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TRATA-SE DO «VIRUS
Não vai muítõ tempo, dois

grandes cientistas brasilei
ros, os doutores Augusto
Ribeiro do Vale e Roberto

guiram '. isolar
testa Buenos
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o MAIS NOCIVO' DE TODOS
Araújo, Almeida Moura, ao Iite, conseguiram, após de- grande repercussão nos ,".tist:.:s, determinou o Go- ! .um a devíua permissão do zão porque foram 03 dois
surgir ncJntêrfor de Botu- dicado e árduo trabalho, íso, meios cíent ificos mundiais. ,_ êruo d.o Estado d,e São Pau- ; ',io\.êrntl Argentino e como cíentistas: elogiados pelos
catú, no Estado de São Pau- 'lar o vírus do terrfvel mal, I - Valendo-se da expertên lo, seguissem para Buenos I gCllt�i'osa ajuda ''',u campa- Govêruos da Repúhlica e do
ln, alguns casos de Poliomie- acontecimento que teve da desses dols grandes cí- Aires, afim de realizarem 11I1Ia pela e"Uw;ãi) do filai, li Estado de São Paulo, tendo

•

.. �

:piticá,çfio do vírus da po- o governador Jânio Quadros
._�'-- -- _,-- -- ---'-----.-.-.-,...,-- ...._-_. --,-.------- ... --. üomic1He qne em caráter! manifestado desejo de co-

:pid&mico graça na grande
I
nhecer pessoalmente os dois

.uctropole purtenha.
I

grandes médicos nacionais .

E conseguiram no curso

,:10:; trabalhos de pesquiza
-ealizados em doentes do re-
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RIO, 23 (V. AJ - A Com-
x panhia Hidra Elétrica do São

,-.
':' NO"'CASO dos engenheiros não nos intel'ei3sa por lelllha Francisco recebeu instruçõe:;

na fogueira. lVIas que lhes sobra razão, não. há dúvida. A ta- do chefe do governo para a.ti
bela .elo Secretário da Viução j'oi obtida fora da normalidade. vaI', no corrente ano o pro
Recebeu a assinatura do .s;f· ri'ineu Bornhausen quando ná,) gl'àma de expansão de Paulo
ELeio; Govel'l1s.d,Jr. Bastad êsse fato para mo-strM as pra- Afonso notadamente o setor

. xCs imorais do sr, Aroldo Carneiro e d;:> ex-Guvernn,dor. de distribuição, de enero'ia
Acresce ainda qu,e Para legalizá-la, o, s-r. Sécret�rio pr.o,cl,l- 'e,létrica" Deseja o preside�te BERLIM, 23 - O Ser:.:l.c)il ClE Berlim ás pressõ,;s Col11U-

bt d:l " C lh'-; d .; F'e .... l·\·b1j·cn l'c'�rlc' "n} C'l'a ·\'1' r',i••• "ta<-,_ eXüI"'i'r!aQ sobre êlf'
1 OU, o er um a, ene o numa aLa ao onse' o na OVlanOJ da República aue se instale á "a .�, . -: 'c;. �.�, ,,:", ,I.:' - ':
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Para o qual não conseguiu, todavia, as assinaturas necessá- .

t
' , -'

d l' h
manha re1.lxr.fu�se, a,QUI, hOJe, (lpsde t194.», e dLse que cm

m enonzacao e m as e ,..'..,.
I'

," � . ' .

t
lIas. O sr, AroIdo Carvalho, pelo que se vê, cabresteou o sr. transmissã"o pelo Nordeste d"; 'IPé:a,JJrn::nI'fl. le2., '3. t�m ��' .EP.f 1m na�_so se OUV.i,ft o an·

Irfneu Bornhausen, mas não conseguiu fazer b mesmo com modo a beneficiar raPida� I'
considerar l.u:1a legislaçao gel'

_

dos smos da J;nerdade, CONGRATULAM - SE OS TRABAlHt\DO-
c- enO'enheiroN que Se não sUJ'eitaram à prepotênCia '

t
,-

.' que, segundo disse o· seu pre- senao tambem o bater dos
"", i'>, < , ' men e a reO'iao O'eoeconomlca I,

-

, - -

I
O pro�edilllento do Secretário é �ndefensável, admi- 'b t 'd'" °I ' ,sldente, Kai-Uwe Oil Ha3sel, coraçoes dos alemaAs que RES NA I'NDUSTRIA COM O PRi"'S', ,1'1 U dar,'la s,tque e granüe em 'I "". el'Vi'ra' para presnn ar a li-I ainda lutam por sua liber-

'

.....t l �

nistrativa, le,gal, e moralmente. . '" ':

.

x li!'
[Jl'een 1U1en o. ! berdade onde ela já existe e

I tação. DENTE DA REPUB' 'I" �
x

! conquistá-la onde ela se fez ;;i!'!f.�.:rã!'�.m-",;,:;"-:':l;!-1'''�;-".-'''' <>;r' .' . Li l. J.\
'.' ANUNCI"RAM tI' 'lt" ';lU�ente·".· I O Senado e_�tá cOi1 ..;ideran-

A J
.. .

.-,. on em, pe a Imprensa, f{Ue a u 1- I
"

r" " RIO, (Al'gus-Press) - tentemente relvll1dlCadat;
1':1:1 lJ.alavra sôbre a Presidência da Assembléia será profe- '�'IA R' rT""" "f'l

. O sr, Hassel tambem ma- GO uma lei Ja aprov�da pela
d' t

.
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.,. t ri C' nta di
lre ,ona a on e eraçao. por es a on e el'açao, .:'18

rida, decisivamente, pelo sr. Governador. O sr. Jorge La- fll,'=S ou a esperanca' .,e ver, amara, que apre3e -
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me de 1955
-

d t't·
aClOna, os .ra a ::te orei' como a' ms 1 Ulcao o sa a-

C"'l','>,a "'ata' no EXl"cutivo, vindo do Legislativo. Sabe que os bl'cvement.!., a cielade de Ber- vCl,'sas emen as com: i UCIO-
I d'
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t d
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" d t' d .,' b na n ustna, en' o em VIS 1'10 pro lSSlOna , as conven-
-
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N- NOVA IORQUE 23 (U P) lim servindo novamente como nalS es ma as a nar asespoderes sao iu( epen eu es e armoDlCOS en re SI. ao ,. . '- v"
• ta o interêsse demonstrado -

s c I t' d t, b Ih
.

t f
•

b' - A decima quinta votação a l'apital da Alemanha uni- legais para as novas forças çoe
lt

o e !vasd o ,ra.ta la'ignora que é indébita a sua m er erencia no caso. E �a e,
1 h d Pf>:(; presidente Juscelino a a eraçao

' o concei o (e

ainda, que o seu antecessor, semlJre que se meteu 110 assun- do Circulo de Criticas Cine- ncada. de defesa da A eman a, en-
Kubitschek no encaminha, trabalho noturno, o direito,- matograficos da Imprensa de

i O presidente do Senado e- tro da Organização do Tra-
•to, acabou na eailua, com febre! nento de vários problemaF dade sindical, a reforma Ul'-.Lingua Estrangeira ge Novà logiou,,_ a resistência do povo tado do Atlântico Norte.

x x la classe operária, como S' gente de previdência social
Iorque escolheu a produção
de Hecht-Lanchester "Marty" OFle'IAl BRASILE'I,RO �CON'QUI_r.TA O 'videncia na elaboração de: e outras. A inclusão dessas

\ 'tensag-em ,ânua uo Congre�, aspirações, ardorosamente
como o melhor filme norte-

N' I l'
, .

h defendidas pela' Confee}era-americano de 1955. PRIMEIRO LUGAR NA 'ESCOLA DE PO
I) 'aCiona, cIngiu ao c e-

-

•

>' _ ,c; do Govêrno o seguinte te- ção, é motivo de justo. orgll-
-';?Tama: lho para a diretoria e o Con-

lICIA DA AMERJCA DO �ORTE ':l;Ado;o;;:����;��re�ac�o; ::lh��:i!e::.es���:���a�;�
Indústria mariifesta a V, confiantes a breve' concre
Excia. a satisfação de mi- ti�ação dessas medidas, po
lhões de industriários do dêndo V. Excia. e o seu Go
país pelos têrmos da Mens:}· vêrno contar com o decidido
ger:l Presidencial apresenb apoio a colaboração técnica
ola ao Congresso Nacional. e os estudos de que dispõe
especialmente na parte re- a C. N. T. I.. Queira I V.
lativa à "Legislação de Pl'O- Excia. aceitar as sinceras
"eção ao Trabalho". Contém congratulações dos indus
'lito documento matér,ias da triários do Brasil. Atencio
na.icr relevância e interês- samente Ca) Deoeleciano de
e <los trabalhadores, mui- Hollanda Cavalcanti, pl'esi
tas delas há, tempos illSi8' dente".

Cardeal D. Jaime Câmara

"I:mpréscindivel a [revísão
salário mínímc"

do

RIO, 23 (V. AJ - O car-
,
vísào dos salários mínimos é

c1eal-arcebispo dom Jaime de 'uma necessídade".
Barros Câmara concedeu on-I Depois de outras consídnra
tem entrevista exclusiva ao

I ções
ele caráter geral assina

vespertino "A Noite" a pro- lou o cardeal dom Jaime de
pósito das "dernarches" para Barrós Cihn:ll'a': "Mas, para
a fixação dos novos níveis do lelamente, há a preocupar
salário mínimo. Assim iniciou nos a todos - governo e po
o chefe ela Igreja Católica no vo - a adoção ímprescíndí
Brasil: "O tema é complexo vel e urgente ele outras pro
demais para Ser discutido 'e -videncías, de caráter mais

expost?, assim, numa raPida" amplo e profundo, �úe sejam
entrevista. Mas, embora ad- capazes de conseguir a esta
rníta que o aumento puro e' bilização dos preços, para que
simples dos salário s não seja I se não repita a sucessão per
uma solução defintiva, para I

manente ele a,umento de sa

os problemas do dssajusta- li1'103, do custo da vida".

mento sõcial e econômico,! O repórter indagou, então,
� • I

que tanto afligem as classe" I' quais as medidas que aconse-

trabalhadnrns, acho que a ra- lha. Dom Jaime limitou-se a

!

I
I

, ,p ,.1 ,.. "" '1',' � 1)"n'- 0
I

re::;,JonUel. . ,-..c L',ITIO.� a •• ux .

que os aumentos devarram !
ser acompanhados de medi- i
das que estimulem o custo da '

produção, tanto Industrial co-I
mo agrícola", E por último: \
"E' preciso encarar com se-'
riedade o problema da revi-li.são de salários para que se

assegure, sobretudo para os i

trabalhadores, um ní 'leI de I
vida compatível com ao: suas!
���:�=�.des e a dignidade

"
Homenagem a Alge
miro Guimarães

Amigos, e colegas (lo no.so

prezado conterrâneo. sr. A-l-
, .' gemil'o Guimarães, acatado e

N
�

t'
'.'

I
benquisto I!}spetor de Fiscali-

O li a S
'

zação do Estt,do, irão home-

,
,-' t',' , "

'
. ,', '�

.' ';, ,"' �,�, - " ;!:,!��tj;�S�2 ��O��:a:;Q��e��-
,', NiNGUEMmais j�'nora q�e, na alianç�'d� ;.S.D��ti':_""t'C,��,..t���t�bfl..l�C.·.�.

cú-m o P.T.B., 1iO â.mbito na.cional, ficou assentado que os ! menuo e retorno ao eXerClClO

mhiistér.iOS do r.

.

.rrab!11ho e (la Agricultura seriam cnnfiauos '1 çlo cargo em fjUe se.mp�'e se
"

a elc-�n('''l[os trabalhistas. Vit.Ol'iosa a aliani�a, o �ri'csidente 'Q-J!l'le com reconheCido CSp1",

Juscelino, ao, assumir o carg'c, nomeou pa�'a aqudN 1103-
I rito ,de cla�se, gra�geando,

tos os 81'S. Parsifal Barroso e ·Gal. Ernesto Dornelles, am- por IS�O, a geral, estIma dos

bos scnllilores pelo P. T. B.
'

que pnvam consigo.

E::I:.lllica-se, por isso, a nomeação do sr. _\I1olonio
À significativa homenagem

HGUl'ut, para o Serviço de Expansão do Trigo, em nosso Ea- que será realizada na chul'

'tado. li indicaçãt:r do seu n'Orne foi feita pelo senad�r Saulo ra!:caria Monte C:1stelo, 110

..... Estreito, esbrá pi'esel'lte o sr,
�c:ano,"i. Mas, dIga-se de passagem, não ag'l'adou ao", liete-
,bis Las, que em recente reunião discutiram desfavOl'll.vd- Vicente Bauer, diretor do

Serviço de F:isculi�ação da
Fazenda.

mente ri l1{):nIea'jjã.o, feita ntais à base da àmizad�� do Se
nadm Saulo TI-amos com o indicado, do que ao critéri.) l1ar
tidál:O -uma vez que o sr. Bouret nunca pensou em ser

ttahalhlstzi. Vem i3tO a propósito Ue nota ontem inserta na

Gazet.::., segundo a qual a nomeação fôra obra do Governa
([01' do Estado. Na verdade, o 1"1',; Jorge Lacerda apenas foi
cO.ll'iÍd::tda a cOl1'Cordar delicadamente com' a nomeação.

Expansão de PAULO
AFONSO

x x

x

* JA' ESTAO começando as perseguições, De Curiti

b::,,},l,s ('hega-l1o: a notic:ia de que o vepel'ando Prof, Teo

tôni'J Carvalho, da escola mista ele Rio dos Patos, com mais
cL J,(; anos de cxel'cieio, ncabJ. ele s�r removi<,1o para Dioni-

1'::0 Cerqueira, apenas por politicagel11 situacionista, E' la-

meD.tável que com t::tl ato concordem os o5rs, Jorge Lacerda, A hospitàlidade' doele um Partido de repl'e.'>entação 110pulal' e Rubens Ne-

ve:;, que álém 6e demOCi'ata e c:ristã;o, ainda se chame Panalná a Peron
NãzJ.reno! O C1'2JltO de confí::mça que o 'atual Govêrno re- BARCELONA, 23 (U. PJ

ce):):;u da oposíç:;o, a se,'�ll m:mtidos atos. da. odiosidade do O Panamá confia em que, o

(LHe d(:mmciamo,;, r:ãJ irá longe! Não espere o situacionis- ex-presidente Peron honre a

mo que beijemu3 03 chlc0ks com que come'ça n castigar hospitalidade gue lhe foi COl1-

humIldes e p6quen03 servidores públicos. Por outro lado, cedida nesse país - declarou
Em !lt.o conto êBse, útingin,do um velho mestre, cheio ontem o embaixador pana

de c3.b"los 'branco" e ele serviços ao En,sino, não 'se com- menho em Madrid, O.ctavio

pn::t:!�de partido de um homem .de mentali?ade, tão lou- Vallàrino, que se encontrá em

v:.lda, do sr, Jorge Lacerda. Será que as vantagens das al- Barcelona para uma visita

turas já lhe embotaram aquele;; seiltiment�s de que tanto
I
aos centros indu�triais ela

fez ala [·:10 lU últiJlUl camp"nh9.? Catalunlia.

RIO, 23 (V, A.) - Na reu- ção dos Triticultores do Pa
nião de ontem da Corulssâo raná apresentou dlver. as rei ..
técnica do Trigo, o sr, Rober- : vindicações aos poderes pú-

ti} - NO MUNICIPIO DE IMARUI to Silva Porto, da assessoria' blícos relativos ao forneci-

2il2 __ Jiihnoel Viêente de Souza _ Demtttdo geral da Carteira de Crédito'mento de adubos e máquinas
-Ej .. :::-5L Agrícola do Banco do Brasil, i

aos produtores. A entidade

283 � :l::h"lHuu AlIlonio Correa '_ "DC'llitltla propos a criação. de um ó\-
i
sugeriu, igualmente, fi cons-

2'1-2-:a. gão estatal, paraestatal OU trução de armazens e silos

2&4 _ lHal'ia Sartre.'> Cúí'i'ea _ Removida _ 26-7-51. mesmo autárquico que se in- nas zonas tritícolas, bem as-

285 _ Joiio Hem'ique dos Santo:; _ Demitido _
cumba de gerir o monopólio sim facilidades de crédito co-

26-3-51.'
' . de compra e venda do trigo mo medida cOTllplementur,

!l.&6 "_ Antonio ,Canijido Aguiar _ Defuitidú '

, nacional e e3tr"ngeiro, de eom pequ.enas restrições quan
,

?6-3�"'\
"

� modo a possibilitar um preço to a sua recta'ç-ã,o. o re�ator, sr,
,�� �'�'O�' ";lim�!!�l� "Yli1'fir}l}l :",< ' �RCJ�lOVido ._'_' ,

' ltnrco,para' o produto i10 país. Alvaro Ornellas de Souza a-

'f", "<}\1" ,.-1 '
.

' F, _ ,�"""�*,-"",,'I.eo,,,�:i;>l.
--

,DiStie eI)t;;.o ilIue' se lüani- ceitou o/ponto üe yi,;t:1, (I],Q:J""'�--� "'� �
- .•.• .;.; , r

'fi. \' < 'f'; ·';.#:,rfl -'''1'- .�'.:jf'i-';\�'!S.�..fflo -�'t"-..;",;.,.,�� t'�.... f
.

'" õ- ? f<l restava 'nfi 'ljU;:(J1d-{fLlr:...,.tl�;q!t!"."�'Soeioa,�;;'" _'J"�'iLi.,!',il,FoL't!,;.2811 - lVltttia,;;.·J,.,.{, 1.\1ay --Denutiuo - ",�,,-a' . I-r"'� ''''" '"

28!J _ Tomás Sabino Rosa _ Demitido _ 2-3-51. lator em torno ela tese defen-- do Paraná.'
.� ,

2!Hl _ Profa. :VCl'ônica Duarte Rahadel. Removida dida pelo engenheiro agrono- Em faCe da tese n}51'03e:1-

26-3-51, mo Alvaro Omellas de Souza, tada pelo Sindicato da IlldL1S-

291 _ F'redolino Hulse _ Demitido _ 2-3-51. na qual este salientava as tria de Trigo de São Paulo, o
292 _ Sebastião Haepers _ Demitido _ 2-3-51. influencias de3fo,voraveis do relator da mat_éria, sr. Traja-
293 _ Joaqldm Teuzer _ D_emitido _ 2-3-51. sistema oficial de cambio so'- no Aug'usto Ubatuba, reco-

294 � Carlos Doernel' _ Demitido _ 22-5-51. bre a produção de tri60 na- mendou que ,se promova a

295 _ Leopoldo Micheles _ Demitido _ 2-3-51. I cionaI. Fixando-se no eXame revisão da capacidade cio

das principais sugestões da- parque moageiro do paíd a

Cjuela tese, o sr. :(l,oberto Sil- fim de sanar as anomali:L ali·
I'eira declarou ainda que não existentes. Acentuou t.am}Jem
,seria passiveI equilibrar entre _que a capacidade de rnoa

nós os preços do trigo n3,cio- gem deve correspondêr' à de
nal e estrangeiro nas condi- peneiracão.
ções atuais. Recebeu ainda parecer f:t-
A seu ver a Solução pD.ra voravel outra tese daquele

o problema estava na 'refo1''' sindicato, que aconselhava
ena cambial e terminou reco- medidas para evitar a insta
mendando que a tese em de- lação de novos moinhos ou

bate fosse encaminhada ao ampliação dos que já e�tao

onsel110 de SuperiLendencia funcionando. Segundo aque
,:1 Moeda e do Credito, püra le órgão" a capacidade atual
estudos, dos moinhos atende perfeita-
Ainda na reunião de ontem mente as nossas necessida

laqueIa comissão, a Associa- des.

r�rsrm:.�-c-7zrr
'"

\
- - I

! Quem Perseguiu 1
.

Nerêu ou Irineu 1

CONFERENCIA pOS
TRES GRANDES

L�r;d(l mal, internadas no WASHiNGTON, 23 ctr. PJ
�IG3pital Muniz, isolar o vi-

_ O ministro das Relacõr s
t' duzi 1

' e

'll'�. (!ue o es a pro UZUlr?, Exterrores trances, sr. Chris-
.enflcalldo tratar-se do h-I ttan Plneau, convidou o se
,iO :I, um dos mais terríve,is cretario de Eatado sr. John

I d Iíst
" ,

:au8.u< ores a para rsia m- Foster Dulles, e o titular do
Ianl.il.

,. Foreign Office, e o Selwyn
Os aludidos cientistas re- Lloyd, para uma conferencia

�Tess[tm hoje, ao Brasil, on- déntro de algumas semanas,
Ie prosseguirão, nos labora- para um profundo exame da
.ôrlos do Instituto Adolfo crise do Oriente Medio. O in

Lutz, a contfnuação dos es- formante do Departamento
';udos do vírus em questão. I de Estado disse ter o convite
Trata-se de uma grande I "cara ter ínrormatlvo", Os. Esdtótia da ciência médica l tados Unidos ainda não res- .

'I
. /

. I
Il'nSl ena. no exteríor, ra- ponderam.

REUNIDA .oNTEM A COMISS,Ã!O
TECNICA DO TRIGO

ATOS ne pÊr�Sl\GUIçÃO D-O SR. InINEU nOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO
8-EU GOVERNO.

16) - NO MUNICIPIO DE IBIRAMA

273 - lndí.'J Fernandes - Rel�10Yido - 22-6-51.
2'1'4 - Profa. Mal'ia Lourdes Bento - Demitida -

4-5-51.
275 - Albano Pereira da Costa - 'Removido

30-4-.51.
2'1G - Antonio M. ele Aragão - Demitido - 22-2-51.
278 - Prof. José Paíter - Demitído - 4-4-51.

.2'79 - Profa. Lourfvarte Gaya - Removida - 3-7-51.
280 - Aristides Faust - Demitido - 22-6-51.
2�1 - Bertolíno José da Silva Demitido

\

I'
12-3-51. ,

.Sugerida a criação de um órgão
nopolizader da compra e,

venda do trigo

'x x

Deiwis (nIê iniciámos a Imblicação destas listas,
os delJUtac10s coc.acólicos e a imprensa' borl1bau
seana deixaram de aludir às p e r s e g u i ç õ e s

do. sr. Nerêu Ramos, antes tel;l1lt obrigatól'io de ar

tigos e discUl'sos e telegranias.
Para não molestá-los por muito tem!lO, susta

l'emos nosso rol ao atingir êle o nú,mel'o 1.000!

REUNE�SE EM BERLIM O SENADO DA
·REPU'BUCA FEDERAL

O capitão Wilson Séllos, da I Os três outros policias-mi
Polícla Militar do l�io de Ja-, litares brasileiros que partici
neiro, conquistou o Lo lugar param do curso, obtiveram,
no curso de Polícia Militar,

I
tambem classificação honr�

ministrado na "Usarcarib Isa, tendo o tenente Clement�
SCh001", em FOTt Gulick - Ribeiro Guimarães se dis
Estados Unià03, em que par-

ticiparam representantes de tinguido em 3,0 lug:H. Os de'
11 países latino-americanos, mais capitão Adhemar de

Este foi o primeiro convite i Silva Castro e tenente João
çlos EE. UU, à oficiais bril,3i-

I
Carlos da Silveira Neto, fo

leiros, para participarem do
I ra�1 �assificados entre OS,

curso. pl'lmCll'Os.
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MÉDICO
DOENÇAS DO APARELHO DI-

Com prática no Hospital São
GESTIVO _ ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS

Francisco de Assis o! na Santa
'rOMAnO E DUODENO, ALER

Ce sa do Rio de Jllneiro
CLINICA MÉDICA I GIA-DERMATOLOGIA

E CLI-
DR. JOSÉ MEDEIROS

CARDIOLOGIA I NICA GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei- DR. JÚLIO PAPPITZ VIEIRA
reles, 22 Tel. 2675. FILHO - �DVOGADO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enferrnarva Caixa Pos�al 150 - Itajaf

Sexta feira�:' ;

e Serviço de gastro-enterologia
- Santa Catarina.

Das 16 às 18 horas.
. da Santa Casa do Rio de Jeneiro

Residência: Rua FelIpe Scb- '

(Prof. W Berardinelli). I
midt, 23 - 20 andar, apto 1 - Curso' de neurologia (Prof.
fel. 3.002., Ans.� ,gesi lo).

DR IJE'NRI'Q'-TJE"-PRISCO • ,Ex-interno do Hospital mater- I
• ,1 ".

n idad e V. Amaral.
PARAlSO DOENÇAS INTERNAS

�1FmICO Coração, Estômago, intestino,

Operações "Doenças de Se- fígad;) � vias biliares. Rins, ova-

nhoras - Clínica de Adultos. rlo� "ute,r� ,.
. n

Curso de Especialização no L.on3u�to.J',o: Vítor Meireles ..2.
Hospital dos Servidores do El-I Das. 1,1> �s 18 horas.

.

tado.
. Resi dência : Rua Bocaíuva 20.

(Serviço do Prof: Mariano de Fone: 3458.
,----------------------

Ang�I���?tas _ Pela manhã no -DR. MARIO DE LARMO

Hosp it s l de CaTidade.. CANTIÇÃO D EN'!, I S 'I' A S
Ã tarde das 15,30 às. em dlan-, M 11: D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLiNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA
Machado 47 Edquina de Tira- ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA
dentes. Te1. 2766. Doenças Internal Clínica _ Cirurgia
Res idência - !!ua Presidente CORAÇÃO ,- FIGADO - RINS PROTESE: - Pontes Moveis e

Coutinho 44.
'

- IN1'ESTINOS Dentaduras em

CLINICA TratamenStloFlmLIoSd�rno da Nylon..
---o

.�- ""

ALUGA-SE NO CENTRO'DIATERl\UL.: - Tratamento de ----

OLHOS - OUdVeIDOS - NARIZ Consultório - Rua Vitor Mei- canais nela al-

p.�_" oJ-

E GA�gANTA
eles, :2�s i\��:��O�oras. C����t�i: �n�:;gi����!a�,'

.

'�_",t
.

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube
DR. GUERREIRO DA Telefone:' Consultório - 3.415 Fernando' lIl-achado nO. 5 ".

FONSECA l1esidêneia: Rua, José do Vale Fone 2225 I/ II
ou Repartição Publica.

Chefe do Serviço de OTOR!- Pereira 158 - Práia da Saudade

*_'f 'DUIIAIfTE Ti'ODtl"'.·-:;-..
'

TRATAR NA
"A MODELAR"NO do Ho�nital de Flodanópolis.

-- Coqueiros � Consultas: da" 8,UO às 11 ho- "' _

._,- ,_.-,
"

Possue a CLINICA os APARE- ------ -'
-

. ras e das 14,00 às 18 horas ILHOS MAIS MODERNOS PARA I n�. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

/TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS cada. '_. '_" .• ,'�_ nos 11 /ITlçJO� t." .Jea �•••••••••8•••âl•••••••
da ESPECIALIDAD},;. -,

i\IÉDICO CIRURGIÃO
Sábado - das 9 às 12. I l:'\�' .-1-11<'- J � -

Consultas - pela manhã no
Doenças de Se,nhoras -:- Partos' DR. LAURO CALDEIUA

•.�..".�,i'
,-

.. -fi·"--"'·--p-e"'e �._. _\ ..-:; .. __ o

-

IHqSPITAL - Operaçôee - Vias Urinárias l � -,- -

-

A TARDE .: das 2 as 5, - Curso de :lpel'Íeiçoament'J e DE ANDRADA,'" � '119no CONSULToRIO - Rua dos
longa prática nos Hospitais de CIRURGIÃO-DENTISTA

'"
/'

Re G
-

f4�G�ILHEOS n". 2. , . Buenos Aires. i CONSUL:rõRIO - Edifício
.

_.:.: � �
,

(4'M •
JtESID1l:NCIA - Felipe Sch CONSULTóRIO: Rua Felipe 1 Partenon - 20 andar - sala

.'

;
,_

. �.' "ii �! ..,�I'
..

midt na. 113 Tel. 23G5. ;l<:hmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveira, 15. --

:(J5� .,.,
'1'J '��".'5'�f) /'--"-D--R-.·-.ANTÓNIO MUNIZ 3512.' L l. Atende diáriamente das 8 iI� • 'Ir"

"'. HORÁIÜ0: das 15 ás 18 ho- 11 hO"'as,
' • . , "" 3'-....""".

CJRURG�; ;�g��OLOGIA ra�iesidência: Avenida Rio Bran· _3��:s 5:: ��:as�4 as 18 horas.

f-.'XO-presso Florlaao'.o'PDI�I·S LI-da' '.,
�

Ortop'edia li ''0, n. 42. Confecciona Dentaduras e Pon- __:'_;�==:::;:5:oi:?�;:��:::::;�
CO'lgultório: João Pinto, 18. I' Atende chamadol tes ;"1óvêis dp Nylon.

Das 15 às 17 diàriamente. I Telefone: - 3296.

Menos aos Sábados I ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO I
Iles: ilocaiuva 135. I DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714. I CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO
DRA, WLADYSLAVA Especialist:;. em

. �o�éstias de Redaçãa e Oficinas. à rua Con.
W. MUSSI I Sellholas,e V1US unnana.s. _ 1 ......11eiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

I Cma raJical das wfecçoes _ ex. Postal 139. '

'agl:das e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
genito"ul'inário em ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE
"exus. AQUINO-
Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

e do �islema nervoso. Representações A. S. I,ara
BOl'ádo: 1;)'10 ás 1� e 2'/1. ás r.. Ltda
COIlSllltór,io: .R. 'tiradentes,)2 Ru'a Senad(!l' Dantas, 40 - 5°

- ]0 Anllal' - - Fone: 3246. andar.
l1ésidfnci,,: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924' Rir, de Janeiro

_. oh", 1:3 (Cháca'ra do Espanha) Rua 15 de Nonmbro 228 50
Fone: 3248. andar sala 512 - �ão Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

DR. ALVARO DE Anc Cr$ 170.00

CARVALHO
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
�'lÉDICO DE CRIANÇAS Ano •.............. Cr$ 200,00

l'UERJCULTUItA - PE:DJATiU_<\. Semestre ...••..... Cr$ 110,00
.

.- AIiERGIA INFANTIL 4 Anúncio mediante cllntráto.
\'onsultbrio; - Rua Tirader.-, Os origi-nais, 'mesmo nào pu-

les n. 9. 'I Jicados, não serão devolvidos.
Jtesidência: - Av. Harcilio A direção não se responsabiliza

Luz n. ·155 - 'fel. 2.530. pcJos"conceitos emitidos nos ar-

Hodriil: - Das 14 às 18 ho· tigos ,assinados.
l'as t..Láriamente

MÉDICOS
DR. W I\LMOR ZOMER

GARCIA

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Scbmidt 39 A Sa-

las 3 e 4.
,,-

nn. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

Hiolumado 'pela Faculdade Na
cícnat de Medicina da Univer- D�ENÇAS NERVOSAS E MEN·

sldade do Brasil TAIS. - CLINICA GE,RAL
F,·,-inte.·no por concursn da Ma-I Angustia Complexos

ternídade-Escola _

Inson ia - Ataques - Man.us --

(Serviço do Prof. Octávio RI>- Prob lemática afetiva e sexual

dníguea Lima) Do Serviço Nacional" de Doerr-

Ex-interno do Serviço de Círur- çtlõ Mentais. Psl qu iét.ra do

gia do Hospital I. A. P. E. 1'. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro CONSULTóRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Cavidade jH110, 41 -- Das 16 às 17 horas,
e da Matel'llidade Dr. Carlos i RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

Cm-rêa ,1:19 Tel. 2901

DOKNÇAS DE SENHORAS - I -n-n ARMANDO VA-LÉ--PARTOS - OPERAÇÕES! • 1 -

Cons: Rua João Pinto n 16, RIO DE ASSIS
- das 16,00 �s 18,Ull lÍor�,s. ! Dos Serviços de Clíníca Infantil

Pela manha aten?e dlã- da Assist.ência Municipal e Hos-
rtame n te no Hospital de

I pital de Caridade
.

Caridade.

I
CU!'<ICA lVH:DICA ns eRlAN·

Res i dê nci a . ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bíttencourt

n'l
_ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes Mh-
Telefone: 2.693. C I d 15'

(
chad o, 7 - onsu tas as as

-

118 horas.
DR. ROMEU BASTOS Res idê nc ia : Rua Marechal Gui-

PIRES
'

iherme, 5 - Fune : 3783

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

,

Floriariópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Res idência ;

Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346. •

•••••••••••••••••�•••a

e

DU. ANTONIO DIB
MUSSI
MEUICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço co",pleto e especiRli
w;!o das DOENÇAS DE, S�1\HO-
r. f' S "0111 m()del'nos ll1eto"oR d"

di���ó�ticos e tratamento.
�ULPOSCOPIA - HISTJ;;RO -

•

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO .JASAL

�.'\dioteral'Í3 por ondas cu�ta8.
Eletrocoagulação - Raios littr�

Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n .. 1,

}o, andar - Ediflcio do Mon\epl0,
Horário: Das 9 às 12 hot'as -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 hora3 - Dra.

MUSSI
Ilesidência: Avenida 'rrom-

powsky, 8:.:....._
DR. JÚLIO DOIN

VIEIRA

-----,,-------
INFURMAÇÕES UTEIS

O leitor encontrará, nesta co-

DR. NEWTON luna, informações qile n.;;cessitn,
MÉDICO

D'ÁVILA dià;-'amentt> e de imeaiato:
E::JPECIALISTA EM OJ"HOS

IRUI'GIA GERAL
!JORNAIS

'

Telefone
OUVIDOS. NARIZ E 8ARGANTA C. I

TRATA"ENTO E ·OPE.RA(�ÕES d !;; I P cto O Estado 3.022
iU _ Doen�as eE�1etn _l(�rda8d -Me'drlo,Q

•

'I A G 'lzeta .•......• '. . • • • • 2.656
Infra_Vtrmelho-Nebub,zaçao- lQgla- crlClae '�'D'" d" d 3519

Ultra-Som C -. IV" . R V'tor Mei-' larlO a 1 ar e ......•. •.

•
onL I Qll0. ua I. Imprensa Oficial 2.688

(Tratamento de �in,uslte sem reles n. 28 - Telefone. �307., ! HOSPITAIS
. operação) -� I Consultas: Das 15 horas em

C'd d .

Anglo-retinoscopia - Rec<,lta de di�\nte.
art a e.

OculoR - Moderno equipamento Residência: Fone, 3,422, (Proved.or) .......•.... • �:��:
de Oto_Rinolaringologia '(único I' Rua: Blumenau n. 71. (Po:tarla) .............•.

no Estado) N�r.eu Ramos ....;........ 3.831

Horário das 9 às 12 horas e

I IMs_lhtusr b" ·t··::·· ·(·C·
.. ·

"d" 3.157

da. 16 às 18 horas. ATISTA
. ao

,

e as JaO ast. e

�

I
- ..

_ Rua Vitor Mei- DR. ANTONIO B Saude) •............. _. 3.153

Con�� torlF· 2675
-

I JUNIOR
'

IM�ternidade Dout()r Car-

re�:s. �RU�n�ão J�rge 20 -

CLJNICA ESPECIALIZADA DE cli'1M��O�a u'R�'"''
.... 3.121

Fone 24 21. I con"ulta�C��!N��� 11 boras. IC GENTdESB b'
DR. MÁRIO WEN.., Res'- e C�ns Padre Miguelinho, Sorp.o e

L
om e(IRTosl. ervlço uz ac ama-

DHAUSEN 1�. ções) ••................ 2.41)'1

CLlNICA MÉOTC.\ DE ADl:JIJI'OS Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
�

E CRIANÇAS Polícia (Gab. Delegado) .. 2.51l4

Consultório - Rua João Pin- DR. I. LOB.\TO COMPANmAS DE
-------

to, 10 - ,Tel. M. 769. FILHO TRANSPORTES

Consultas: Das 4 às 6 horas. 00enças ctn apar_elho respiratório !
TAC .'.................

1.700

Residência. Rua Esteves Jú· TUBERCULOSE ,CruzeIro do Sul 2.500

nior, 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA ! Pan�ir ..............•... 3.553

DOS PULMõES Vang .•............•... 2:325

Cirurgia 0:10 Torax Lóide Aéreo ..........•• 2.402

Formado pela Faculda.le Nacio- Real ................•... !.377

nal de Medicina, Tisiológista.e Sean�inavas 2.300

'risi'OCltUrg�!�_��m�:sPital Ne- ��xTE��.................. 2.021

Cu rso de especialização pela Magestic 2.2'16

S. N. 1'. Ex-j'ntel'IlO e Ex-assis- Metropol 3.147

de ten.�e de Cirur-!1;ia do Prof. Ugo La Pot·ta 3.32'

Guimarães (Rio). Cacique _,.' '1.449

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central ....•........... ·· 2.6\14

Fone 3801. Estrela _.. . . 3.371

Atende em h.ora marcada.

I
Ideal 3.669

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
ii __ Fon<!: 2:t91i, Disque oe

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pel;t Faculdade Nacio

nal de . Medicina Universidade
do Brasil

RJO DE JANEIR') ,

Aperfeiçoamento ne '�Cas'a
Saud São Miguel"

Prof. l"ernandn Pnnlino

Interno por 3 an,,"! do Serviço
de CirUl'gia

Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Cnridade, diáriamente pela mp,

nhá
REcSIUtNCJA� - Rua" D��I·teQ,'hd";1. l:�!l -. .Te-ef. ,3.2i'S,,,--

'V-lM:ia.IlÓPI!UI, ': .,,�_-'..�

DR. lVO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

. CousuÍtÓrlo rlla Bocaiuva, ;42

11 .•313

�--------------------------------�---

······················..·····.............

i·
'

! Restaurante'· Na,olr ·

· ' II �l�::;�e�!a�l�e::O��a��·, o melhor! i· -

: Desconto espeeial para os senhores viajantes.
..........e � .

Viagem
e

com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS "MICRO-ONIBUS:DO

,RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Ita1af - Joínvílls � Curitiba

•�t,���: -I' .: .�7�blr�·'!-�""��·
.l-r-y .. �-'��_'�("�f".".l� "

Age"ncía :
Í\.U8 DeoaoJ'o e�qui.na da

• Rua Tenente SIlveira t

FLORIANÓPOLIS LTDA.

TranSpGrt€b de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôR'l'O ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULD, RIO
DE JAN:GJRO E BELO HOR!ZO�JTE.

Matriz: j<'LORIANóPOLIS .. Filial: CURI1'IDA
Rua Visconde do Rio Branco

932/;:;6
Telefone: 12-30

End. Telpg. "SAN'l'IDRN'

Rua Padr<! Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-3,1 (Depósito)

25-35 (Escritório 'I

Caixa Postal, 435
End. Teleg. "SANDRADE"

Fil1:l1: SAO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RfO DE JA�EIRO Agênda: BELO HORI
ZONTE''Riomar''
"Riomar"

Aveilida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27

Rua Dr. Carmo Netto, !l9
Fones: 32-17-83 e S2-17-;;7

Atende "RIOMAR"
End .. 1'eleg. "RIOMARLI"

Atende "RIOMAR"

NOTA: -- .Os nosso& serviços nas praças de Pôrto
Alegrl-', Rio e Belo Horizonte, sào efetuauos pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

ConsuHeln nossas tarif�s. EXPRESSO FLORIANórOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 -

EMPRESA NACIONAL -DF NAVEGA'CAO
,

HOEPCK�
ifAVIO-r40TOH «CARL HOEPCKE�·

ITINERAtilO
SAlDAS DE

IDA VOLTA
•

Jtajaí R:oF}lolis. Santos

24 -3 26-3 1-'1

6-"1 8-4 13-4

18-4 20-4 - 25-4
.

1-5 3-5 8-5
O horário de saída de Florianópolis será às 24,00

1-'(11 :IS e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida com.o na Volta o navio fará escala nos

'w!'lm; dt' São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

I Em]iI'Êflfl, 1't rua Cnnselhr.iro'-Mafra, 30 - Telefóne 22-12.--'

2-4
14-4
26-4
9-5

', ....

das Esquadrias
OE ALBERTO IUCRTES

.

___.�.��?�.w �'�'-.�
,t,U;i 24 de Maiô; 6-12 - Estreito - Florianópolis
Porta�, janelas, caixas; meia-caixas, vistas, etc., com

c,stõque para entréga Imedíate,
'

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
c sem defeitos.

.

Pdeços baixos - Examine e compre'o que está pron
to para entréga imediata
F.érro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro á'a Cia. Americana de Intercambio
.. (Bra3il) CADIB.

3 - sábado (tarde) � Farmácia Catarinense

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAtlDE P(JBLICA

Mês de Março

Rua Trajano.
4 - domingo -- Farmácia Cata.rinense - Rua Tra

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

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

-

Farmácia Esperança -

Rur. Corrselheíro Mafra.
. 18'- domingo - Farmácia Esperança - Rua COl1�

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

Felipe Sehmidt,
25 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

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

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

'1 Santo Antônio e Noturna, -situadas às. ruas Felipe Sch
[midt, 43 e Trajano,

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

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

Distribuidor
c-:·. :-··.,�"" ..�p!J!It\ 11
'l'f ���:,*-"J,..J.;'I

Comercio Transporte.
Íf.UIl Joio Pinto, 'J'poUi

.J C" RÁMos S/A
,

,

lA.C. TRAN'SPORTES AERE05
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS
.;..

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Félipe Schmidt, 14 nesta

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

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

Florianópolis, 3 de març'o de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA, •

Diretor Superintendente

ALUGA--SE.
ALUGA-SE OPAVIMENTO TÉRREO

DIO NO. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
TRATAR NO M�SMO.

DO PRÉ-

-A HORA
f

DE PôRTO ALEGRE
Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catarina e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas pl�incipais bancas de jOl'nalg.
Para maiores informações procure o agente e ,.01'

·espondente, à Praça 15, nO 2.1.

BORDÀDOS A MAO
EnshHl-se 'na -RU<l Fel·ieian·o

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flol'iull(;polis, Sáadn, 21 ll"b Março de 19:;6
----�------------------------------------..--..--..-- --..------..--------------------------------------------------_. �-�-----���

"MISS CHARME" ANIVERSÁRIOS
As encantadoras meninas-moças, -sandra Coélho de FAZEM ANOS HOJE:

Souza - Olga da Luz e Sônia Barbato, foram as candída- -- sr, Dirceu Heitor Jan-
tas ao título 'Miss Charme", que até então pertaneía à gla- díroh.i

mDUl"OSa Ivanilde Lenzi. - sr, Luís Laf'ayette
'I'ôdas as três candidatas possuíam predicadas à altura --;';1'. Alberto da Luz An-

para tal título. drade
A Comissão Julgadora composta de Sras. da nossa 80- - sr, Alberto Moritz

ciedade, depois de elifícil julgamento, opinaram para a vi- - sr. Nélio Ligocki
tória da graciosa e bonita Sandra Coêlho de Souza. - sr; Nilo Laus, farrna-

Na noite de 10, no salão do.Luz-Hotel, feéricamente cêutíco
iluminado foi apresentada à Soéiedade F'lorfanópolitana, a - sra. Paula Barbato, es-
miss "Charme" na figura bonita e encantadora de Sanelra [10S:1, do sr. José Barbato
C. de Souza, dona de um lindo parfil Florentino. - sra, Malvína Vieira

Sandra compareceu à festa acompanhada de seus ge- Vaz, esposa do Si'. Joaquim
nítorns, numa linda Toillete azul-claro em tafetá natural, Vaz
combínandoadmlravelrnente com sua tês clara, foi muito - jovem Nimar da Costa
ovacionada, recebendo lindos prêmios das mãos das elegãn- Bittencourt

_

tes; Sra. Almíra Goeldner c Sra. Charles Edgar Moritz. Sra. - sta, Maria Wirijau
Almira Goeldner, como sempre fazendo [ús a sua elegância, Mayvorn e, filha do, nosso
fazia-se notar pelo seu lindo vestido de linhas super-'ele- saudoso conterrâneo sr. Pe- De um avtigo publicado ou tro dia pelo Dr. Renato

gantes, Sra. Charles Edgar Moritz numa maravilhosa toíi- dro Mayvorrie e de d. Lúcia Kehl, da' Academia Nacional ,de Medicina, extraímos

lete branca, realçando seu pórte bonito. r Mayvorrie I alguns topícos altamente interessantes e que bem ates-

A fésta decorreu com muita música, e alegria: o conjun- - sta. Dirce Noemi, filha tarn a importancia do sono (que os colchões "Divino"

to de Mirandinha (que noivou com a.Iady-croner Alcioney do sr. Maurício Spaldirig de tão bem proporcionam e que podem ser comprados,' até
D' Avíla-parabéns ao casal) tocou como nunca, apresen- Souza o dia 31, mediante a irrisória entrada de apenas trinta

tando nóvas músicas. Estava admirável. -r-r menino Zenon, filhinho cruzeiros ... .i, como alto e importante fator de recupera-
O salão regorgltante de casais, jovens pares, srtas-que dileto do RI'. Zenon Bon- dor da saude abaladn :

mostraram-se estáticas. ao verem desfilar as srtas: Arlebe naasts. alto funcionário pú- "Atualmente a medicina utiliza-se do sono como

Gonçalves a 2(1. colocada no certame "Miss Cínalãndía" ,e hlico I .tadual. prof ilático insubstituivel e como remédio heróico para

Ivanilde Lenzi a lVriss Charme de 55. Ambas possuem

u1fl --0--
casos graves e extremos, que requerem maior autonomia

graciosidade tôda especial peculiar a seus tipos. Arlete e

Precel"lo do OI-a
das reservas vegetativas de defesa dos organismos ací-

pórte Iongilineo, lindo rosto e desenvoltura no moelo (e dentados ou intoxicados, provocando o sono farmacodi-

desfilar; Ivanilele, possuidora de um rosto gracioso e muito I namico, associado à refrigeração do corpo, durante va-

gôsto. ÁGUA E PRISÃO DE rias horas ou dias, com resultados surpreendentes, em

Notei a presença dos casais: Sr. e Sra. Dr. Júlio Coê- VENTRE casos considerados perdidos.
lho de Souza com sua linda filha Sandra C. de Souza, ca- Exatamente como os de- "Muitas situações menos graves, e nem por isso me-

sal simpático fazendo parte das grandes reuniões socia�s mais órgãos, o intestino

ne-,
nos molestas, podem ser debeladas', si os pacientes se

Er. e Sra. Cláudio De Vicenzi, casal bonito que pouco aparece cesaita de água, para traba- dispuserem a fazer um regime prolongado de cama e

ás restas: agora, que terminou a temporada de verão em lhar regularmente. Quando ugua fresca na "oficina de concertos da Natureza"

"Canes Beach"-peço encarecidamente ao casal mais sim- se bebe pouca água, as f'e- "Não é_assim. que procedem "racionalmente" os

pático da cidade, que compareçam mais às reuniões: Sra. zes ficam ressequidas, di-' irracionais"?

Celina, apresentou-se com um lindo vestido róseo em pura minuem de volume e são eli- "Constítuj, ,errô afirmar que para certos homens re-

seda. minadas com dif'iculdâde. A I sistcntes e._ativos, bastam poucas horas de sono noturno

Sr. e Sra. Dr. Orlando Goeldner.
.

água fresca\ e os caldos de para se man'tcl'ein em perfeita forma".

Sr. e Sra. Dr. Charles Edgar Moritz, casal 20 em frutas respresentam ótimo "Tais individuas, realmente privilegiados, possuem

elegância.
. eatjmulante para o bom a capacidade- de se entregarem durante o dia, a sonos de

Sr. e Sra. Dr. Zulmar Lins Neves, Sra. Esmeralda Lins funcionamento intestinal. curta durnção, porém repetidos, os quais somados, aten-

Neves, lindamente trajava uma rlca toalet� e com muito Livre-se da prisão de dem às exigencias do organismo.

gôsto. ventre habituando-se a "Devemos, pois, conforme o caso, dormir ou dormi-

Sr. e Sra. Gaudino Lenzi, Sra. Ruth Lenzi compareceu JOUlar de 4 a 6 copos .

tar, sempre q�le pORsivel".
com um vestido "trés bellé em t:yetá n.atural, de linhas . dágua durante, o dia. -

"

- "Diz um poeta qUe "quem dorme esquece"; outro,
sup.er-moderníssimas, talvez das últimas criações ·de "Jac- SNES.

, Cl.ue ·"dol'mh..,_é esquecer a tormenta que passa".
ques Héihi': famoso, C9stur�iro que opina pelas sobre-� -

-

,
<-

� ----.-_ _- {'Afiri_nàva. Balzac: "II n'est pas de douleur: que le

sab;;; em "rouf." aUl1:elita��o a elegância fem.in�l�fi.· . , ... 4·BRIL E.O�ES-DAS �Qmmeil .!i!e:s-ac'll€ vaincre".

Sr. - Sra. Dr. Cesar AtIla Batalha, Sra. Sllvmha F. �a- .'

.. "I • "". I. ..
'" talha,'trajava nésta agradáve.l noite uma luxuósa. toalete. HORTAllCAS

_. _\_''''-�'' �._:< �

Os jovens noivos Srta. Eliana Cabral e Dr. Nllton Che.., 'f "

rem, srta. Eliana m\m suntuóso vestida de renda preta, Se- você ainda não prepa- C l U' BEl 5 D E O U T U B R O
contrastando com seus louros· cabelos três clara. rou a sua hOI'ta, aproveite o

O Sr. SálvÍo' de Oliveira, qüe ás vêzes, desaparece por um. mês de abril que é a época
determinado' tempo; Sra. Gilda de Oliveira sempre elegan- idear pari! as sementeiras de

te e simpática. -- hortaliças.
O Sr. e Sra Odílon Renault de Castro, da sociedade ca-. Adquira as sementes de

rioca, casal Simpático que gósta muito de dançar. E por sua preferência nos Postos

sinal dancam muito bem. O Sr. e Sra. Dr. Renato 'Costa, de Venda de "6. A. CARVA':' .,_._,

Sra. Neid� Costa, sra' bonita e culta sendo um prazer ouvi: I LHO" - Rua Esteves JúlÚor, çfío
la num "tête' à tête." .' 58 ou no Balcão instalado,

D�a. Silvia Carneiro da Cunha, moçà culta e simpática bem no centro do Merêado

dotada de uma elegância sóbria. Público.

A linda Srta. Rosi Lins, Almeida, de beleza morena, da --------------------------

sociedade Carioca. Srta. Emely Rupp, cronista simpática e CENTRO ACADíl:MICO XI DE FEVEREIRO'
.

I
.

A T E N C
,�

O
de vasto círculo de amizade numa róda a';sradavel com as O Centro Acadêmico XI de Fevereiro; cujo presidente é ! ;

A.
srtas. Rose Rupp (graciósa) e Ivlaria Leonor Neves, que o j?vem talentoso _Túl:O Cesar GOndirt: tem aprese�t�clo .à I �atatas 'de Rainha do

chegou do Rio muito bonita e com outra3 srtas, que não foi socledade de Fpohs, todas as 4as felras 03 tradlclOnalS Ablsmo, a planta da moda,
passiveI anotar Os nomes. Srta. Lizete OlinJer, graciosa e . chá8-'dançantes, possuindo a máxima afluência. Estas reu- acha-se a venda aos inte

bonita com um vestido "tres ampleur" em linda padrona- niões transcorrem num ambiente agradável, seleto e ao ress.ados na Avicultura San

gemo mesmo tempo prodigalizam à sociedade momentos delici- ta Catarina· - Cais Frede-

Srta. Sílvia e Idalete Cunha .estavam solitas, srta. Ida- ósos com muito bôa musica. Túlio,. p_t:.ef;idente esforçado e rico Rolln, s/no Epolis
lete, muito bonita com uma toalete azul e srta. Sílvia, ele- procurando sempre apresentar algo como atração, nésta S. C.'

�antemente, trajava um vestido de "marescot ronge". última 4a. feira apresentou o jóvem Júlio lVbrino; clono de --CO··B"�R·A�·D·
.....

O·�R-···_·�OS jovens Sidney Lenzi, Márcio Borges e Arturo Buzzi, de uma magnifica e estupenda vóz, que encantou a tõdos. :

h:ta ,am presentes e dançaram muito, menJS Márcio pois Talvez na próxima reunião que se realizará dia 21 (4a

é um noivo compenetrado ... c'este vrais. Terminou a noite feira) teremos; novamente, o imenso prazer de escutar o

c.om muito charri1e 'e muita ·música, marcando mais um bel, canto de Júlio Marino ( fazendo o especial favor de Precisa-se de um com prá

grande acontecimento social, com a vitória deSandra C. ele repetir ... E'11a ... mas com a gargalhada, dá mais infra). tica.e ativo e que apresen-

Souza como "Miss Charme" de 1956. Parabéns a Sandra! Portanto peço a todos que compareçam estimulando désta te fiança. Tratar na "A Mo-

ANIVERSÁRIOS fórma o Grêmio'para que leve avante as jnovações inieia- delar".

Esteve de aniversário dia 14 a graciósa e inteli:sente das �ob Os cuidados do dinâmico Túlio C. Gondin.
.

---------.

senhorinha Catarina Speridis Apóstolo, quando loi muito . COQUF:TÉL DE MúSICAS

cumprimentada peló amplo círculo de amizade, que p02sue. Púa Os distintos frequêntadores do Lux-Hotel, quero

Catarina, ofereceu aos presentes finos dôces e outras igúa- lhes avisar, que tôdas às 5a feiras das 5 horas às 6 horao, !
CLíNICA MÉDICA

rias deliciósas. a Rádio "Diário da Manhã", u.:ansmitirá músicas do con-; . CON�lIL'l'AS - das :(J

Festejou seu aniversário dia 16 Sidney Lenzi, rapaz junto Miradínhà, durante o coquetéL às 12 e das 11 às 16 horas.

simpático da >ociedade de Blumenau, que atualmente resi- , Não .esqueçam tôdas á3 5a feiras, elas 5 horas às 6 ho-, Rua Nunes Machado 1'i'

ele �m Fpolis. Parabéns Sidney.
•

I ras no salão do Lux-Hotel, coquetél e música.
.

Fone 2911.

.................................................................J� .

.

! Zury Machado,�ye•••
5 .' I

: II

I ACONTECIMENTOS �OCIAIS ii
..

.................�
. �..•...............�

SONETO
BLIZARETH BARRETT BROWNING

;'.m.:-me por amor do amor somente.
I\ào digas: "Amo-a pelo seu olhar"
O seu sorrtso, o modo de falar
Honesto e brando. Amo-a porque .se sente

Mính'alma em comunhão constantemente
Com ii. sua". Porque pode mudar
T.�80 tudo, em si mesmo, ao perpassar
Do tempo, Oll para ti unicamente.

Nem me [lJl1C�; pelo pranto que a bondade
no tuas mãos enxuga, pois se em mim
S0c,· 1', por tGU confôrto, esta vontade

De chorar, teu amor pode ter fim!
Ama-me por amor, do amor..e assim
Me hás de querer por tôda a eternidade.

(T'radução de MANUEL BANDEIRA).

.-.------- -----�-_r.__---- - ...- _-

O SONO COMO REMEDIO EFICIENTE

--------��-� -------

Rua Alval-o de Carvalhó, 12.

PROGRAMA PARA O MÊS DE MARÇO CORRENTE:

Dia � 31 - Soirée de Sabado de Aleluia.
Apresentação' do novo conjunto musical sob
do maestro Hugo Freyesltiben.
Reserva de mesas na Alfaiataria Brito.
Rua Tiradentes, 9.

Florianópolis,· 15 de lVIarçb de 1956.

a dire-

DR, YLMAR CORP.f:A·

AVENTURAS DO 1:E-MUTRETA

3

NO PASSADOHOJ E
2t'DE MARÇO

A d�í:i dr JWJ<' recorda-ncs que:
em 16S:>. partiu de Lisbôa, por ter sido nomer.do

governador do Maranhão, Gome'3 Freire de An

drade, qUe tanta rama grangeou como Of lcial

Colonial do Brasil;
em 178(';, nasceu em Elvas, Portugr.I, João Chri
sóstomo Calado, que veiu para o Brasil na divi
são do general Carlos Frederico Lecor :

em 1829, foi condecorado com a ordem da Mesa
o Duque de Caxias;
em 1843, no 'Rio de Janeiro foi assinado o Tra

tado de Aliança, ofensiva e defensiva, entre o

Império do Brasil e a Confederação Argentina;
em 1852, entrou no Pôrto do Rio de Janeiro a

grande armada espanhola sob o comando de Dió

genes Flôres Valdez.> que se destinava ao Es
treito de Magalhâes :

em 1858, pela lei Provincial de n. 444, desta dn

ta, foi criada a comarca de Laguna e desmem

brado o município de São Miguel da comarca da

Capital e anexado ii de São José;
em 1822, foi descoberto um pequeno cometa te

lescópio, de luz brilhante pelo Imperíal Obser
vatório:
em 1888, foram libertados os antigos escrnvos

existentes em Santa Catarina;
em HJ05, por Decreto, foi criado em Lajes, neste
Estado, um Campo de demonstração, mais tn rde
transformado em Pôsto Zootécnico, graças a in
terferência do Coronel Vidal Ramos Júnior;
em 1909, foi crie.do o 60 regimento de Infantaria
do Exército Brasileiro hoje com o gloríoso nome

de Regimento Ipirangn, aquartelado em Ca.capa
va, no Estado de São Paulo. Destacou-se inte

grando a glor-iosa Fôrça expedicionária Brasi

leira, que tantos louros colheu para a história
de nossa pátria;
em ]953, em Londres, faleceu a rainha Mary, no
palácio de Malbourg, O falecimento deu-se pre
cisamente às 22,30 horas, quando donrnia placi
damente. Nascera qúando ocupava o trôno da
Inglaterra a rainha Vlctóría.

.

André Nilo Tadnsco

))NO tendeU.O))

Cóm a Biblia na Mão
SÁBADO, 2!t DE MARÇO'

f:stES que têm transformado o mundo, chegaram
também até nós. (Atos 17:6). Ler Atos 17:5-9.

ÊSTE CLAMOR da multidão em 'I'essalônica é um

dêstes movimentos incoercivos que uma explosão intem

pestiva provoca nas multidões. Os agitadores da multi
dão nem sempre merecem o titulo de profetas, mas Qca

sionalmente falam com grande discernimento. "Silvou
o;;; outros: fi fli mesmo não pode salvlll'''. Que palavras
mHis nobres foram jamais proferidas a respeito de Je
sus! "Os discípulos �foram chamados cristãos pela pri
meira vez em Antioquia". Esta simples. afirmação leva
consigo uma boa dose da psicologia da multidão, ma3

tem também um significado tfLO profundo que fêz do têr-
_
mo clepreciativo uma insignia de honra.

Em 'l'ess:.dônica o povo sentiu o impacto de um

evangelho novo e vigoroso. Chegaram àquela cidade al

goU':s homenB que falaram com a autoridade de Cristo.
Por onde quer que êles passaram a velha idolatria foi
sendo derrubada. O povo temia que o mesmo viesse a

acontecer em Tessalônica tanfbém. Tentaram inventar

um e�tl'ibi1ho mortal, mas aconteceu. que êste se trans

[o.·mou em visão profética! Assim Deus faz a il'!1 dos

homefis se transformar· em seu louvor.
Ao enfrentar qualquer oposiçãõ, estamos exercen

do nossa responsabilidade como cristãos?
.

OR�ÇÃO··
Gl'a�as a ti, Senhor, que os caminhos do teu reino

levam-no3 a transtornar êste pecador. Concede-nos fé e

coragem llara seguir o Mestre para qUe por nós a tua

vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus.
Em nome dêle. Amém.

PENSX'M�N\'O PARA O I)IA
O Cristo que nós nfio queremos comunicar a. outros,

ní1.o podemos conservar parà nós.
BENJAMIN 1<'. SCHWARTZ (Nebl'8ska)

._-----_---

Viajante - Representante
Tradicional .indústria do Rio de Janeiro dé ntigo

para homem, tem vaga no Estado.
Cartas para rua 8 de Dezembro, 46 - Rio de Janei-

1'0, anexando um retrato recente 3 x 4, indicando firmas

para as, quais tenha trabalhado nos últimos cinco anos,

idade e praças que�ercorre regularmente.

VENDE-SE
Vende-se uma limousine marca HUDSON '16,

em perfeito estado de conservação, ver e tr[ltar li rua

Felipe Schmidt, n. 46.

caSA
. .�

.....

\
Procui.'a-se para alugar 1

",. r \, ( casa pequena, de preferên-
\

(
cia na cidade, até Cr$ ....I

I

t
2.000,00. Tratnr pelo fone

r
2250, das 9,00 às 11,30 e

das 14 às 17 horas.

\- \ AVISO
O Grêmio Beneficente de

�.. ' -- Bordados avisa que por mo-

/'
tivo de não se encontrar a

.) Loteria Federal em período
• de atividade,. resolveu efe-

tuar o sorteio da colcha de
tricô pela Loteria c!o Estado

@ � • \
de Santa Catarina, na sua

.
" �xtração de 27 do mês em_APLA .;urso.

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Domingo Cheio: Remo e,Futebol
Amanhã teremos um domingo esportivo dos mais sugestivos e emocionantes. Pela manhã a F.A.S.C. promoverá
a sua primeira regata da temporada, na baía' sul, com um total de oito páreos, e á tarde no estádio da rua Bo-

, csiuva. Figueirense e Avaí realizarão a segunda partida da "melhor de três"
pela posse do titulo de campeão de 55

,

"OEstado Espo
••�••••••_•••••••••••••••� �··•••a•••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••,................................, '

-

A FAC EM FOCO I AS UlTIMAS DA BABITONGA
BASQUETEBOL nova Diretoria da FAC esta-. Especial para "O Estado"

CINE' SA-O JOSE'va acabando com a ?ossa I REMO: Voltam às ativi- -quipe do Caxias de Joín-
Definitivamente marcado FAC. Chegaram a<?_, cumulo i dades, na Baia . Babitonga ille. Ainda não foi fixada

para 1 de Abril o início do de afirmar que o .nos�o Es- i os pupilos de Conrado He- data para o cotejo núme
Campeonato Juvenil de Bas- tádio. Sant� Catnrina I� sei: l ing, no quatro com timo- r) dois. Como já é do coo,

quetebol. Como sabemos, vendido. Minha nossa. FOI
neiro. Tudo indica que o .hecimento público, no pri-

--- O BANGú EM JOINVILLE: - Pode-se notici�r crês serão as equipes parti- preciso o Presidente Sr. I

C. N. Cruzeiro do Sul, êste neiro encontro a vitór-ia
que o Barigú, dü Capital Federal, es�� "pr�p�n.so, a VI�: e iuan tes : Lira Tênis, Cara- F'iuza Lima dar uma el1tr�- I ;lHO se dedicará, inteiramen- .orriu à equipe Caxien se
apresentar-se nesta cidade para o que j a se mlcl�ram a," v,:na do Ar e Clube Doze. vista na Rádio: de:mentlr i te, à parte esportiva, pro- )01' 3 x 0, resultado êste quedevidas negociações que estIo sendo feitas por. iritermé- Nada sei sôbre a possibi li- !:u?o. Ca;So contráro eles e�- i gramando inclusive duas re- tão espelhou f'iélmente ,)
dio do Clube Atlético Operaria. O quadro carioca pl:O- da de ·ce cada equipe, mas ��lxot�lrIa� o nosso Esta� I g'atas in�er-municipa�s,. das transcurso da mesma. O se
vavelment., jogará em Joinville no� dias �.� .e 3 de �alO: dizem por aí que o páreo ala, os nossos club:s, os no� I quais deverão <partic ipar �undo encontro será reali
contra o Operário, na comemoraçao do DJa do Trab.a vai aer duro. Aguardemos. �os atl�t�s e �endla� tudi-

nossos visinhos de Joínvile �ado no Estádio "Otto Se-
lho" e contra o Caxias ou América, na segunda peleja. O QUE EU VOU FAZER n ho. Ja imagrnaram .

e um clube de Blumenau. incke". Conforme informa-
- DISTRIBUIÇAO 'D.6" RENDA: - A renda do

Para o Campeonato Cita- -:0:- -:0:- .ões recebidas da direçãoTorneio Animação de Futebol de Salão será dividid� na
d i.io de Basquetebol Juve- E por hoje chega. Aliás, BASQUETE: Promete ser .éenica do selecionado, no

seauinte proporção: 10%, ou minino de 100 crllzell'<:s, -vil, af im de incentivar a ga- minha intenção era nesta. se- 1 dos mais concorridos o pro- aso de uma vitoria da seleapós o jogo para a taxa de iluminação e conservaçao rot.sda, vou escolher os cín- mana �ue passou, pubhc�r I '(imo campeonato de basq�e- ,;ão será realizada uma nova�o propri; dá Sociedade A�1igos de ,J?inville, no q�al se
o melhores atletas no de- (>i1tre�lstas .. Entretanto,' �Iao te patrocinado pela Liga .artida em campo a ser sor

realizam os prelios, ou seja, o Palácio dos, �s'p�rtes e
c'i)rrer do certame, forman- 'no fOI possível. Na próxima Atlética Francisquense. Ateado.

ainda a taxa de arbitragem. O restante sera dividido em
do assim a seleção da cida- sim, publicarei. direcâo da LAF já tomou as _ Tudo indica que estecaixa única, após o certame, sendo des,tinados 20% para -le. Aos escolhidos, com mui-: -:0:- providências preliminares, mo os clubes da cidade irão

a representaçãõ de J'oínville aos Jogos Aber�os_ do In-
Lo prazer oferecerei meda- Sem mais, contra os on-

visando a próxima jornada disputar o campeonato da
terior, 25% para a LANC, 5% para a Associação �o.s .ha s. como também ao ces- deiros, contra àqueles que, to movimentado esporte. Liga Francisquence de Fu
Cronistas Esportivos de Joínville e o restante, 50% divi- i rin h« do Campeonato. Por-, uinda não desistiram de sa-

VOLEI-BOL:-A equipe da tebol, cujo orgão está em fa-
dido entre 03 conjuntos participantes. tanto, atletas juvenis, f'a- bel' quem escreve esta mo-

Agremiação Litero Estudan- se de organização.
- DIDI PERMANECEUA NO CAXIAS FC: - �o�'- cam forca que o Jayme dest.issima colunazinha e, .il foi a vencedora do_cam- - Com respeito à LigaF�1

[E.
'

ria a versão de que o atacante Didi, do Caxias F. C., irra [Clein estará em todos os 'linda mais, contra aquele
oeonato masculino de volei Francisq,uens.e de Futebol, I.� !_!] i ]��vin

l
cular-se a uma equipe gaucha, Realmente o player

I
;0P:08 com o intuito de es- menino que descobriu de fa-

::0 ano de 1955. Da primei- podemos adiantar que n� I" .....J _ --:" _

----�!ip.o manteve negociações com um clube g�ucho, mas
col her os cinco melhores. to o meu verdadeiro nome,

ra à última rodada a equí- Iia 19 do corrente, haverá
»Ó: As _ 8hs.ao 'que se sabe, ficará mesmo no onze alvi-negro �or I -:0:- :lespede-s� silencia�1do-s.e,. o

pe da ALE manteve a lide- ,1 eunião de todos os clubes
John WAYNE _ Bethymais uma temporada. Ainda recentemente contra o Ohm-

I Resende Lima, ainda não l�confu!1dlvel, o discutidís-
I r:�np do torneio, e por isso para a aprovação dos esta-

FIELD _ Hary CAREY em:pico, pelo quad:'angular, integrou o seu quadro, tendo
li assinou pa:-a a temporara de srmo JAYME KLEIN. � ... com j ust iça conquistou o tí- tutos e eleição da futura

O MORRO DOS MAUSinclusive atuação destacada.
: 56. Como e Rosendo, posso LI

.•.•u·'·1 u... u.:. Ul. ••
'

tu lo com raro brilhantismo. Diretpria. 'Para dirigente ESPIRITOS_ AGUARDADA UMA VISITA DO PRESIDENTE i noticiar o seu ingresso na- i ... 1. .... M-e-n-t-I-r-o-s-o!, Ji�m seg'undo lugar colocou-. máximo da L. F. F., o nome technicolorDA FAC: - Podemos adiantar com abs?luta seguranç.a i
qu�la equipe, ou melhor, o I se a eqqipe do Marcilio I'mais cotado é o do, i�ustre No.,Programa:que ·desde que se noLon o�, bons proposJt�s do sr. LUIZ
seu futuro ingresso?, Des,is- -r , Dias, Para o próximo cam- Advogr«do Dr:- OtaylO da

Fatos em Revista. Nac.Fit1J1a Lima, presidente da F' l"C, com l'esPf!�t_o ao esporte tiste da idéia '! Ué, gente!

FUTEBOL 'I liCor': to, cinco equi_pes '5,á ,Costh Pereira elem�nto que Preços: 10,00 _ 5,00.do i�terior, o referido mentor passou, a.'ser aguardado
I Vais formar alguma equipe?

I !:s�,egur�lram � sua mscn- Cem grandes capa�ldades e
Censura até 14 anos.nesta cidade, pal'a um entendimento a VIva voz ��m os

I F:scuta, o prazo é até diá 5 . cào. São elas: ALE, Vasco conta com o apolO de to-
mentores da "eclética". local e os clubes, a :la �Ihado,s. I do próximo mês, ouviste? VARZEA.NO d:l Gama, Marcilio Dias, dos os clubes. 'Em número
Desse encontro, se espera, resulte melhor PIOV�ItO �ala i ___:_:O:- 17 de Setembro e Maritima. de seis são os clubes que
o espàrt� br;r.riga-verde. A croy�ica citadina, I�fahvel-I � Platt� joga ou não jo�a HIACHUELO 3 - LI- , Existe ainda a possibilidade conc:orrerão ao futuro cam-
mente estSl'<1 presente ao conclave. , rr'Hils? Nao entendo mais NENSE 1 I

de serem inscritas mais peo:1.:lto francisquence de
- AUmA A PRESIDÊNCIA DO CAXIAS F

..
C.: =- ; n::tc!:l. Uma hora diz que vai Domingo no gramadp· do ',luas agremiações. futebol: Clube Atlético São

Nestes último" di:'lS sofreú uma revir.avolta a sltu.açao I m3S não vai; oLltra hora diz Tiro de Guerra preliaram ----'-:0:- Francisco, Ypiranga F. C.,
quanto à escolha do pres,idente do _CaXIas F. C., à:p�ls da

I'que fica mais não fica. as equipes do Riachuelo e FUTEBOL: A seleção da Mar:tima F. C., Payssandú
renúncia do anterior eleito, sr. Joao Hansen JUnIor: che-

'Aliás, segundo me consta, Linense. Em luta renhida Babitonga, continua em trei- F. C.. União Feri'oviário
gamos a noticiar baseados em informes, s�g,uros, _I_nclu- êsse atleta assinará pelo Li- venceu o Riachuelo por 3 !lamento para dar combate à F. C. e Paulas F. C.
sive, haver sido escolhido o sr. Pedro Co Im que .la ha-

ta. Será vúdade? Bem, co- tentos a 1. Marcaram os

via se desempenh3do desbs 'funções antes do sr. Nor-
I mentam. te'1tos para a equipe vence- I �----_-

bcrto Campos, cujo manLl,Lto findou em Janeiro. O certo -:0:- . úor:o. Luiz e Cabeça 2. Para
é que a escolha definitiva rec,aiu .na .pessôa d� ,sr ..Alfredo

•
E Mário e Pedrinho e Os- os \enC'Ídos marcou Wilson. TEM NOVA DIRETORIA O IMBITlJBAFernandes dos Reis, jovem desportIsta 'que .la vmha co-

valdo e Rui .desistiram do OUTROS DETALHES: _
laborando com o gremio alvi-negro em funções subalter- basquetebol. Francamenté, Primeiro tempo 1 a 1.

ATLE'TICO CLUBE
"-

nas da diretoria. Alçado. agora à pres�dêl1ci�" q.u�ndo. ' i continuo a�il'mar que não Segu�do tempo 3 a 1 pa-
como se, viu este alto e Importante po::;to fOI rejeitado

I entendo mais nada. Quanta l'a o Rmchuelo.
Do clube acima recebe-

por alguns, �nuito se esperr, ele sua reconhecida dd.iS_POS\ . onda, meu santo! I A equipe vitoriosa formou
mos e agradecemos o ofício

cão e competência, porque, na re:llidade, o. tra IClOna j -:0:-' c-"m: Tonera, Orlando e Be-
que segue:gremio caxiense merece qUe suas questões ll1terl�a.s s.e-l O Professor Valmir Dias, 1 to; Culica, Cabeça e Valdir; "Henrique Lage, 15 de

.iam resolvidas em pi:oveito elo proprio esporte JOll1vII- 1 por sinal excelente técnico Luiz, Elbe, Toninho, Sebas� Fevereiro de 19561ense, do qual é um dos. lídimos representa.ntes. Como, de basquetebol, ultimamente tir,o e Amilton. I Umo. Sr. Diretor Esporti-se vê, não foi cOllfirmada a resolução antenor, tom�da .

anda mlíito "Pekim". Não -:0:- .

vo de "O ESTADO"
na terça feira, antes da convocação do Conselh? Dehb_e- aparece mais e mesmo nem AnSENAL 2 --: MAJOR

Florianópolisrativo, com respeito à �leição do sr. Pedro �olll1, senao
. fala sôbre basquetebol. De-. C?S'rA ° Temos o prazer de co-

apenas tendo sido mantido o nome do sr. MarIO Metz que sistiu também? Doa peleJa foi realizada municar a V. S. que, emfoi de fato eleito para a, vice-presidência.
,

.

.

-:0:- I OH tem no g-l'::�m�,do do '�'il'o data (}e lOdo corrente, foi
E tu, Paulo Cab�'al, .vens de G?er,ra, quando estIve- eleita e -empossada a Dire

ou não com o teu FIg'uell:en- �'am !rente a frente OcS c�n- toria que deverá reger os
se? Não venha me ,dizer Juntos do Arsenal e MaJor destinos desta Sociedade,
que és de "onda" também. I Costa ern jOgO amistosó.

no biêhio 1956/1958, e que
"Faz favor"! I Venceu o primeiro por dois fico!] assim constituida:

-:0:-
,I tento� a zero. Marcara� I Presidente de Honra

Aos técnicos do Caráva- para o A:rsenal Valter e QUl-' Dr. Octávio Ribeiro de
na e Lira Juvenil, aviso�lhes nha. I Castro
que o técnico do Clube Do- -:0:- Presidente _ Dr. Luiz
ze anda com, uma onda 01'- PALADINO 5 - INTER- ?crnando da Gruz Secco
g'Rnizada. Diz aos quatro NACIONAL 3 i Reeleito)
ventos que o' Campeonato Sábado à tarde preliaram ,'ice Presidente _ Walter
juvenil vai ser uma barbada. no cainpo do Abrigo de Me- \_mndei Silva
Quer dizer, ,não foi bem isso nores, Paladino e Interna: Secretário Geral, _ Mau-
qtíe êle afirmou; mas diz cional. A vitória sorriu ao

ro d Souza Viera
por ai qut) a coisa não será Paladino" pelo escore de 5 1.0e Secretário - Maurí-

Jtilo dificil assim. Em resu- tentos a 0. �jo da Costa lVIoure
mo, o que êle anda dizendo ... _·O·_ I.�> que vai ser uma barbada FIGUEIRA 3' _:_ AVANTE 2
'11('smo. Portanto, todos es- Em São José no período
�5,(l de prova que eu nada da manhã foi realizado o

'oÍnentei a êste respeito.
I

encontro Figueira e
-

Avan-
�30mente avisei; e quem avi- te. Venceu o Figueira pela Precisa-se
3a ::tmigo é. Eu, hein! I contilgem de 3 a 2. r-:on�elheiro

":_:O:- (Colaboração de Luiz AI· fn:le ;�.�!l1.
Ef',tá em moda no basque- Vç'i'i ri:! Silva)

tebol, a tal de "onda". E

por causa dela, alguns in'e-s
ponsáveis, qUe não soube
ram olhá!' o sentido pilhél'i-

i co da mesma, fizeram uma

: "bruta" que não tem mais
tamanho. Mas que barbari
'el'lde! Inventaram que a

rtivo"
NOTICIAS DE JOINVlllE

(Do Correspondente Hug,o Wea
ber. esneclal para "0 ESTI\DO")

.
,

- AFINAL, O ESTADUAL DE FUTEBOL: - Por

mais de uma vez temos insistido em noticiar o atraso da

disputa dos ca-rl1peonatos e:;taduais e os consequent�es
prejuizos, alem de se esLu' .sempre, laboran�o. num c:r
culo vicioso. Ainda agora fOI recebida a notIcia da diS

puta do campeonato estaduül de futebol, correspondente•

aó ano de 1955, a ter início no dia 25 deste mês, isto é,
no proximo domingo. Não seria o caso, por exemplo, de

Se convencer a entidade presidida pelo sr. Osni Mello
,do inconveniente que se Cé: usa, e aproveitar-se deste

exemplo, de uma vez pOl' todas, procurando para o ano

de 1956 marear os limites maximos e mínimos num ca

lendário e. sobretudo, exigir, pelo proprio exemplo, o

seu cumprimento, Convem lembrar que para o ano de
1956 está previsto o certame brasileiro, ao qual por cer

to a Federação Catarinense de Futebol deseja concorrer

com a sua representação. Se a F C F não proceQer com

juizo, os reflexos se sentirão na equipe que representará
o 'futebol catarinense, no certame naciont,tl.

- UM A ZERO NO "CLASSICO" LOCAL: - O pre
lio América x Caxias_ F C, pelo quadrangular, -disputado
na ·chuvosa tarde de domingo resultou num escore de
1 x ° a favor do Caxias. Com este resultado verificado em

Blumenau, no "clássico'" claqueJa cidade,' a colocação
atual, ao encerrar-se o primeiro turno, é a seguinte:

1° - Caxias P, (�" 20 Palmeiras - 3 p.]) .; 30 _

Olimpico - ti p. p. e 40 - América - 5 J), p.
- FUTEBOL DE SALAO INTERESTADUAL: -'- O

conjunto de futebol ele salão da Escola de Cadetes da
PoUcia do Paraná que aqui se apresentou no sábado e

domingo, registrou dois triunfOf-l, um sobre -o Cruzeiro
pelo escore ele 4 x 3 e outro sobre o Banco elo Brasil por

Conselho Fiscal
Osmar Florentino Macha·

do - Heitor Fortunato
Edil' S. Martins

Suplentes
Moacyr Orige - Cecílio

Jaime' Rodrigues - Antô
nio S. de Souza
Servimo-nos do ensejo pa

ra apresentar os nossos pro_
testos de alta estima e dis
tinta consideração.
Imbituba Atlético Clube
Mauro de Souza Vieira

Secretário Geral"

2.° Secretário - Apoli
niírio Roberto Pereira
Tesoureiro Geral - Ady

Evaristo Nunes
1. ° Tesoureiro - Mario

Jorge de Carvalho Ferreira
2.° Tesoureiro - João No-

gueira
Diretor de Esportes

Harley Amadei Silva
Diretor Social � Dr. J 01'

ge Yersin Lage

EMPREGADA
OSMAR SILVAtratar a rua

Mafra 145 ou
I

:e:

HILDA SILVA
Participa aos 'parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de

A G R· A D E C I M E N T O I sua filha Ely com o SI'. Hél-
f cio Rll'bosa.

'

sensíbilizad:t I
I
f7 x 2.

A família,T,ycho Brahe Fernandes,
',g;J'adece as demonstrações de pezar.

Fpolis, 16/3/56.

mi CLUBE ATLE'TICQ
� BANGU'·

A Tesóuraria do Clube
Atlético Baugú comunica
aos Srs. Sócios que já preen
cheram· as pl'OPOSt.1S, que a

cobrança referente a anua

lidade de '1956, será inicia
-da no próximo dia 29, deveu-
do estender-se até 5 de abril
do corrente ano.

Outrossim, a campanha
que tem como "elogan" Ban
gú nos Esportes, será con

firmada, sendo que o Clube
solicita o máximo de apoio
para o seu sucesso absolu
to.

Teodorico Rocha
1° Tesoureiro

As 3 - 7,30 - 9,30hs.
John WAYNE - Bethy

FIELD - Hary CAREY em:

O MORRO DOS MAUS
ESPIRITOS

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

As 4,30 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

Clifton WEBB - Jean

PETERp - Louis JORDAN
- Rossano BRAZZI em:

A FONTE DOS DESEJOS
No Programa:
Short colorido.

____

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As 4 - 8hs.

l°) Cine Noticiario. Nac.
2°)· NEM SANGUE NEM

AREIA - Com: Cantinflas.
3°) NA VELHA SENDA

- Com: Roy Rogers - Tito
Guizar - technicolor
4°) INVASORES DIABO

l.ICOS - 5/3 E,ps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

UE.--- _ .. _. -_ ..

As 5 - 8hs .

Cantinflas - Pedro AR
MENDARIZ em:

NÉM SANGUE NEM
AREIA

No Programa:
Cine Reporter,. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.

ReporteI' Na Tela.
Nac.

2°) DUVIDAS NO CO
RAÇÃO r- Com: John Car
do - Susan Ha:yward
3°) PAIXÃO � SAN,GUE

- Com: Van Heflyn - Su
san Hayward - colorido.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

VV&. EDITH PIRES
E'ARBOSA

Participe: aos parentes e

pessôas de' suas relações o

t:ontrato de casamento de
'lell fil'ho Hélcio com a srta.
E!y Silv::t.

F'poUs, 15/3/56

ELY e HÉLCIO
Noivos

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



._-�- ...._------,._--�.,__.",-�-

Faz saber aos (1'II.e o pre
sente edital virem ou dele
tomarem conhecimento" ex

pedido dos autos de ação de

usocaprao requerida por
José Godinho Filho; que se

processa nêste Juizo e car-.
tório do escrivão que esta

subscreve, que, atendendo

a,p que lhe foi pedido pelo
autor, que justificou devi
damente a posse para usoca

pião do referido imóvel si
tuado nos Barreiros neste

mumcrpio, pelo presente
edital, cita a todos aqueles
que por' ventura tenham
qualquer interesse ou pos
sam alegar qualquer direito
sobre o imóvel, para no pra
zo de trinta dias que cor-�
rerá da data da primeira
jiúbl icação se fazerem re- T'EXTll CISAMAR S. A. -INDU"STRIA, Epresentar na causa por ad-
vogado legalmente habilita-

-(,1\,.ME'.RC,IOdo e contestarem nos, dez '\l.
dias subsequentes, a petí- ASSENmI4t.;IA GERAL EXTRAORDINARIA
çã o inicial abaixo transcri- ..

CONVQCACÃO
'

ta, alegando e lhes oferece -

1 f 1
Pelo presente edital são convidados os senhores acio-

em (e eaa (e seus direitos, .

li istns da "Têxtil Cisarnar S. A. - Indústria e Comércio"sob pena de decorrido o. pra-
zo marcado

;

considerar-se
a f:e reunirem em assembléia geral extraordinária que

perfeita a citação dos ínte-,
será realizada no dia 31 ele março corrente, às 16 horas,

ressn.dos ausentes e desce-
.na séde social, à rua Deodoro n. 9, nesta capital, para

nhecidos ,e ter o inicio ':0
de líbern rem sôbre a seguinte

Ordem do dia V RUS D SCOprazo para contestação na
I

.

E' NHECIDO NO FJtONTEIRA
f dI' PE'rlç-o

1° - Aumento do capitrtl social e consequente re- BRASIL Todas essas medidas, disseorrna a er. .; A. f'crma dos estatutos.
'o

Exmo. Sr. Dr. -Juiz de Di- 20 O
o professor Mauricio de Me-

reito de São José. José Go-
- utros assuntos de intcrêsse da sociedade. Declarou, inicialmente, o deiros,' são .precárías, pois

d in ho Filho, brasileiro) ca-
Florianópolis, 1° de março de 1956. titular da Saúde que a epí- que o portador da doença po-

sado, servente, residente e
Augusto Hendr.ícus Vossenaar, Dh'etor-Superínten- demía de poliomielite que a- de trazê-la até o nosso terri ..

den te.
domiciliado em Barreiros, . tinge aquele país-amigo é re- tório na fase de incubação,
mun. de São José, por seu

almente muito grave, embora apresentando-se o doente co-

procurador infra-assinado, FEDERAÇ.A�.'O DOS EMPR'EGA,DOS I�IO
ainda pão se tenha nenhuma mo pessoa sadis , na aparên-

advogado inscrito, na A. -A. .. informação exata sobre a SUa da, Quanto ao diagnóstico
B. Secção de Santa Cacari- éxtensão, Tudo faz crer - precoce da poliomielite, não

na n. 479, residente· em COMERrlO �DE SANTA CATAR' INA prosseguiu - que se trata de é possível fazer-se no estado

F'Iorianópcl is,
.

vem expôre\,;' ..'....
um tipo de vírus conhecido atual da medicina, 1)ois a mo-

requerer a V. Excia. o i se"
corno número 3, e ,para o qual léstia se apresenta com os

guíute : 1° - Que, por si �. E d I" ,t a I /
,) Brasil nãb tem qualquer sintomas habituais de qual-

por seus antecessores, poso,
imunidade, ,porquanto é de quer tipo de infecção, Ref'e-:

Rui mansa e pacificamente, vírus conhecido como núme- rindo-se às providencias pos-

e, com o animus domini, há O presidente da Federação dos .Émpregados no Comér- 1'0 2 que <a nossa população tas em exocução no Rio G,

mais de trinta aTIOS, um ter- cio de Santa Catarina, no exercício de suas funções, con- tem sofrido ataques, de me- do Sul, esclareceu o ministro,
rena »ito ern Ilal'l;eU:QS, 011�' forme os Estatutos, convoca Os senhores membros do Con- nor gravidade, Os perigos de finalizando as suas daclarn

de reside, com a área apto:' salhõ de-Representantos desta Entidade, para a reunião 01'-
uma penetração cles3e mal ções, que as autoridades sa-

xima da de 6,822AO m2 com dínárla a realizar-se: eln sua 'sede, à rua TrajanQ n, 14, 20
. no pais são evidentes, dadas nitárias gaúchas estão em

as confrolltaçõe,� e dimen.,_ Pavimento (Edifício 'Col1feitaria Chiquinho), nest1t ÔapttalJ as hciliclades de r.offillflica- entemlllllent0B com as da

sões: fi'ente, a leste, na es- no dia 30 (trinta) do "corrente; sexta-feira, às 17,30 horas: ção êntr-e os d'ois,'i'!-l:r.ij;orws, Argentina no sentido de fe-

t d P t· f' 1" d d d I ·t· tendo o Ministério da Sàúde chàl'-se a í'l"'nteii;a ,> Tl'nl derê, '1 para o ecas, medin- com a ma láa e e se pyoce ,e� � eI ura, dISCUs.3ão e apro- v _>

do 16,4,0 lUS.; fundos com vação do RELATÓRIO E BALAN'ÇO FINANCEIRO, c61'1'e:>-
adotado a providencia{.'Preli.. impedlr-S'e a' propágação de

igual laigurà, a oeste, em pondentes ao exercício de 1955, min�1d� urna vigilância maismaL

terr:"" de Luiz Francisco Não havendo número legal para funcional' a hora mar

Filho; de ambos os lados

I
cada, a reunião será instalada àil 18 horas, em segunda e

mede 416m3" sendo ao sul �'ltima ·convocação, COl!l qualquer nümero de deleg:ldos pre-
com tel'l'JS (te José Godinho "entes. '

J 01', e ao norte com ditas de Flor'ianópolis, 20. de março de 1956,
Oswaldo Machado e Manoel Hypólito llo Val� Pereira - Presidente.
T\r[(rco�". n,,.',',nl.()Q', 9,0 _ Q,ll'e Ministéi'io da Gnenâ ZOIlâ . mento, Aldo José dos Santos, .

.L í...... �_
_

..
-
..��....",....."\JflJ"",•••""""""IIil..�......-..'\;,.���

no dito tet'l'eno tem feito e r__·"'""'aa'V'......M_,.,;,..._-......·oJ"__• ......-;;.,._·.....w._............�....·.-�..._J"...._..... Militar do 'Sul 53 R M e l}ll Arlloldo Gomes, Augusto _Li-
.

..

pOSSll i benfeiLori::ls, e na, ';
D I 14° BTI. de Cat:adores dio Pires, Adhemar 'Homero

falta de títulos sobre o imó- '.MISSA DE 70. DIA ,Repàl'tição Alistad:n'a Ventura, Artur Buck, Artur

vel, se configura o usoca-
Rodolfo ela Silva, Altanivo

.

pião extraordinario, l1a for- JOÃO DA SILVA NEVES Tendo os Oficiais da Raser- Rocha Linhares, Affonso Ju�

ma dos arts. 550 e 552 do
va e OS Reservistas cOnstan- lio Marques, Altino Clemente

Cód. Civil; 3-0 _ Que pre- Viúva LeonOl� ele Souza Neves (Florzinha) e filhos tes da relação abaixo, incor- de Lima, Aderbal Inacio Ca-

tcnd.õnd.o
..
legitimar sua si- Dr . .João Luiz Neves, José Euclydes, Maria Leonor, Ma- : rido em MULTAS por falta bral, Ajór ,de Souza, Aprigio

tüação d,!'l fato, l'equer a V. da Lizete e Carlos Fernandes, agradecem as' conforta- de comunicação de MUDAN- Pereira Filho, Avanir da S11'- Do Sr, Dr, Rubens R. Neumann, Engenheiro responsa

Excla., na forn}a dos· arts. doras demonstrações de pezar recebidas por ocasião do ÇA DE RESIDENCIA -(Pará- va, Amadeu Silveira, Adair da vel pelo Serviço de Luz e Força da Capital, recebemos o Se-

45'1 e seguintes do Cód.' seu esposo e pai JOÃO DA SILVA NEVES, e' convidam grafo único do art 105 da Lei Silva, Benito Romano Piccolo _5uinte, para conhecimento do público:
Prac. Civil, designacão de seus parentes e amigos para a missa de 70 dia, que, em

do Serviço Militar) a REPAR- Benicio Donato de Ollveira' Ilmo, Senhor Diretor le O ESTADO,

dia, hora e local pira a =:ufrágio de sua boníssima alma mandam celebrar,' sába- TIÇÃO AI.rSTADORA anexa Carlos Leopoido_ Kraemer'" Venho por intermédio deste solicitar' a V, S, que trans-

justificação, ouvindo as tes- do, _9ia 24 do corrente, às 7,45 horas; no altar da Cape- ao 140 B C, os convida a apre- Carlos Rocha, Carlindo Ma: crev� nas tiragens dos dias 23, 24 e 25 o seguinte aviso:

temunhas abaixo arroladas, la do Colégio Catarinense. sentar explicações à mesma ,noel Pires, Constancio Kones- "Em virtude da Usina Termo-Elétrica estar pl'evendo a

citando-se em seguida -os Desde já agrad.;:cem aos que comparecerem a êsse no prazo de 30 dias a contar ki l<'ilho; Dalmiro Acapito -. limpesa duma caldeira no decol'l'er da 8-emana Santa, re
confrontantes e suas mulhe- üo de fé religiósa. da data do presente Edital, Os : Mafra, Dolciano Domingos da' duzil1do e limitando o fOl'llecÍmento de ,energia, o Serviço
res se c,lsados, o Orgão do Aproveitam o ensêjo para, do fundo do coração, ex-

residente na Capital, e .aos I Costa, Dalmo Manoel Veras, de Luz e Força esclarece que em caso de necessidade deve

Ministério Públicõ, po'r edi- rjressarem aos revelos. padres Alberto Bertoldo Braun e .Deleg�dos de Recrutamento I Ernani da Costa Meira, Eli rá suspendei: o abastecimento de: energ'ias nas zonas e ho

tal, digo, por editais com o Francisco de Salles Bianchini, sua imorredoura grati-·
Os reSidentes no Interior, sob: Fortunato, Enio Gomes Pa- l'as solicitadas no decorrer da lJróxima semana.

prazo de 30 dias os interes- dão pela gentileza, dedicação e amôr Gristãos que dis- pena.de cobrança judicial das II �ilha, �.rancisco Pedro Perei- •
Outrossim solicitamos'lI; redução máxima 110 consumo·

sados incertos, e o 'Dominio pensaram à alma e ao corpo de seu pranteado e inesque-
refendas MULTAS e de OU- la,...FahmManoel Adão, Fl'an- de Euergia Elétrica".

da União, por' oficio' cütl1 cível esposo e pai e pelas sábias e c'onfortadoras pala-
TRAS que s� acumularão até

I
cisco Salles Gardani dos Reis, Sem mais, aproveito o ensejo para ápresentar a V, S,

A. R, para contestarem; 'Iras dirigichs à família, bem como ao dr. Artur Pereira que o reservista cumpra, em- Henrique Paim dos Sontm, Os meus protestos de alta estima e distinta conside'l:ação.
querendo, sob pena de re- e Oliveira, pelo désvêlo profissional demonstrado. bora com atrazo, o parágra- Hamilton Fernando Cunha Cordiais SaudaçÕes
velia, expedindo-se afinal to único do art 105 da LSM, Hamilton Amaral, Ivo Pe�
mandado para transcrição '�-.-. __ ·..,w.-..,._�.__.."..,._-__ •••-",. isto�, comunique sua resi- reira, Ivo Silveira de Souza
no Registro de Imóveis:'Pro- F,.O-T O r .0' P I A S·

dência atual. Os reservistas freno Aquino' de Espíndola'
testa-se por todo o género '

'

,

l, em causa são os seguintes: João Daniel Ferreira Joã�
de provas admissiveis, in- Oficiais da Reserva: - de Souza, João Justi�� de

clusi.ve depoime�1to peSSOalj SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO
Acacio Silva, �lzir dos Sant�s F:l!'ias, João José Pereira,

dos mteressados. Dando-se Rua João Pinto, (altos) 18 _ Florianópolis A�tunes, Am�lc�r GOYhen,cix I
·JPi\O el,os. Santo�, João Ra-

Marcos Belina Bittencourt.
o valor de Cr$ 2.100,00, para' _

.

.

'

I
GIgante, Antomo Se1'\lr, Bra- I mos JUl1lor, Joao Alfredo

:\'Ia'llrO Gaspar Schmitz, Nil-

fins.
de alçada, e. A, esta (!it;.ção ·aos confin�ntes ,do

I
ta ci.da.de de São, José, aos silio Vieira, Djalm� Buri�o I, Dobs, Joã? Alexandrino de

COIl Manoel Florentino, Nil

ccm os documel1tos melusos, Ilmovel e ao Dr. Promotor treze dias do mes de

feve_IFa�aco, _Eloy
Schne1der, Joao ! Melo. Jose Augusto da Sil- ,:eu de Jesus Andrade, NU

P. deferimento. São Jos,é, Publico, todos para contes- reiro do ano de mil noveceú- GUlmaraes da Costa, Jorge 1 'la, José Miranda, José Ma-
'OH Cuimarães, Nilton Pe-

30 <13 a.go'sto de' lfl55. (ass.) I brem o pedido querendo, tos e cincoénta e seis. Eu! Radzimins�i, Luiz �enato pe-I' ria Filho, José do Amaral, ['eira, Nilton de Souza, Nel

P. P. Paulo Filipe. Rol de I no prazo da ld. OutrQssim, Arnoldo Souza, Escrivão a droso, Mano Laurmdo, Mau-. ,José Fraucisco Esp' d I
;;;on Camilo Machado( Osval-

.. t I T> l'
. \ .

1 f'
. 1'0 Alice Nat ll'n B lli I -' .. m o a, do !\.lipio Silva Osní Viei

c�s ,emu� ias: ne armlllo J0- ertem-sc po�· edita, c.om 'IZ datilogl'afar e subscrev? '
.

a o, � n, -

! José Mattos, José Zeferino'
,

-

se da Silva, Manoel Marcos pl''lZO de trmta (30)dIas, (Ass.) N.ewton Varella Jmz N:wton Lm.hares D �vlla, Ney i Custódio, Joaquim Manoel �':1, Osmal; Sipri�no dos Pas-

Ramos e Eulalio Cipriano os interessados incertos, na de Direito Era o que se
Dlehl Baijtlsta, Placldo Terra· P

.

J' I' A l'
"os, Osva do Silva, Olavo

" .

d s· I erell'a, ti 10 l"Ce 1110 Dias Joro'e N 01" d S 'I
di] Silva, resid em Bclr- (.,o,EÍo:midade d.o § 19 do côntqnha em o dito edital e ouza e SIlva, Plínio Ca- 'J' J' d S 'I'

"', unes, lV1Q a 1-
.

'�Z h' I alme ose os antos Jai- , O 1 d M .., d
reiros, Desp!1cho. A à con- art. 4;)5 do C. P. C. Cust!,líS a que bem e fielmente o fiz cuba, Severmo Bézerra Dei- I S 'I p. J'

\ H, r au ° aXlmldl10 a

elusão, São Jã"é 1'8�10�5r; I' S J 2' 1i'56 extrair' a presente cOPl'a te, Walter Stodiek, washinp'-I' melf,ILva ]lres, Jac?b Ra- Silva, Osvaldo Joaquim An-
"'f '

� , u. fm:·d. ,io os é, �,!(l- • <,

t r "

'" nu o acerc a, aCl Rosa

uer�a.sIO Nunes Pires. Juiz (}.8;;i.) Gervasio Nl\Íles Pi- E�l, Arll�ldo Va�ella, Escri- O? Ceze l� Ltlclano GUfso, I Luiz Fernando dos Sant�ôi:
�T�l�"tlluto Jem exerClClO, res"':- Juiz Substituto. ,E vao a ,fIZ datilografar e WIlson Abrahan,

; Luiz Fernando Martins :de
v ISto:::. etc, ulgo por. sen- ;-nua que chegue /o cOH};re- e subscrevo. Resel'vistas: - Antonio Jo- I Andrade Luiz Lídio T

. '.:

t a 't'f' -

1 fI
' , d' t dd d' S- T

'

13 d 'd '1
I' elxeI-

.. el:ç, a JUS I ,Icaça� ce �. tIl1wnto e o Y''', man el . no, ose, . e fevm'eiro se !1'Sl'va, Antônio Rosa de j' rf!- Martins, Manoel Macha-
feIto P?I' Jose Godll1ho Fl- "xpedil' o pres,�nte pa.ra

ser

I
ele 1956.

"

Matos, Antonio Carvalho -; do de Souza, Manoel Arino
lho a fm� de, que produza '.;jfix:ldo no ,lugar de costu- Soares, Antonio Fl:ancisco da I! de Souza, Manoel Br.azilia-
seus devldos e legais efei- m��",: �ul/Iicado ��ela im-

I
'Newton Varella Rosa, Alcides João de Olivei- no da Silva, Manoel Paulo

tos, Expeça-se mrtl1da·,.:'O de pj c;;,�",("YdJ.o e pass,dlo nes- , Juiz de Direito. fra, Aldo O.n·onimo do .l,fa2ci- Machado, Manoel Machado,
��............

, . ' ,

TEXTll CISAMAR S. A. -1�.D05TRIÂ E,,"�···cte.c���
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:�
....

����
•••"".,

COMÉRCIO
.

.. PISO DE AStALTO PARA . II
.�. ARMAZ-'ENS E--' [..ABR' lCA.S ,� !

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA '

:
" 'fJ I :

CONVOCACÃO.. l

Pelo presente edital são con�idados os senhores acio- = �
nístas da "Têxtil Cisamar S. A. _: Indústria e Comércio", • Sua mercadoria está se estragando devi-· •

a se reunirem em assembléia geral ordinária, que será 18 do à humidade?
/

,

!
realizada no dia 31 de março corrente, às 14 horas, na •

O piso de seu arm.izem não está resistin-
..

séde social, à Tua Deodoro n. 9, nesta capital, p�ra deri-. i.
do [10 ü·,.,fego de carrin Los? =.berarem sõbre a seguinte "ECOPEL" Emprez a Cor.ceeslonaria de

,

Ordem do dia •
. Produtos S/A, :

1 ° - Exame, discussão e aprovação do balanço e das : -r.,1.l:1 Líbero Budaró, 3:iô � fe.;iE': 32-0'293 :
':ililtas relativas ao exercício de 1955, parecer do conselho fi S. Pa ulo •

fiscal e relatório da diretoria.
. : :'

20 __ Éleiçlw âos membros efetivos do

con.
selho fiS-,I. Qdê,ii'!ii envier-me, 8f'1'1 compromisso, deta- =."ti e respectivos suplentes. . � lhos G j.rospectos :

3° - Outros assuntos de interêsse da sociedade. I E:'rLL:[<:çU.,:', ",.,.'.',. . :
Florianópolis, l0 de marêo de 1956. : CIDADE."", .. "" .. " , :
A t II d,· V D' • NUlVIE ., " ., " , .

, ugus o en rrcus ossenaar, lretol'-Superin'ten-. :
dente. •. ' •

�••••••••••8 8••�••••••••••�••••••��

,Edllal

MEDIDAS'DE PROTECAO CONTR,A A,
,

'

POLIOMIELITE

�

O Doutor Newton Va
rella, Juiz de Direito da Co
marca de Sã� José, Estado
de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.'

-

EDITAL

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na

séde social desta sociedade, à rua Deodoro n. 9, nesta ca

pital, 'os documentos a qUe se refere o art. 99, letras a,
I> e c, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de .setembro de 1940.

Florianópolis, 1° de março de 1956.
Augusto Hendricus Vossenaar, Diretor-Supeninten

dente.
..............................e .

RIO - O Mmístro da Baú- sevsra nos aeroportos ínter-'

ele: professor Mauricio de IVle-1 naci�nais, ísolando-so Os pas- Ideíros, concedeu em seu ga- sageiros que se apresentaram
binete, uma entrevista à ím- febris, Em São Paulo, me-

prensa, a propósito das me

didas preventivas que o go
verno pretende pôr em práti
ca a fim de protege-r a popu
lação brasileira contra a pos
sibilidade de se estender até
o nosso País o surto de para
lisia ínrantíl que vem de atin
gir a, Argentina.

diante acordo com' o governo
do Estado. vem de ser au-

mentacla a equipe médica que
trabalha em Congonhas, isso
enquanto no porto de Santos
o trabalho' se procsssa nor

malmente, à vista da exístan
cía do pessoal suficiente,

FECHAI\-1ENTO DA

, J

Toda dona de caso sobe que êsses insetos
transmitem doenças, porque vivem. na imun
dície e carregam nas patas milhares de mi
cróbios, podendo contaminar a comida, Por
isto, ela combate com NEOCID EM PÓ as

baratos que ameaçam a saúde da' família:

Polvilhar NEOCID EM PÓ sôbre

prateleiras, em baixo de ar

mórios e outros.lugares, por on-
-

de as baratas côstumom passar.

NEOClD EM PÓ mata infallvel-
mente as baratas quando en

trarem em conlato com o pó.

NEOCID EM PÓ mantém CI

ação mortífero durante mui
tai semonas.

COM NEOCID EM CASA,
HAVERÁ TRANQUILIDADE E ,SAÚDE., I

NEOCID
�

•

um produto
,ga ronlido

. pela
morco $u,iça

PREVENINDO AO POVO
PROVAVELMENTE, SERA' SUSP�NSO POR 3 OU MAIS

DIAS O ABASTECIMENTO DE I.UZ E FORÇA EM
DIVERSAS ZONAS DA CAPITAL E DO ESTREITO

•

RUBENS R. NEUMANN
Engo. Responsável

Libanio da Costa, Reinaldo
Mariano, ;Rui Hoffmann,
Silvio Patricio, Saulo da Sil
va, Salomé Miguel José Fa
rias, Santolino Rufino Flo
rentino, Silvio Isaac da Cos
ta, Valdir Costa, Valdir wiI
ki, Valmor Antônio de Frei
tas, Valmor Dutra, Valde-

miro Soares, Vilüm Rosa dos
Sa'.ntos, Vilson Cabral de
Oliveira, Valdo Leandro
Ferreira, Walter Gevaerd,
Waldori José da Silva, Wol
nei Cordeiro e Waldemal' Jo
sé Neve� .

'unes, Olavio Marcolino
Fernandes, Otávio Manoel
Ferreira, Orlando José da
Silva, Ol'ian,do José Domin-
gos, Pedro José Helena, Pe- Quartel em Florianópolis,
dto L:mrenci:o Martins, Rau- 20 de marco de Hl56.
lino Fernandes PhiUppi, Ra- , ArIloldo' Vequi _: 20 Ten.
bel elomingos Dutra, Rafael Che.I'e R-A �iíleX::1 no 140 RC.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ENCrcLOPEDIA DE SANTA CATARI N� I �������V�R� 1
Zedal' PêrfáLO da Silva G outras Instituíções,

estaol·
CtlRNEIRO I. : sendn copiados, E' bastante

" +: '.. _.! _, I
1L1 dias, encontrei no. Rio

I citar o DIOi?N���O TOPO- \ ra l��_l�e�, �r:rí.:aru__ hOJ�, ,ii\lfRI-:§§lONADO Cô�I OS. x�do�' ob�erv_ou que � po�uia�o Almirante Car-los da Sil- GltAFICO, I-IlSTOltlCO E ES·· ,a esta cidade, precedente da NOVOS TRENS DA CENTRAI. çao do_RIo ele Janotro cresce ",'/I!" �M-Qveirn Carneiro, _Comandante! TATíS'I'iCO DA PROVINCIA
'

C�lJ)it:ll tia .HepÚlJlic3! ? 1103-, LONDRES (E,N,S,) _ O, c�ntinuam:nte, e para �l'O� RIO \L��) _ Em recentes consome (queijo, ovos, ceM€m Chefe da Esquadra Bra-I DE SANT ACAT�RINA, to�o 1',0 .colltel'l'a.neo e p,artICUlar
I
Embaixador do ,Brasil em va-Io �encIO�ou que o p�m1eI pesquisas realizadas pela C,: ais, etc.) em sua refeição llla.sileira em seu escritório do punho do Arcipreste Paí- I amigo Almirante Carlos da Londres, S, Ex, o Sr-, Dr, Sa- 1'0 padído fOI de noventa, o M, E, do Ministério da Edu-' tínal, Como resultado de,tesituado à Avenida Rio Bran- va, de consagrada memória,l Siíveira Carneiro, coman-j muel de Souza _ Leão Gra- segundo 'de cento e cinquen-· cação e Cultura foi registra- trabalho posit1vou-sc lllaisco, n. lS3, sob uma tempe- ou a NOTíCIA GERAL ,DA I dante em Chefe de Bsqua- c.'ie declarou num dos pro- ta, e o terceiro de duzentas do que em cada dez escolares uma vez as precárias condi.raturn escaldahte, a dat ilo- PHOVINCIA DE SANTA CA- dra. gramas da BBC que ficou unidades, devendo-se acres- brasileiros, 2 vão para a es- ções alimentares em qUe segrafar -a parte bibliográfica TA1'l.INA, do mesmo autor, Ou profundamente impressiona-l cantar as cem construídas no cola em completo jejum; 33 encontra grande parte dasda Enciclopédia de Santa OS trabalhos 'de Manoel Joa- Ao prezado amigo, augu.! do com os novos vagões fer- Brasil. A capacidade de cada tomam apenas café s imples, crlanças brasileiras, COIU asCatarina. quim de Almeida Coelho, sô- ramos voto,::> �e feliz estada I
rovíáríos construídos no Rei- vagão é de pelo m�n?� qua- antes de sair de casa; 4 co- bases feitas no referido in-Confesso que fui surpre- bre o Regimento de tnranta- em nossa Capital. no Unido para a Estra,da de trocentos lugares, o oobr� do

mem pão sem manteiga a- querito foi organizada aendido pelos inúmeros do- ria de Linha, que deu o nome Ferro Central do Brasil. que possuem os me:ropohta- companhandn o café e ape- Campanha de Merenda Esco_cumentos que me foram de "barrigas-verdes'� aos de�- I

-. Sua entrevista foi gravada nos de Londr�s. O n��ero �os nas 1 toma café com leite e Ilar,
Este organismo CIo M, E:.mostrados e pelo andamento cendentes dos hsrols catarí-

KVI VISrfA AO LITO- ; algumas horas antes, duran- assen:o� pore�, fOI le��zldo I pão com manteiga, C, se estende hoje por todo oque soube o nosso amigo dar nensss, f '- te a visita que fez a uma ao rmrnmo, afim de dsíxar o

I território nacional e Vem Pi' _à vultosa obra cultural. Há ainda a registrar a tar- RAL BRASILEIRO fábrica da "Metropolitan _ lnaio� e,spaço pos�ivel pa�a os Neste mesmo inquérito fi- \ curando diminuir as defic�_P�,ra conhecimento dos in- ta correspondência trocada' Cammell C�rrj,a,ge & Wagon que VlaJ�m em pe. �r, G�I�S- ; cou' provado, ainda, que é ra-I encias encontradas na ali-teressados, passo a divulgar com especialistas e historia-
RIO, 23 (V, A.) _ Chega- I

Co, Ltd.", Blrm1O�ham, �om o dale, diretor da �lectrlcal i ro o escolar brasileiro que mentação destas crianças,
as notas por mim coligadas dores famosos do pais e do

rá hoje a esta capital o sub-
.

objetivo de apreciar �s lmh�s Export companv, op,mou q\�e
sôbre a Enciclopédia de estrangeiro, que estão colabo-

martno "Jallãb" da Marinha
I
de montagem de vagoss. "Náo o problema do RI� ue Jan�I- ..-_.-••_- -.-.- -.-•••-.- _ ."Santa Catarina : rando entusíàstícamente pa-

d d E t d U' pcdaría ter tido melhor ím- ro, onde esses vasoes daverào
e guerra os s a os. m-

. ,

dOs di'versos volumes da ra o maior -prestígio da Encl-
1"

, pressão" declarou "e estou operar, e semelhante ao e
dos, que rea iza exerciciosno'

,

'hEnciclopédia obedecerão ao clnpédia de Santa Catarina,
litoral da America do Sul. O certo de que êstes maravllho- Londres, Bombaim, Jo an-

formato do notável livro do xxx
"Jallão" que atracará no cais sos trens serão de g-rande va- ,nes�ur.g e Bu�nos AIres" �sEmbaixador José Carlos de Indubitàvelmen�e,? Almi-
norte da Ilha das Cobras, lia na solução do problema vagoos construídos pela fabn-

Macedo Soares, FONTES ra�te Cal�los da SlIveu'a Cnr-
permanecerá aqui até o dia de comunicações na capital 'I ca "Metropolitan _ Cam-

DA HISTóRIA DA IGREJA ne11'O e:sta de par:1bel�S pelo 125 do corrente, do Brasil", O Embaixador te- mell", e111 Birmingham, dota-
CATÓLICA NO BRASIL, seu corajoso emprandtrrrento ve a oportunidade de ínspa- ' dos de equipamentos elétri-
encadernado. O tipo de letra já às vésperas de ser concre-

I

� 'cionar os vagões em todas
I
cos feitos na fábrica da "Me::

,

d tízado. suas etapas de construção. I tropolitan _ Vickers" emsera o o livro de François �
_ � "

_

Mauriac, O PENSAMENTO Julgo, catal'��1e,nses, de I�O�-! ATACARAM PAULO Chegou a ver o quinto t,�'em :Shef�ield e Manchester, estão
VIVO DE PASCAL, editado so dever prestIgiar ao maXl-,1 _ uma unidade azul e Cll1Za

.

solucIO�ando o problem� do

pela LiVl'aria Martins, de mo o rJJ[lgnífico trabalho cul- AFONSO já terminado, congestIOnamento do trafego
Siio Paulo, Cada volume te- tural encetado com tanto lu- I i Durante a visita o Embn.i' !tlr pr.ssageiro.� em tôdas essas

rá uma média de 700 .pági- ta pelo dedicado amigo de I RIO, 23 (V, A.) _ Um gru- xador declarou: "Estou. cidades.
nas, sendo,600 de texto e 100 .

Santa Catarina, Almirante po de bandoleiros tomou cou- certo de que haverá novas i
"

de gravuras e outras ilustra-
I Carlos �a Silveira Carn,eiro, I �a .da localidade de PauI,o �- i encomendas,: O ft1t? de �er I ,A visita 'iú EmbaI:,�dor fOI

ções. I na certeza de que a .EnClclo- i tonso, no Estado da �ahl�, esta o terceiro pedIdo feito· fllmad� pela Televlsao/BBC
A ilustração pràpriamen- pédia em franco andamento empenhando-se em tIroteIO I por meu goyerno é uma pro-I e menCIOnada num programa

te dita consistirá de mapas I haverá de projetar o nos�o duas v�zes com a Pol,i�ia, se- I
va de nossa confiança �a do,' �erviço �ra,sileiro da

e fotografias históricas, a-I Estad,o
e a. nossa_ gen�� mUl- gu�do l�fo�mam notlelaS .a- técnica-- britânica", O EmbaI- emIssora 10ndr1Oa,

lém das atuais, Com relação to ,alem oas frontelIas do
I
qUi che�a(�S, �o cho�ue l�-

às fronteiras do' Estado, pa- pals"
" r. � ! s.ultou ltffi 11101 to e dOIS fen-

ra o primeiro volume já es- FJonanopolls, 20-3-0\), dOs,

tfto colecionados 52 mapas
da divisão ter.ritorial Para-

-�-----

ná-Sauta Catarina, 19 ma-

pas do litígio das Missões, EIS A MAIOR E A MAIS 1 uma rêde de esgostos e outra

que fazem parte dai exposi- PREMENTE NECESSIDADE seria a sua situação: o pro-
DO SUB-DISTRITO I gresso do sub-distrito, apre-ção do Barão do Rio Branco

ao P.,residente Cleveland, 56 I Sub�Distrito populOSO e em
. sentar-se-ia muito mais con-

I franco progresso,' represen-,' sideravel, pois, muitos deixammapas de vários formatos
do litoral de Santa Catarina

, ,_
tando um prolongamento da; de promover construções no

e ·4 cla fronteira Rio Grande -----,,-.-,.--.--.--,- . -----,-

1956
Capital, pois alí :oe está loea-

'IIUga::, por
não ser_ ? mesmo

do Sul-Santa Catarina, O Florianópolis, Sáac1o, 24 deb Março de- lisando, devido a natureza e servIdo por uma rene de es-
y............&_............-..._....�........_....................��_..J-...........J'

nÍlmero linlitudo dêsses ú]-
�._-�-

expansão do terreno, a parte' g'otos.
.

.

industrial de Florianópolis, Até agora ninguem cogitoutimos se prende à preferên-
VIDA EXCURCIONISTA _. o Estreito não póde con- de mandar procede�' estudoscia de colocar na Enciclopé-

dia o levantamento aéro-fo- tinuar na situa_ção em que se para a instalação de tão im-
Recebemos e agradecemos,· Nem sempre se lhes cabem t d p 'do do mais pOl'tant e benemér;ta realitográfico de tôda a linha de , encon rª, es rOVI .

.

e .-

um exemplar do bem feito culpa' dos atos Municipais, essencial, imprescindivel a zação, O Governo Federal tem.separação dos dois Estados, mensario "Vida excursionis- por�m, dentro do âmbito de
um centro populoso: uma rê- !concedido empréstimos a cen- I,qUe dentro em poúco será

ta", orgão do Centro Excur- suas ações, a Câmara Muni-
de de esgotos, tenas de Municípios por ins- !iniciado,.

sionista "AmoLdo Raulino", cipal tem sido o braço forte Pare'-ce l'ncrl'vel q'le se ofe- talação dos serviços de agua
.

Se ainda houver esoaco no , I'"

1 '.

-

,

-

,destl:' capltal, que tem como do povo, tendo a. frente d?s' recendo paTa tal fim a natu- e esgotos, Em São Paulo . oprimeIro vo ume, mClUlr-se-a 't" d t
' h' V,- ,', Dll'e 01' re a 01' e aesen IS- seus defe�sores, o sr,

.

erea- rezá'p-lana do terreno, e fi- proprio governo concede ,au-aI e�po�slçado hl�SttOl'llC9- dIas L"x-
'ta, res�ectivamente, Os ta- dor AntOnIO Apostolo� como

cando o sub-distrito á beira xilio aos MuniCípios para
_

ms-pOlaçoes o I ora peosna- 'tt' d' p' 'd t
-

_ ,

, t d' d'
, ,

,
lentosos moços Pedro Dl 1'1- seu Igno leSI en e,

mar túdo facilitando á ins- talaçao do serVIço de agua evegan es < o., OIS pnmellos " ,

1 C' ,

W 1 H ·t'
,

bs quios I
'

t' d'" 1 do d b
'

t ch JUnIor Mlgue Ul'l e a -' umanI ano, o e o, talacão de um serviço de eg- esgotos. Es ando o serVIço esecu ?lS t
- desco tl'lmen o, I dir Mira, cordial' e de uma extrema goto� não tivessem até hoje es.gotos da Capital aféto aocom I us rucao e ou ros ma- I t d b d d o caracteriza' .

'

d b
.

I O numero ofer a
. o, corres- on a e, que promovido a instalação de tão Governo do Esta o, ca e a

IpaDs, d' 1 d' 'pondente ao mês de Janeiro

I'
entre as pessoas de n03Sa So-

in1portante qUão. T:lecessario este promover o seu prolon. -
.

e um mo o gela, a 1re-

I'
.

6) t' 'd d
'

V' dJ Ant' ,

j 't
'

cão da EnciclJ édia ensa
do corrente ano, Ul'. _, es a c�e a e: e o elea, r

, �- melhoramento para o lug:w, gamento ate ao �s ..r,eI o, ms-

:1 t" 1 f Pt "f'P d'-' excelente, pela sua atraente

I
mo A.postolo, a pessoa mdI-, Dia a dia são construid03 talar no Sub-DistrIto uma1 us 1 a- a com o OgI a laS .. '

i d t' d "t'
,

I . t'
,

't -d ,�, feitura e variada colabora- ca a por o oS os reqmsl os, notadamente na rua princi- rêde propria,lomens no avels, VIS a o so- I �

I d'd d h ' 1m nte ex rc"r as t1 dT' 'd d t 1" çao, .Exp en � os 03 esen os para, lea' e ,
.

e Y

paI do Estreito: 24 de Maio _ Mas, isso em que ser parao, te I ICiOS, CI a es, e c, a
I de Waldir Mira, feitos para o elevadas funções de Presiden-

ou CeI Pedro Demoro conhe- Ja Sem demora, O Estreitocon·a em seu aCervo com,

I"
-"

l'
, ,

"d 50·0 " d! referido númer0, te do LegIslatIVO MumClpa, cI'da como Rua Geral por- cresce, enche-se de grandesmalS e gravuras essa

I
' '.

t l'd' l'd r d
"

, ,

d'f'"E' t" Homenagem mUIto JUS a . como um I Imo 1 e a
que infelizmente ainda é a

I
ediflcIOs, constroe belos e I 1-·especIe, uma par e 1111nI-

, ,

'I tdI" , "

d 25 000 t prestou a "VIda ExcurSlOllls- von a e popu ar, !
unica rua de acesso á Ponte cios resldenclals e por faltama a�,' q_ue se ,ornam ta", referindo-se em as suas E nós do Centro Excursio-
Hercílio Luz ou de penetra- 'de rêde. de esgotos, a feden-necessanas Para ennquecer "

t ld R r ' ,

t'd b I
colunas ao nosso prezado a- lOIS a Arn? o, au mo, qU� o 'çãb para a Capital, _ edifí- ,tina das fossas que estOIram eo a a ora,

,/, migo e correligionário Sr,

ve-I
temos no maIS alto conceIto Ii cios de dois ou mais pavi- das privadas de buraco, inva-A pm'te graflCa da obra '

'

'bl" d'tI.' " .

, -, , reador AntOnIO Ap03tolo, va- pu ICO, p-OIS sua con u a as-
mentm; alguns com capaci-: de as resldenclas,tambem nao fm esquec1cla, O d S D' d ong' tul mo-

::;,
.

, I '

'd ' d
'

'. "

.

".
loroso elemento o p,

: _'
SIm o co� uz, c, Ia a

dade para residencia de mUI-, PreCIsamos cU! aI . a �I
..

consagrado art�::;,ta pal:lIst:l. pelo
motivo.

de sua elei.çao
nos por IStO, e VIemos trazer

I tas famílias ou trabalhos de tuacão do populoso sub-dls-Darcy Penteado 1OcumblU-se "

d C d" tos d
'

I ,. , ,

t'

.' " para a Presldencla a ama- os nossos cor :als vo e
muitos. funcionários ou ope-', tnto, que dIa a dla se rans�do projeto da pag10a d,e. fr�n- ra Municipal, e que "abaixo uma feliz gestao, nobre por rários -e o servico de esgotos- :forma em uma grande cidade,te; sendo-lhe forneclUo as-

tra��cI'evemos: todos oS seus mérItos pois I '
. , ,

"

I' di, po tas da C pital pois ot t" d
uo , .

desses edlflcIOS e rea Iza o aoS r �,pec oS ca allnenses, ' esenho temos a certeza que S S as-I. h"
, I E t 't conta hOJ' com umad b d' d d SR I' ....TO ..·TI0 APOSTOLO .'"

. por melO de fossas 19lenI- s reIo ea anL elra.e o escu o,. es- ...
·lo... ,.'<1,

I
' sim está capacitado, I

ca
I
populacão que vai muito alémtampas tc De a D ct gr" n-' Nao VaI aoUl qua quer m- , s,' .,e, s. e o c1

, "

- ,
",

I As nossas smceras home-
, I da metade da populacão dedioso ficou pronto para estu- tUItO �olltI�o, dos quaiS Ja

nagens ao Presidente da Câ- I' Acontece, porem, que a na-
,FI

' ,

r
.

dos o primeiro projeto' do nos dIvorCIamos, conforme
mal'a Mun1'CI'l)al e o nosso, tureza do terreno, por de- I onano�o IS,

f t cI'dade'" - d't '1 1 D' ão na pá I 'I " , ... " Que seja a u urafl'OntesplclO, Ilustraçoes das e lona (a lreç, -

. incondicional apôio pOiS es- maIs hl<groscoplCO, em UeLei-
d t d t t d ma' " , .' 7 d-ste núm 1'- Con I' '-',

t h
�

m o a a, quan o an es, eupagmas e vmhetas gerais, que gma nr" e
,

e o, -

,tamos certos que sempre se mmados reC os, nao C?
-

'd d tos orqul' é pro-será ainda submetido ao pa- tudo, nos que VIvemos do es- 'nol.teara<' pelas me'mas linh�s porta a feitura de uma fossa r�de : esgo. ,�
po-

-

prOVI'" f d h d d
' -,"', -

d VI encla que se 1m e, -

recer de outros espeCIalIstas, orço e um pun a_ o e aml-
de conduta e altivez com que em condlçoes de preen er

d
'

'ad' 1 m'b l1efI', " . d' d
-

d' ,
, '

't enCla ln lave, e e -

Sendo ImpossIVel levar a.. gos e a mlra ores, nao po e-,
se fez corihecido entre os nos perfeltamente os reqUIsI os a

'd 't d dvante obra da i:nagnitude da I riamos silenciar, diante do
-

que' se destina; daí o seu Cl� e quadslhreb'�t eztenas t'
e

, ,

f so povo,
t mIlhares e a I an e3, en oreEnciclopedia sem bibliografiaj' fato Jublloso que se nos o e-,

A e-Ie o nosso assocI'ad" constante transborda�nen o,
"t d 'I l'- 1

,,,

d ' v
• "

d
r

d Os quaIS 01 o ou ez mI e el-adequada a sua Direçao des- 'rece, com a e elçao o nosso
t b' b d' t' pondo em perIgo a sau e os,

, , 'd.am em, que se sou e IS 10-
" . toresde logo teve que lançar mão prezado e dlstmto assoc1a o,

'd d 'h
-

-

I' 'habitantes; daI o�fato de sur- ' , ,

.

, , gUIr os emalS omens po 1-
,

_

de datilógrafos para copiarem sr, Vereador A�tOnI? APost?- ticos, da época, ficam as nos-, girem, como surgIram ag�ra,
as obras impossíveis de obter lo, para a PresldenCla da Ca- "

d t na parte central do Estrelto,
"

1 -d t C
' sas reverenCIas, mo es as, ,

em livrarias e "sebos", Pri- mara MUl1lClpa e3 ':1 api-
mas sincera e leal. casos isolado� de tIfo,

,

melramente, pelo Almirante tal. A cOFlstruçao de uma rede
Carlos ela Silveira Caóaei.ro Além do mais, sÓ o fato de de esgotos para o.Estreito, foi A SAÚDE DO PRóXIMO
foram visitadás todas as li- que, o sr, Vereador Antonio uma das ptincipais cogita� Muitas vêzes, mal se jul-
vrarias de Flol'ianópoÚs,..Rio Apóstolo, antes mesmo de ser AGRADECIMENTO ções do candidato Engenhei- ga curada da gripe, a pesoa
de Janeiro, São Paulo e -Pôrto o atual vereador, era o nosso

LA "O ESTADO"
1'0 Francisco GaUotti, pois volta à vida normal, ao cum-

Alegre para aquisição de li- admirador sincero merece, :'1. S, S, tinha o proposito de, se primento dos deveres soci-
vros relativos ao Estado, No por isto, a consideração e Em atenciosa carta que nos eleito, tal providencia consti- ais, trabalho etc. Ora, a 'do
momento, acham-se catalo- apôio com que agora é alvo, dirigiu em data de trás-ante- tuir uma das primeiras pro- ença pode transmitir-se, até
gadas na bibliografia da En- Contando com um eleitora- ontem, agradeceu-nos o ilus-

. videncias do seu governo,
.

durante a convalescença, a

ciclopédia 1.344 obras diver- do que honra os "trabalhos tre coestaduano Sr, General I Não sabemos se o candida- qual, quase sempre, é bas
sas, Deve-se. ressaltar que recebidos por sua gestão, 0- Pa,ulo ':'ieira da R:0sa, di·gno ; to vitorioso, animav,a.o mes- f'tante dem?l'ada. Co�P!eenalém de revistas, como a do cupa aquêle edil, Pela segun- e mfatlga,vel Presldente do mo elevado e benemento pro- 'de-se, aSSIm, quê foco .de
Instituto Histórico e Geográ- da vez, a Câmara Municipal veterano Club 12 de Agosto, Iposito, mas, o que o atual GO-I propagação constitui o indi�
fico Brasileiro, em 229 volu- de Florianópolis, de onde se em seu nome e no da Dire- i vernador não póde deixar de ,'VídUO que acaba de ter gri-�<,mes, e muitas outras obraS tem distinguido, a nosso ver'l toria daquela conceituada -

e . reconhecer, é que esgostos 'pe, principalmente quandol' \de mais de um volume, figu- pelo punho firme �le ações e Ciuer�da 4s�?ciaçã?, as, refe-I para, o �st�eito: represen�a ;;n�o se percebe, à primeira
Iram como simples-unidade no decisoes irrevogaveIs, na for-

I renclas,
abas mUlto Justas,: prOVIdencIa madHlvcl, e, -e,,- VIsta, tratar-se de (Im

cun-Icatálogo, ça de vontade em tornar I por nós expendidas, ao noti- i tamos certos, considerará valescente. .

Inúmeros manuscritos ain- mais acentuado o conceito f ciarmos o festivo e gratci a-: que, a não existencia de es- Tome tôdas as pre.;alu-
da inéditos, pertencentes ao públiCO elos serviços. presta- , contecimento da aí'sinatura

.

gotos ali, é o maior entrave

I
çóes para não t.ransmi.,·

Instituto Histórico, Arquivo dos como fiscalizadores e
I
do Alvará, para � construção

I
ao �esenvolvimento d� lugar, tir aos outros SUá do- I

Na;cionnl, Bibliotéca Nacional representantes do povo,
I da nova sede SOCIal. I DlspUseSE.e o EstreIto de ença. - SNES. ·1

EMBAIXADOR BRASILEIRO VISJTA
FABRICAS BRITANICAS

ESGOTOS PARA O ESTREITO

Preceito do Dia

VINTE POR CENTO DA POPULAÇÃO E
COLAR VAI PARA A ESCOLA

SEM ALIMENTOS

SAlARIO DO MENOR APRENDIZ
RIO, (Argus-Press), - A

.•�!
às Federações e Sindicat'ós

.

de Industriários, no sentido
de que, na próxima revisão
haja uma reparação dessa
falha.

fixação do salário nummo

J1[1l'a o menor aprendiz tem
ido feita até hoje com pre
juizo desses trabalhadores,
liz o art. 80 da C. L, T. que
"Tratando-se de menores a

l'er:dizes poderão as Co
,1issôes fixar o seu salário
até em metade do salário

seiam em que o menor a

prendiz presta serviços
idênticos aos maiores, duo
rante seis hOl:as, quando su-

.

jeito à formação profissio
nal e oito horas quando não
sujeito a essa formação, Há
mesmo uma série de profis
sões que não nêcessita de
nenhum aprendizado,
Visando dar uma orienta.

ção mais ampla ao assunto,
a diretória da C" N, T, L,
promoveu na quinta-feira,
dja 22, às 10 horas, em

sua séde, uma
-

reumao
de sua Comissão de Estudos

Os fundamentos se

nínimo normal da região,
7.ona ou subzona".
Pois bem, as Comissões de

Salário Mínimo fixaram
ernpl'e, taxátivamente, êsse
,,,lúrio em metade (50%)
lO salário mínimo do adül
to.

,
A Confederação .Nacional
os Trabalhadores na In
lústria, verificando a illjUS
iça dessa fixação, iniciou
'studos sôbre o assunto f

chegou à c'onclusão que de·
/e haver um esclarecimen-

Sociais, com a presença de
presidentes das Federações
filiadas, diretores e técni
cos, para a qual foi con

vidado o sr. Dirceu Cruz
Cesar, Diretor do SEPT,

:0 geral às Comissões de Sa
lário Mínimo, especialmen
te aos representantes doo
trabalhadores nesses órgão.

Velho hábito leva-me, de quando em vez, Para
descanso do espírito, aos romanCeS policiais, E neles
me �bsorvo, empolgado pela luta e.ntre a .astúcia per
versa do 'mal e a inteligência corajosa e saneadora do
bem,

A ficção da novela policial, interessando hoje aOS
melhores nomes da litera tura universal, mperou o pe
ríodo das aventuras sensacionais de Nick Carter e

Rafles, para subir a livros de maior envergadura, escri
tos à luz de tudo quanto o progre3so nos -trouxe até
agora,

Os agentes da lei e os agentes do crime, assim, tra
vam duelos de agilidade mental, aparelhados e valen
do-se do que mais moderno existe nas ciências élaras
e nas artes ocultas.

A policia, antes, tinha na borracha e em tantos
outros processos suasórios os meios de obter confissões.
Agora tem nos microscópios e nos engenhos até da fí
sica nuclear, os meios de obter prGvas.

E não se diga que sómente ,as 'grandes centrais de
Policia estejam aparelhadas para essa luta Permanen
te contra o :lUti-soci�, Corporações há que aparente
mente sem meios e recursos, conseguem o que outras,
com radiq-patrulha e tutti quanti, não obtem, E dão
perfeito desempenho às suas arduas missões, como

que dirigidas por um radar intuitivo.
E' o caso da 11ossa, Pois não conseguiu ela localizar,

lá nas pacatas encostas dá Barra do Aririú, na Palho-
I
ça, uma completa e perfeita fortaleza do jogo-de-bicho?
No resto do Estado não há disso! Só lá! E logo vai a

nossa Scotland e zás: descobre o antro! E traz para a

D,O,P,S, quase uma duzia de banqueiros! Quem diria?
Alí no marasmo da Barra do Aririú? Pal;a vergonha e

azar meus, todos OS implicados são do meu partido!
Os viciados",

Na Barra do Aririú vai haver renovação de uma

urna eleitoral, dentro em breve, Mas, essa história é
outra", Depois eu conto ao CeI. Trogilio",

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


