INHA AÉREA FLORIANO'POLIS - JOAÇA:Estado do Rio Grande do Sul

vez da Imprensa das i BA _ VIDEIRA. E SAO PAULO,
Verdadeiro ab:urllo • I deliberações toma- I HOJE, QUARTA-FEI�A, PARTINDO A AERONAVE:

Estreito, com oJ"- �8tá ocol'l'endo 110 Sub-distrito de Instituto Riograndense do Arroz
das. DO AEROPORTO "HERCILIO LUZ", ÁS 12,10 HORAS.

�,té boje�" ._�nsllorte coletivo de passageiros, sem q�e Porto Alegre - Brasil
. As proposições acimn refe- PARA OUTRAS INFORMACõES QUEIRAM DIRIGIR'-

,1;.- guem tenha se dignado tomar quaisquel' provI- Porto Al,e.g�e, 11 de fever:i�'o de 1956. �
rielas foram aprovadas por I SE POR OBSÉQUIO' Á ACÊNCIA Á RUA SALDANHA MA-

. O'·' 'bu empreg'ad03 nesse serviço são em nume- Excelentlsslmo Senhor Mlnls'tro. unânimidade, constatando-se i RINHO 2 _ ESQUINA DA JOÃO PINTO OU PELO
.

.lCla. s onl s _

'. _ ,
" ,.-

d 'd' sÍlno e em péssimo estado de conserva",ao; ver- , .

, ". na refenda votaçao 3 (tres) TELEFONE - 3362.ro re. ,usI IS

be ues ue diáriamente. quebram-se t{)dos, E' nosso, dever participar a V�ssa E�celeI:cla que: em
abstenções. , _ ....

(lad.euos cal�an �g'eir:s a seg'uir o restante do trajeto a sua última reunião, o Conselho Dellberatlv� eleste Instlt�to I Secretaria de ACE, em 19 I
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