
mo, 2G (v. A.) O minis
t ro da Justiça.> desde que
r.ssumiu a pasta, vem es

tudan do um esbôço da re-

'01';1'.::\ constitucional, abran- (:():e�i\':l, o s1:-' Nereu Ila

,�el\(lo diV('lI'ÜS. diSPOSitiVO;';., mos deu a conhecer os prín
Convocando :.� ie os jorn I' 'il,";8 ponto. da ref'orn.r
listas para uma entrevista (I pretende, er canmin hr.r.

,':� I) lil1111l1' da Justiça ,;('l1tir em nosso pais.
umt íntroducão histórica Aludiu à deb rí ida de li,)

las tarnsformações cons�i"' poder público como fato ca

nl,';O!l;, is que Sf' fizeram I il'.Z de prejudicar as li�\cl\'-

------�-------------�------------------,----------------------------
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Ultimas homenagens a Lonardi -

., .. - -_.�--'.--=�- - _'"'''''' ... -,-'-
_. _, .. _._- - --

._--'-:-�

BUENOS AIRES,26 (D.
P.) - A Argentina sepul
teu como herói nacional o

teilente-g�eneral Eduardo Lo
nardi, qu e foi o presidente
j.rovisóiio do govêrno que

assumin o poder com a que
da da ditadura e falecido a

OCO
.... J.

Com evidente pezar refle
tido em tod�s os semblan-

,

tes, fi, multidão que aclama

�'a a entrada triunfal de Lo
nal'di nesta capital, há seis
me�\es, acoIPPanhou ante-on
tem os restos mol'tais do ex

prei:idente até à sua última

morada. Por decreto especial
cio pre',idente Al'amburu, fo
r �m prestadas a Lonal'di as
hon:l'�s de r)í'eside,nte morto

, :..

�,t!'!ir;I�'\f;�j!"�'���;'
. �,,;, �":: ;-'.. "�"

F.'S'1JENTOR DA PÁTRIA
HUMILHADA

Lonardi, que contava 59
"n.)� de id�de, faleceu em

cO;lsequência de um derra

m,� ccrebral no hospital mi
lit;;]·, ,dcpois de uma longa
ec,fermidade, Dele disse o

p�'e,,;c1ente provisório, gene

"'d.! Pedro E. Aramburu, que
"consagrou sua vida à re

denção da pátria humilha-

",

"O espírito - disse A
n:!"ilt'Ll - dominou a car

ne. Ele não vacilou, e, fazen-

10 da fraqueza forças, em

,unhou as armas da liber-
tacão".

'

:<\pós, o triunfo da revolu�

"ção, Lonp.l'di fói
" re'c'f!bidó'

uinhentas mil essoas,
-C,l ,,""1.. .",,'-

NO PANTEON MILITAR

.\trás da gua'rda militar'
E'gu ia uma longa ca ravana

l]/: l) utorrióv<.ei& ocüp�d�.�' pê
lo.!', memJ:>ros do �Poder 'Exe-
:,' ,'� , IJltl�W-

é "diri JTI1:'e� d� v'ida pública
J

;0 paíg, bem c'omo membrol'
{" família do extinto,
Ko cemitério, o ministro

;" Guerra, tenente-general
:Il'turo Os.ório Aranha, pro·
ulllciou a oração funebl'e,
após o que o ataude foi co

:o:::ado no Panteon Militar.

"

�lam��va na Praça-de lvrayo�
,
Três semanas depois, O

;eneral Aramburu o substi
tu ia como presideni-e provi
,ário. Mais tarde, Lonardi
'oi ::Os Estados Unidos, a

'im de sLlbmeter-sl'l a uma

opcr,lção cirurgica no hos
;ibl da Universidade de

Geol'getown, na capital nor
te-americana. No corrente

mês, regressou a Buenos Ai

res, p�\l'a convalescer.

A.) - O sr.

EM FINS DE ABRIL
A VISITA DE JAN
ao AOS EE. UU.

RIO, 26 (v.
'João Goulart, aceitando con

vite que lhe fez, aqui no Bra

sil, o sr. Richard Nixon, de
verá viajar para os Estados
Unidos, em fins de abril vin
douro. Ao que apurou a re

portagem, o Itamaratí já es
tá exarhinanelo, jlGt.amente

Cr$ 1,00

Quem Perseguiu ?
Nerêu ou Irineu·?
J (continuação)

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEmos MESES DO
SEU GOVÊRNO

20 � NO MUNiCíPiO DE I'fUPOIUt:-JG.\

316 - Braulio .Pauln Guimarães - Demitido
2-3-51.

317 - José Matos - Demitido - 27-3-51.
:as - Sebastião IUatemberg - Demitido - 29-3-51.
:nD - Profa. Herondina Feiber nemitida

6�6-51.
320 - Profa. Dulce

6-6-51.

321 - Candido Salvador Rodrigues - Removido _
22-6-51.

322, - Profa. Aurora Goulart - Removida - 3-7-51.
323 - Profa:--Elsa Teresa Costa - Demitida

3-7-51.
324 - João Godinho dos Sl'\:ntos - Demitido

Z'i ·3-51.
325 - Frederico Starowski -: Demitido, - 4-4-51.
.326 - João Carlos Kock - De�itid� - 4-4-51.

Thiessen Demitida

21 �- NO MUN�CIPIO DE .JAGUARUNA

327 - Eloy :Uonório do, Naseimento - Demitido -

8-3-51.
3;�g - Manoel Silve.tra. Gõulart '- Demitido

-,.
",

, '_ '8':-�-4t ,
.

�29 _:_ �elso Sclunitz,_-:- Demitido - 8-3-51.
330, -:. .'Jose FiJ::.úe�ri��l?,:<- Demitido -"-: 8-3-51.

3);k.:;��
. ��u,z.�', '��.lÍtido ....;:. 9,-3:51.

3à'2::F '

·F':.�.. ,i\ll�p ,SeVastiati,0"'T Vemitido
�

'7 -3-51. '-., .01> "', _

333 - José Manoel Pl�ates - Demitido - 27-3-51.
331 - Antonio Firmino Canto Demitido -

27-.�-51. \ ,�
335 - João Fernandes Goulart Demitido

27-3-51. 'lÃ. �'!ij,
336 - Profa. Maria Geei da Silveira - Removida

•

29-5-51.
337 - Profa. Naida Avlla - Demitida - 26-4-51.
338 - ProIa. Aurea Estelita Pereira - Demiticla

6-6-51.
339 - Julio Coutinho - Removido - 30-4-51.
340 � Prof. Manoel Juvêneio de Melo - Removi

do - 18-6-51. -

,

341 - Profa. Maria Jarl}ilIe Bonassis Puscini

Removida - 18-6-51.
- Prof••José Martinho Lessa - Demitido

13-7-51.
342

x

,

OFICIAIS DO EXÉRCITO RECORRERÃO

AO SUPREM.O TRIBUNAL

"

i dades públicas (:! a ef iciêu
cia do gOVêl'llO. Salien toi
ser desejo do presidente da

República e das fôrças po
liticas que o apoiam abril
ln debate sôbre as emen-

modo a evitar-se a formacáo
de déficites e a fraguienta
ção e desf igurumerito .10

plano de

!iferação
atendam
tamente

rO,vêl'l1q. lJ�b pro
<te erncn (1.l�; II Lll!

a objet lvos estri
políticos Disse o'

Foi sepultedo, como herõl Inacional o
Ileader da cruzeda 'que desjruiu�' na

Argentina ...�����J!:;.:t: Perõn
CüNDDZIDO A CRIPTA ��, Seus vizinhos, os gover da em sufrágio da alma

DO PANTEON MILITAR ,.:1t25 do país, admiradores .) extinto, que contou com

PELA MESMA l\'IUL'l'I- d!,'io::\os se misturaram em pI e,';(,mç:l, do Corpo Diplo- IIDÃO QUE HÁ SEIS MESES ,r:�:\:3 filas (!e pessoas, que i:\ci'Lo, d..s altas autor-ida-
I

ACLAMARA SUA ENTRA- Iesf ila ram diante do atau- os e elos camaradas de ar- .

DA TRlUNFAL EM ".
r. s de L?�ardi. I

BUENOS AIRES Da B(.:SIlIc'l, o ataude, en- •

Ji'I!;Z DA FRAQUEZA volto na bandeira argentina, I
FORÇAS <J levando sôbre seu tampo;

a espada e o quepi de Lonar-lNuma declaração, intitu- di, foi conduzido em carre-
I

:ld:L "Documento para a ta �al'a o cemitério 'd� Cha- i
fistória", em homenagem a .ar ita, a .quatro qUllome-1.onardi, o general Aram- rros de distância.
buru revelou que quando o

. A guarda de honra foi
extinto se ergueu em armas orma da de tropas esquia
contra Peron, a 16 de se- loras, com uniformes bran

ternbro do ano passado, "te- �OS, paraquedistas e unida
ve o pressentimento" do ma! .es dos Primeiro, Segund-o e

que finalmente lhê arreba- ferceiro Regimentos de In
tou a vida. 'antaria, Colégio Militar,

hs�ola de Sub-Oficiais, Gen_
dUl'meria e Polícia Federal.

d" ,

O extinto ex-presidente, CERIMONIAS FUNEBRES
foi velado numa modesta es- ,cola católica, perto do edi- Na Basilica de Nossa Se
fício de apartamentos em

I
'lhora do Perpetuo Socorro,

aue morava com sua fami- . celebrou-se uma missa can

�"I.I�.iii!RU,j"';I.,,,� ., ..... ',-·�'f' \t'I' ,i;."-<i�"''':Ií'''''\��� ,. �I.���..t. �
�,.. �, .. J .�. \��1;!.. ,"",

� ,-'

as�
;�I

;, CAUSOU escândalo e teve a maior repercussão na
com o governo daquele País,

Capital, mormente nos meios administrativos, a g'ravíssi- o programa a ser cnrnpl'iclo

ma üenúncia, por nós feita, de que desde 1952 eerea de 300 pelo vice-presielellt� elo Bra

professoras da classe I estão sendo lesadas na promoção a sil, compreend,endo visitas às

çue têm direito. O fato revela não apenas omissão crimi- cidades de Washington, Te- I
110sa 'do últim� Govêrno,' mas empenho decidido d'e perse- xas" Chicago, Detroit e New I

guil' e prejudicar toda uma classe que, em outros Estados, York. I
----1---------------------

vem serido alvo de providências justamente em contrário, A estada do sr. J?ão Gon�·

ou seja, ceI'ca�h de todas as garantias e com vencimentos lart nos �sta�os Un,lelos C0111-

ljel.';údicamcnt� revistos e aumentados. , I preenc1era qUll1ze dIas,

Nótul

x x ,

_:_ " NÃO E' de estranhar
x

que o assalto a essas 300 sa-1--,,----------
crificadas professoras fique sem providências, pois, ainda RATOEIRA DE PRE
na última oemana, v�rias profess.�ra�: diretoras, de gr�P?, SENTE AO PRESI-' Impetrado Mandado de

se-I
das e vetad3, pelo cx-presi

solicitaram ser atendIdas em audlencIa, Pelo sr, Secre,tarJo ,�

gurança para sustar os efei- dente Nereu Ramos, teve o�

cie Educação - o que lhes foi negado, com a ordém de irem DENTE DA COFAP tos da lei que criou o quadro veto rejeitado pelo Congresso
procurar a Diretora do Departamento de "Educação. Com d'e auxilial·es de administra- Nacional, na sexta-feira -últi-
o e:�emplo em casa, a Diretora também se negou a receber ÁNTES JA' HAVIAM MAN- ção ma. Cerca de 1.300 eficjais f:'

H;, �)i'ofessorn.s, -suas alÍxiliare3 diretas. Acreditamos que o DADO UMA VASSOURA E 'Oficiais, do exército, em 2.500 sub-tenentes € snrgen-
('i(lT.'�rnadol' L"cenla ignore tudo fsso, O que ninguem coll}- UMA LATA DE CREOLINA número superior a 200, reuni- tos, com a aprovação dessH
p; cende é SGe () Govêmo ;;8 feche, e não haja ps,ra quem

I
Uma ratoeira, foi Q. preSen- ram-Se ante-ontem no Mi- lei, ficarão prejudicados para

apelar. /' " I
te que o coronel Frederico nistério da Guerra, sob a pl'e- beneticiar, apenas, uma clas-

x 1 Mindelo Carneiro Monteiro sidencia do ten; Irineu Du- se de 250 oficiais.
x encontrou sobre sua mesa, tra, com o objetivo de

estu-I'',' SE a amUél1cia das pl'()fessoras tivesse cunho polí- logo após a sua posse na pre- dar normas para apresenta- APELO AO PRESIDENTE DO

tke, as portas l�O üep!ll'tamento lhes estariam abertas, a siclencia da COFAP. O pre- ção ao- Supremo Tribunal Fe- CLUBE MILITAR

'(.u ..Jrj'uel' hera. / sente, dos mais significativos, deral, de um mandado de I
x x não constitui, porém, uma segurança para sustar Os e- � Para as_suas re�niões mar-
x novidade. Já um antece�sor feitos da lei que cria no Exér-: cadas para os dias 26 e 28 do

',' A ·NC)'I.'A dos Engenheiros continua em di�. Varios do coronel Monteiro, logo a- cito, o quadro de auxiliar de, corrente, respectivamente às -�,------='�� -

profis:ionais, ausentes da -reunião, endereçaram cartas de pós empossar-se na direção administração. ,

9 e 20' horas" os oficiais pre-
I

, , •

soli:bl'ied::tde à nota. Apesar de tudo isso e do que acon- Çlo orgão controlador de pre- Segundo nos esclareceram judicados estão solicitando ao SecretarIO

t"'C'l;U 112, Assembléia, quandO o �r'ojeto do sr. Aroldo Car- ,Ç08, fora tambem presentea- os oficiais, eSsa lei, com pa-', Presidente do Clube Militar,
valllO !lã.O pode ser votado, por falta de quorum, POSSibHi-1 do por um anônimo com uma receres �ontrãri�l? do Minis- a cessão <\0 salãó de reuniões

belo inc:usi,:e com a retirada de deputadOS uctenfstas
'

- .vassoura e.uma lata ele creo- tério da Guerra, do Estado- da �enti{lade. O teD. Irineu Govel'nador - E quando. ela emI)el'l'ar, quem sabiwá con-

apesar de tudo isso, o Secretário decidiu Irre.vogavelmente : I,ina que ao que pai'ece, não '-1aior do Exército e do Esta- Dutra, presidirá essas aSscm- sertá-Ia?

niLJ pedir demissáo! : ohegaram a ser utilizadas, " :lo-Maior das Forças Arma- bléias, Secretál'iu _'o Os engenheiros!

A F. C. F. )ll�, rcou puril. a noite de hoje, a l'e].liz:t(�[io
da terceira pudida da "melhor de três" pelo titulo mú
ximo da Capital, entre os velhos rivais Avaí e Figueiren
se. Na primeira oa talha verificou-se o triunfo do alvi

negro por 4xl e na segunda houve empate de dois ·ten-
tos. Quer dizer que, para ser campeão o Figueirense não

m. .•.-= ..

,==�
,

IPl'eCiSará- vencer
a. luta bastando-lhe um emp:1tc. Para

(' /'�,:� {l� ',H\'" c Avaí rcenpel'ar a ('oi'ô�� terao seps defensores que
.

.� I 'caceI' duas vezes o alvi-negl'o, devendo a 4a. partida,
Ob:;éi'va-se, em todas as relações, a ofensiva. I ,8 l�ccess::;l'in, ser efetuada possivelmente domingo. Na

contra o professorado. Politizado o Ensino, aeonte- p'l101111mental peleja de hoje à luz dos refletores, esperam
ceu o que era inevitável; a sua queda vertical. Na . ()s dois técn'icos que seus quadros , rendam 0_ bastante

Mensagem do Plano de Obras, o ex-Governador para que o espetáculo ·futebolístico noturno seja o mais
Il'ineu Bornhausen re.velou que nos exames 'de fim J'enhido e sensacional de todos os tempos.
ue ano, a percentagem, em 1954, fora já de mais ���,,=:�,�-�i!fJ'llli.
de 50%. A:í, nessa alarmante cifra, as: consequên- ;,............. -..- -_._-..-_...........__•.._..___._.........................-.._.._...............'"wN

cias da demissão e da transferência, em massa,
das professoras!

C 0'1 st.i t uc íon �LÍs essen

ministro da Justiça, que a

exploração política subse

quente ao resultado de elei

ções levanta contra os ven

cedores argumentos desti ..

tuídos ele valor doutrinárjcs
e de seriedade jurídica, CO;,1

o propósUo de enfraquecer
a autoridade das urnas, sob
a alegação de que a soma de
votos obtidos pelos derrota
dos é maior do que a de V�J'

os dados fia vencedor Ar

gumentos dessa natureza,
10 calor das paixões, 1l<1.
iham volume e consistem
ii motivo de inquietação e

es:dio nas horas culmín.m
:3 do funcionamento do re

'ime, qUe silo as ela. trans
nissào do poder, Inspirados
-ela exper-iência oe a lcnn
,\1' nas urnas a vitória por
iorin simples Os parti

los políticos tendem a divi
lir-se e apresentnr numero
sas candidaturas, uma das

luais, consagrada por maio

ria, seria muito expressiva
,;e não tivesse: existido ex

cesso de contendores. Os
que reclamaram, no pas
sado, maioria absoluta, atra
vés de uma hermenêutica
duvidosa, certamente dese

jarão vê-la dotada como nor

ma expressa numa reforma

que se afirme o regime [", da Constituição. O govêrno
deratívo, permitindo-se ar,: se inclina pelo restabeleci
Estados viverem com Iiber mento da norma 'de iS!)!, �m
dade, sem dependência .ib- que existia maioria absolu
;c,]uÜ\ de apom financeiro ta nas eleições, presiden
federal, igualmente atend ciais, deixando ao Congres
:10s 0[; interêsses dos muni· so o encargo de ,proceder à

cípios; uma legislação mai� escôlha entre os dois mais

ficienle, m�i5 técnica votados, quando, ü primeiro
mais obejetiva, C'ui<landú ',': não alcançasse a maioria
.ind:'l (h delegação de po:i, absoluta. Esta n.orma suple
'es; alguns pon tos dü refI))' tiva, t!mbora de aplicação
ma constitucional tratarEi,) pouco desejável, vence di-
e 2Elplial' as aíribuiçõe; ficuldade, sobretudl) de ma-

do Senado, o qual podel'l:t neir.a su'pletiva, pois na ver

,�}" competência exclusi \'� dade sua simples, existência
h1.l'a legislar sôbre o Distritc constitui o melhor incenti

Feder,al e Território em lY!:\
'

vo às coalisões partidárias.
sérias de Sc1<1 exclusividad" Eh( nossa próxim<1 edi
iniciativa do Executivo 11il ção daremos a entrevista,
elaboráção orçamentál'::l; (1(, na intégra.

I

-iais a acentuar as caracte

,<5,:11:; democráticas do

[':i:me, dnn do ao poder pú
,i" o melhor equipamento
r, n t::l'EÍi1 de solucionar

)S problemas que pesam sô
rre a coletividade. Dentre
," \;o,,1os que merecerão

,'in�ill�1.lmente atenção, vi
>::ndo a reforma constitu-

cional, encontram-se os 1'8-

lativos a uma melhor distvi-
.afim 'le

AVAí X FIGUEIRENSE

Hoje à Noi,te a Terceira Partida

i O RISO DA CIDADE

.,

- Com esta máquina, tipo arte 1113derna, Y.
Exa. e eu poderemos (liSptllS:tl' todo;; os

engenheh·os !lo Estado!

•
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INDICADOR PROFISSlaNAL',....__.....---�
.

Del lista pa ra I
" orianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

DR: ANTôNIO .MON�Z
DE ARAGAO

CIRURGIA TRElUMATOl.OGIA
Ortopedia

Coasu ltór!o : Joã.o Pinto, 1R,

Das 15 às 17 diàriamcute.
Menos aos Sábados
Res : Bocai uva 185, DR. LAURO DAURA O ESTAÍJO
Fone: -W2.7I1'A1'DYSI A\TA CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃODRA. � •. -

'
,

1 I' t' dEr pecla ista em mo ·es HIS e Reda�ão e Oficinas. à rua Con-
W. MUSSI , Sen'.loras e' vias urinária�. _

: f4!'.heiro !\'fafra, n. 1611 Tel, 3022

e I CtJra rudical / das mfec.;oes .._ ex. Postal 139.

DR. ANT.ONIO DIB
. agu:las e cronicas, do aperhlho Diretor: RUBENS A. RA!lIOS
gcnito'llrinÍlrio em ambos 08 Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSl �ex(Js. AQUINO
.IIIÉDICOS Doellcas do aparelho Digestiv,? Representantes:

CmmWIA CLíNICA e do s�stema nervoso. Representações A. S. Lara Matriz: FLORIANÓPOLIS
GERAL-PARTOS Horário: 10% ás 12 �)Ph ás fi� Ltda

�el"\'iço completo e espel·iali- ConsultórÍ'>: R. Tira"Sentes,)2 Ru'a Senador Dantas, 40 - 6°

zauo Jas DOENÇAS DE SF.N'HO- - 1° Andar - . Fone: 3246. andar.

RAS, com modernos mét.)dos de Residênci3: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 Ric. de Janeir.

diagnósticos P. tratamento. lil·ho. la (Chácara do Espanha) Rua 15 de Noyembro 228 5"

SULPOSCOPIA - HIST�RO _. Fo.le: 3248, andar sala 512 _:_ São Paulo.

SALPINGOGRA.FIA - J\IETABO- ----- ASSINATURAS
LISMO .JASAL Na Capital

R',dioterapia )lar ondas t'urtas· DR. ALVARO DE Anc '.,. Cr$ J 70,00
EletrocoaguIação - RaioB_Ultra CARVALHO

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

Consultório: Rua Trajano, n. I, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano .....••... , ...• Cr$ _200,00 AVP"tlida do Estado lG66/76 Rua
l0 andar _ Edifício dp Montepio. PUERICULTURA - PEDlATi!.IA Seniestre ...•...... Cl'$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas - -- ALERGIA INFANTIL,.: Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Consulté-do: -- Rua Tiradeh- Os originais, mesmo não pu-

Das 15 às 18 horad - Dra.
I
tes n. 9. . bIicados, não serão devolvidos.

MUSSI Resid&ncia: - Av. Hercilio A direção não se responsabiliza
Residência:. Avenida

Trom-i
Luz n; 155 - Tel. 2.5�0.. pelos conceitos emitiQos nos ar- Enu. Teleg. "SANDRADE"

powsky, 84. HoI'liI'l'): - Das 14 as 18 ·bo· tigos assinados.
�- ,as d;áriamellte -.

DR. JúLIO DOIN ,.-.----- .INFURMAÇõES UTEIS Agência: RfO DIi: JANEIRO

VIEIRA I o leitor encontrará, nesta co- "Riomar"

MímICO DR. NEWTON luna, informàçôes qlle n.;;cessita,

E�PECIALISTA EM OLHOS D'AVILA - dià'i'!amente e-de imediato:

OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA CIRUUGIA GERAL JORNAIS Telefone

TnATAMÉNTO Js; OPERAçõES DOl>nças de Senhoras _ Procto- O Esbdo ., .••.....•. ". 3.022

lnfra-Vlbtmelbo - Nebulização -

logia _ EletrJcidad-l Médka A G.�zeta •....•.•....• ,. 2.656

Ultra-Som ConnltÓrio: Rua Vitor Mei- Diário da 'l'arde 3.579

(Tratamento de sinusite sem reles n. t8 _ Telefone: 3307. Imprensa Oficial ,....... 2.688

operação) Consult.as: Das 15 horas eli!
HOSPITAIS

Anglo-retinoscopia - Receita de diante. I
Caridade: .

Oculos - :l\Ioderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Prcvedor) .. ; 2.314

de Oto-Rinolaringologia·· (u.'nic.o R BI 71 (Portaria) •........... '.. 2.036
.• ua,· umenau n,. IN •

R 31<31
no Estado)' l'

' ereu am6S. . . . . . . . . . . . .

Horário das 9 às 12 horas e
I ill-!ilitar 3,157

da� 16 às 18 horas.. ATISTA ISão Sebastião (Casa de

Consultório: - Rua Vitor :l\lei- rm. ANTONIO H Saúde) 3.153

reles 22 - Fone 21175. i JUNIOR }i�t(lrnidade Doutor -Cal'
3.19_1 Con�ulteln nossas tarifaR. EXPRESSO FLOIl.TANórOLI5

Res. - Rua São Jorge 20 CLI."·ICA- ESPECIALIZADA DE I k'3 Corrêa .

" CIIAMADOS UR -F(}ne.s: 2fí-34 e 25-35 -

Füne 24 21. I CRIANÇAS
-

-, Consultar
/

das 9 ás 11 horas. I GENTES ..

DR. MAlHO WEN- Úcs. e Cons Padre MiguelinllO, Corp.o de Bcmbeaos

DHAUSEN 12. .

I se�;��) ••���... ����l�.n��� 2.4�'t

CLlNTCA MÊmeA IlR ADULTOS .
Po!ícia (Sala C�missál'io .. 2.0:18

Ê CRJA:'\ÇAS _ :> I -L'OH \TO \'Polícia (Gab. Delegado) .. 2.f.94

Consultório - Rua .João Pino Dh.... .

COMPANHIAS DE
--

to, 10 - Tel. M. 769,' I
FILHO

/

I TRANSPORTES
Consultas: Das 4 as 6 horas. Dcenças àG aparelho respiratório TAC .'.................

1.700
Residência. Rua Esteves Jú TUBERCULOSE. Cruzell'o do Sul .....•. ' 2.500

nior, 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panail' ".... :: 553

DOS PULMõES I Varig 2:325
Cirurgia <lo Torax 11.óide Aéreo 2,402

formado p�l� Facul��Je �ado- I
Real :

,.. 22 ..330770nal de Med,cJ'na, TIBIOloll'lsta e, Scandlll:lvas .

Formado pel;"Faculdade Nacio- l'i"'.uc,rurgião do Hospital Ne-I HOTÉISnal de Medicina lJ niversirlade rêu Ramos Lux ' ....•.• 2.021
do Brasil CU I'�O de e8peciaJiza�íio pela Magestie .............•.. 2.276,'

RIO UE J�<\.NEIR,)
.
S. N. 1'. r::.X'-int�rno e Ele-assis- Metrofl.ol , -:,

'

3.1�71Apel'feiçüiunento n!!. "Casa ae! lente de C<ruIg',a do Prof. Ugo La Po11a ..............•. 3.:121
Saucl São l\'i:;�uel" I Guimarães (Rio). Cacique , ....•...•. 8,449

Prof. � "rnan(!� Paulino.
.

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central ..•...•.:. .. : ..
-

.... , 2.694 '

Interno por 3 aL.. d" bervlço Fone 3801 . Estl'ela ............• _ ....• 8.371
de Cirmgia. I Atenue em hora marcada.

I
Ideal ... '.. .. .. . . .•. . .. ... 3.659,'Prof . .Pedro de Moura nes.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO

.

1-5 3-5 8-5 9-5
OPERAçõES

I
'II -- �'one: 2196 Disque Gil O .horário- de S3ídà de Florianópoli� SNÓ. às 24,00

CLINICA DE ADULTOS
-

DOENÇAS' DE SENHORAS :l.lll"s·e do Rio de Jane.iro às 16,00 horas.
CONSULTAS: No Hospital de I

- '1 Tanto 11a [da como na Vol-ta.o navio fará escala nos
Carid.ade,_. dlAr. ial.. nente pela Dll'- I

. -- '!){I)'los dê São Sebastião, llhabela e Ubatuba.

_

Prrl'::t c�ílelhotes
.

'i!1forJYlaçóes, tlil;ijHm.-se, ã séd� da ......._-""

Emprúsa, ri rua, COllselheil'o Mafra, ao � Telêfo'n,tl 22�]-2.'
. .

�

MÉDICOS

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio'X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

DR. JOSÉ TAVARES
.IRKCEMAlIiulomado vela Faculdade Na

eícaal de Medicina da Uníver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN·

sidade ·do Brasil I
TAIS - CLINICA GERAL .

F'r-lnte"no por concurso da Ma- Ang-ustia Complexos'-
l..rnidad ...Estola i Ins o n ia - Ataques - Ma n ias -

(ServiÇb do Prof. Octávio Ro-I Pr'obIemática afet!va e sexn.
aI

urtgues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-
Ex-interno do Servico de Círur- ,ças Mentais. Ps iquiátra do

gia do Hospital I. A: P. E. '1'. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro CONSULTóRIO -- Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Caridade 'jIlBO, 41 - Das 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. üirlQ8 RBSIDf;NCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa i 1:HI 'I'el. 2901

[)O)�NÇAS DE SENHORAS' - -�-D·-R-. -A-R-M-A-N-D-O-.-V-A-I.É.PAUTOS - OPERAçõES
�

.

-

Cons : Rua João ?into n 161 RIO DE ASSIS
das lG,OO às 18,00 horas. .Dos Serviços de Clínica Infantil
Pela manhã atendeJd ià-, da Asalatência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de

pí tal rle Cnrídade
Caridade. CLíNICA MÉDICA DE CmAN-

HesidGnciac ÇAS E ADULTOS
Rua: Genernl Bittencoui1;, n. _ Alergia _

101. Con su Itó rio : Rua Nunes M&-
'I'ele í'one : 2.693. ehado, 7 - Consultas .. das 16 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - F'o ne ; 3783
'

gdifício João Alfredo -

10 andar.

Salas 1 e 2 - Rua Jerónimo
.

Coelho, 1 I
Horário: 8 às 11 - 16 às

.

18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR, CLARNO G.
.

GALl,ETTl
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
li'ONF.:: 2.468

Floriur.ópolis -

A D V O G A li O S

DR. ROMEU BASTOS -

PIRES
JI�ÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis <! na Santa

CI:Ra do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

Sexta feira$:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

m idt, 2:3 - 2° andar, apto 1 -

reI. :::.002.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO ULCERAS Db ES·
'fOMA(;O E DUODENO, AL.ER
GIA-D.E:RMATOLOGI.� E CLI-

NICA GERAL i
UH.•JÚLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-i nteruo da 20a enfe rmai-sa

e Serviço de gastro·enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).

'

-

C,,\:so
.

de neurologia (Prof.
Anst:iJgesilo).

.

Ex-Interno do Hospital mater- I
nidade V. Amaral.·

.

DOENÇAS I�TERNAS
Coração, Estômago, intestino,

f'Igad o e vias biliares. Rins, ova
rioc e úte r o
Consultório: Vitor Mefreles 22.
Das 16' às 18 horas,
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3158.

DR. JOSli: MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

DU. HENRIQUE PRISCO
PAUATSO
JlIÉDICO

Operações '. Doenças de; Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Cu rso de Especia llznção no

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

Andrade).
Consultas - Pe-la manhã no

Hospit» I de Caridade. .

.

Á tarde das 15,;)0 hs. em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquiná de Tira
dentes. Tel. 2766.
Reaidêncin - !!ua Presrdente :

Coutinho 44.

------------------� ------

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Herci lio Luz, 15
T'e l .. fo ne : 3346.

DR. l\URIO DE LARMO _, .

CANTIÇÁO D E N TIS TAS
MÉDICO

r CUNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL }<'ONSECA
ADULTOS CIRURGIãO-DENTISTA

Doenças Internas Clínica - Cirurgia
CORAÇÃO - FIGADO - RINS PROTESE:·- Pontes Moveis e

- INTESTINOS Dentaduras em

Tratamento moderno da Nylon,
SIFILIS DIATERIIU1,: - Tratamento de

Consultório - Rua Vitor Mei- _ canais pela al-
�eles, 22. -...... i' ta freqilencia.-

- HORÁRIO:
• R�i08 X e infra-Vermelho

Das' 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.
Telefone. Consultório - 3.411; Fernando Jl(l:lc�ado nO 5

Resiclên_cia: Rua .Jos·é do Vale. Fone,,2�25.
_

-

-_o .

.'

Pcr-eí ra lo8 - Pra ia da Saudade I� -

-- Co quei ros Consultas: das 8,uO às 11 ho-
ras e- das 14,0{) .ãs 18 horas

CLINICA
de

OLHOS .- OUVIDOS
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTOrrI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRA'fAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela' manhã no

HOSPITAl. _

Á TARDE - das 2 as 5-
no CONSULTóRIO -- Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDJ);NCIA - Fel·ipe Sch

midt n". 113 Te!. 2365.

NARIZ

DR. CONSTAN'fINO
DIl\1ATOS

I
.

DR: NEY PERRONE
MUND

'. Te_,., ,

.

" ..
• •

..
'-
·

• Com i-sh, v�Idfl' � S.
Abt'ill'Â lImA eont� que
lhe t'ender6 jW'd com.
pens�Or' .",.;.

.

e

�ev&lI';' po!.l'A SUA "esidan
'.

. eid. um lindo e útil presente:
um BELÍS9/MO eOFREde J4CO eROMADO,

,., AP�ocure hOje o NOVO
D. NCO GRiCOLAI � C;-. 16

fL.ORIANÓPOLIS ��TA c:ATARlt'!Il

.e �o &� oe� .

I
.

, Restaurante Napoli,
•

: Rua Marechal Deodoro 50. "

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

t
: .

Desconto especial para os senhores viajantes. �
"' .. I1II1'.o....._P:!Pll!Iu*"»*'''''...AIIo...iI."O••••,.••••••,..

Viagem
e

com seguriloça,
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIDUS' no,
-

.RAPIDO {(SOL-BRASI.LEIRO)
FloriaDópalia - Itala! - JoinvHle Curitiba.

•�f,:::'��� �. .I k: .�
..C�-]!�:'� � ..

, ..""'"'>". � __ '.-' � �.....-� \

I Age'"ncía :
l:\ 08 Deocoro esquina da

..

.

• Rua Tent:n_te- Si!veira

-

floriaOípofjs�·lldd .

ATUAUZADOS-- DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de .Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO JIOR!ZO�ITE.

Filial:. CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 2.5-34 (Depósifo)

25-35 (Escritório�
Gaixa Pcsbl, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Rua Visconde do Rio Branco
932/;;6

Telefon!l: 12-30
End. Telf>g. "SANTIDRA"

FiHal: SÃO PAULO A;.:;ência: PÔRTO ALEGRE

Telefone: 37-06-50

"Uiomar"
Comendador Azevedo,

64
Telefone: 2-37-33
Atende "mOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Rua Dr. Carmo Netto; 99
Fones: 32-17-S3 e 32-17-:.17

Atende "RIOMAR"
End. 'Feleg. "RIOMARLI"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

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

1l • .)13
--o

NOTA: - Os nosgos serviçus nas pl'aças de Pôrto
A'legrt: Rio e Belo Horizonte, são efetuado� pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACfONAL D'f NAVEGACÃO
• i •

HOEPCKt
NAVIO-rdOTOR . «CI�Rft· UOIPeIE ..

ITINERAtiIO
SAlDAS DE

f D A v O L T A

.Fpolis. Santos

24-3
6-4

J 8-4

26-3 ;

8-4
20-4 '

1-4
13-,1
25-4

2-4
14-4
26-4

IIII �,
.

,

RESIDJ'tNCIA:
.Sctlutel, 129 -

;�'�lOi'.lall (j !)0 úa;
'::;�:'� .'\'.'�:',,,

DR,JVO ·VON WAN,GENH:EJM-- """"""...--

DENTISTA __
o

42

Ca;Sd .
das Esquadrias'

",_.. j)E ALBERTO BICRTEB :.
iWP !!r. ..• !:, ue 1U.ú,=e!2 'Estreito· - Florianópolis

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

Execução aprimorada em Canela da .melhor qualidade
e sem defeitos.

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron.
to para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa_

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambl0
I.Bra.li!) CADID.

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

-fARMACIA DE PLANTA0
DEPAR'l'AMENTO DE SMJDE P(JBLICA

Mês de Março

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

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

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

-

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

Ru1l. Conseiheiro Mafra.
18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra •

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

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

80 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio (; Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e 'I'rajauo,

A presente tabela não poderá ser alterada sem pl·é-·
"ia autorização dêste Depautameato.

D. S. P., em fevereiro de 1956.
Lu'i;!'j Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

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

ou Repa rtição Publica.
TRATAR NA

"A -MODELAR;'

» _ "

Dt.tribuldor

Com.rcio
tf.\U1 Joio

Transpc;rt••
Piuto. t J'poU!

C. RAMOS S/A

T.A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

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

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De·

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

Florianópolis, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA

Diretor S1:lperintendente

ALUGA-SE
ALUGA-SE OPAVIlVIENTO TÉRREO

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

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

_ Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a l'E)s'peito -de Santél,

particularmente de Florianópolis.
Kvenda nas principais bancf!.s de jO\'lla;�..

Para maiores informações' rl�ocure o agente
'espondente, à Praça 15,.no 27.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



):l���� t1�

.ge�i:� ll:m:jga"J H O J E N O P AS S A D O
- sr. Zen i Lin ha res 27 DE MARÇO
- Oswaldo Fernandes A data de hoje recorda-nos que:
-_ ara. Zilda Santos Cola-

_ em 1635, o mercenário po.aco Arcizewsky, um dos
res. esposa do �;l'. Cubriel mais agressivos chefes dos holandêses, investiu com for-
.�(j 1,1 I'ÚS domi A' I 1 BO nosso mui prezado con- ca o outeiro do Conde, flue ommava o rrara c o om
-sra. Maria L da Silva

'

. t·']":: d dterràneo s r. Romulo Nocettl, CAPITÃO AI,TAIU
"''''0'- "

<:! >
'

'" "' T': I �esns, tc�m.ancto-(). c a r J nan o-o" passan ? a causar gra�-
alto comerciante em gozo de D{)MINONI �"lJC:',,,L <lO "L L,,,,IH1J.O uose eles pn·.JIlJZOS :,(OS ddeüsores naquela Importante POSI-

l;'t �,tl \'a --.

merecida apo:;entadol'ia, ani- c;ao. _ •

versaria-se hoje. I vê transcorrer na data de
_:_ St-:l. Ig-nês d,� Ar:1.ujo ,- em 1G37, empenhádo na perseguição ao Conde

Muito relacionado nos
I hoje seu anIversário natali-

- sr<1. LidL1 BitteJl-Court de Bagnuolli que estava em retirada, para a Bahia, o

meios comerciais e sociais elo 1 cio '0 nosso prezado conterrâ- ;i, h·a,. �sposa 'do SI'. Pas- j]l'incipe Mituricio de Nassau chegou às margens do gran

Estado, o venerando anivel'- Ineo Capitão Altair Domino- c'la! VIeIra de lUo Si\o Feancisco, 110 mesmo ponto em' que 110je se

sariante ver-se-á cercado de' ni, do Exército Nacional em I.
- sr. Agenor l::.ilva, alto ergue a cidade de Penedo, mandando logo levantar, uma

, 'L:r,cionário d't !\lhndeg'l I d
' .

significativas e cllrinhosas serviço lJO 140 B.C. < • < • rOl"ta eza a que cu o seu propno nome;

manifestações de apreço e Muitas serão por certo as
!c"ta Capital - em 1734, segundo Teixeira de Mélo, uma ordem do

rpspeito pelo .transcurso da homenagens de que será alvo
- jovem DinaJ'te; filho do .ft{Jj de Portugal, veio determinando que os magistrados

d�ta, recebendo as homena- por parte não só de seus cole- ,'Dinade BOTb'1 1:fio cc�s:::.�sem no TIras!l, sem licença de EI Rei, sob pena
gens de que se fez merecedor gas como tambérÍl do grande,

� jO'v'ein Fr:E�cisco, filho de sel'eni riscados du serviço, suspensos e logo remetidos
por parte do grande l'!úmero numero de amigos e admi- o sr. lVIanod ela Paixão

para o Heino pelos governadores;
de amigos e admiradores. radares, ás quais prazerosa- 'ourinho destacado despor- I

- efn 1821, chega a esta Capital a noticia de ter si-
Os '(te O ESTADO apres�n- mente juntamos as nossas. ',ta e ofidal da 1 eserva da . do, no Rio de J<1neiro-, jurada a constituição portuguesa;

tum cumprimentos. I xxx
Jl'Onáll Lica I - em 1857 em visita ao Cespede natal, Laguma, é re-

I
FAZEM ANOS, HOJE:

.- El'.· Osmar B:':stos l'ebido com grandes festejos o seu dileto filho, Conse-
Sta. LEDA MARIA fi LINO ) - dr. Hamilt0n José. dt: Completcll'am ôntem seu '[heiro Jero!limo Francisco Coelho;

.

Nloul'a Ferro ,atalíeio a. galante meni-I - em 1866, morre gloriosamente .a bordo do encou-

Vê transcorrer, na d�ta do
t

- prof. RoLedo Moreira ,<1 ��[is:\bcte Sonia Herman rapdo "Tamandaré" no bombardeio do forte de Itapirú,
hoje, mais uma risonha pl'i-; _ dr. Reinaldo Alves, "O}l:ter��sa.llte garoto Fre-I na campanh:.t contra o �ove:n? do P�raguai, o bra;,o .con
l1Uvera de sua feliz existem- I aíto funcionário da prefei.-· .d I., ,) J "l��lr. Hel'lnan, es-, terraneo 10 tenen te Jose InaclO da. Sllvefra. Suas ultimas
cia a graciosa e prencfáda sta. tUl'a municipal lmaclos fl)hmhos do sr. nal:wr::,s:
Leda Maria, Buchele Lino, di- - sr. Augusto Roberto ,Valdemar Herm:m, disci-' - Ag.ora me vou ... Adeus, camaradas!
léta e encantadora n�ha do ,Jilp.q'lIes,' sócio Ól Livraria )linado cabo de nossa Mari- - em 1933� a Academia Brasileira de Letras indica-
nosso prezado amigo' sr. Te- XaNier: e pessoa Jal'g�men- ::lha de Guerra e de sua sra. va o sr. Afono Taunay para saudar I) historiador Rocha
nente Coronél Domingos da te re!�tcionada nesta Capi- � digna esposa d. Altail� Ar" 'Pombo, eleito para a vaga do escritor Silva Ramos.
Costa Lino Sobrinho e de sua tal, notadamente nós meios mindaHerman." ANDRÉ NILO TADASCO

o ETADO

S··.

OCI(_llS
Devolução

. Daisy Cardoso de Castro

De\'olve a.q uêle amor de�esperado
Que fi tí sàmcnte dediquei

r

Devolve, tôdas pa lavrns de afeto
Q , ,

Ue somente a ti pronunciei.

Devol�e tudo, até aquêle lenço branco,Que hmpaste minha primeira lágrima eleDevolve até a carta em que dizia,Seres tu, o homem dos meus sonhos.

tristeza

Tenho raiva de tudo do passado, •

Daquelas vêzes em que nossas mãos
Para levares a minha em tua bôca.

Tenho raiva de tudo. " dêste mundo
Até destn saudade malcriada,

'

Que sem licença invadiu o coração,Da dona elêstes versos revoltados.

ANIVERSARIOS

I
exma. esposa d. Zildn Bucha
le Lino ..
Educada e culta, dotada

de apreciáveis dotes mo
rais, R distinta aniversarian
te, gozando de vasto circulo
de amizades receberá nesta
oportunidade significativas
homenagens, ás quais; pra
zerosamente os de () ESTA-

MONS. FREDERICO
HOBBOLT

Jj)ÉL DE OLIVEIRA
DOMINONI

A data de hoje assinala o

aniversário natalício do mon

senhor Frederico Húbbolt, de
votado cura da Catedral e se
cretário da Arquídíocese.
Sacerdote de altos predicados DO se assocíam,»
morais e intelectuais, Mons.

Frederico se vê cercado da

geral estima do nosso povo, a

que, desde muitos anos, vem

servindo com fer.voroso zelo
I

Na data de hoje transcorre
cristão. o aniversário natalicio do J0-
A's muitas homenagnes vem Joé! de Oliveira Domino-

as de "O ESTADO. Ini" filho do capitão Altair Do-
mínoní e sua exma. esposa d.
Iracema de Olívsira Domí-MONS. HARRY fiAUER
noni.

A data de hoje assinala ° Jovem de formaçàc ínte
aniversário do Monsenhor Iectual aprimorada, de fina
Harry Bauer, elen'iento de educação edotos de coração,
destacada projeção, pelas 10 aniversariante terá ense
suas virtudes cristãs e pelo']o de receber feltcitaçôes do
seu entusiasmo criador. 'i grande circulo de amizade,

. I'
_. .

Pondo-nos, em mats de uma; conquistadas lJel,3,s suas qtrà·"
ocas:::,o, E:!. deresa (''r�s suas': Iídades, para satisfação d� ,

ob��'feçcontra Os que promi.- 'seus dig'l)OS,gen;i:tores. ;'
• ,. ' � • I _

..........

r::W11'111 prejudíca-ras por m ..

I
- O ES'fADO apresenta 1'e:"

teresse's Inconfessáveis, fize-, Iíeítações.mos-lhe a justiça de e011fo1'-
_ .

ta-lo e rncantíva-lo certos de Sr DARIO ALEXANDRE
que, arlnál, havertam de re- DA CUNHA
conhecer os seus grandes mé-

I _

ritos de bfl,15a.rh.aclOl' da fé de, 'I'raneorre hoje o 68° aní
ínstruçâo. _

I
versárío natalícto do sr. Da-

E' pois, com especial satls- d'io Alexandre Da Cunha, sar
fação que lhe mandamos o; gonto músico reformado elo
nosso respeitoso abraço. I exercito, e no�so prezado con

l terrâneo e correngíonárío.
As muitas felicitações as de

o Estado
Sr. ROMULO NOCETTI

3

Inverno para Ricos
,.

Pobres

serviço esmercdo

o MÁXIMO eme· e confôrto ·a bordo

é o

Não vão os leitores supôr qUe a Divina Providencia
enha determinado novas e multiformes leis fisicas para.

,

atender a situação eeonomica de ricos e de pobres ...
Seria realmeute notável que se verificasse um clima

ameno, uma temperatura ele "veranico de maio" para os

moradores dos morros e outras bandas onde vivem Os
humildes e os menos favorecidos da fortun a e U'jUI tem
peratura de O graus para as zonas 'de resldencias con

fortaveis!
Os ta illeurs de alta costura e modelos super ele

gantes do inverno, os casacos de pele, :1S malhas, os so

bretudos, etc, etc., exibir-se-iam garbosos, na zona fri
gida da Cidade e as' roupas de brim, (ou só a calça e

camiseta) e os vestidos de algodão, etc., na zona tem-
perada .. ,

'

Mas ... deixemos o impossível para falar em algo de
positivo e real. Vamos falar de possibilidades autenti
cas que de fato podem proporcionar agazalhos quer pa
ra ricos, quer para os pobres. São possibilidades decor
rentes de compras vultuosas, ele compras feitas nas pri
meírfsslmas fontes e em condições altamente vantajosas,
às quais, adicionadas a um calculo de lucro limitado,
vêm a representar, no conjunto; enormes diferenças que
favorecem os compradores.

Pelo que estamos informado "A Modelar" vai apre
sentar, já nos começos de abril o maior € mais belo sor
timento ele inverno de todos os. tempos. As suas seccões
de artigos para senhoras, homens e crianças apresen
�ar�o desde os m?delos u:licos e exclusivos das

marcas,Yl}als famosas, ate os art igos para as classes mais hu-
nildes, .

�''l'T 1 :

Deste nosso primeiro comentario a respeito do in- !
verno prnximo desejamos, ainda, destacar que o progra-I
'na de vendas eh "A Modelar" prevê o maior movimento i

comercial de todos os tempos, pois, quer a grandiosidade'
do estoque adquirido, quer o proposito firme de manter

I

',recos a ltamen te convidativos, constituem, para tal, I
'atores suficientemente positivos.

�!�����o.!�!� .EB.
,

S. Paulo: R. Barão de Itapetlnlnga, 242, Teis. 37·4425 e 36,9087 ' Enderêço telegráfico, "Swlssalr"
A••• t •• Gerai., CRANSTON WOODHEAD a CO. LTD., em I

CurItiba: R. 15 de Novembro, 591 TeL 462�, C. P., 616 ' Enderêçc Telegráfico "CRANWOOD"
Pôrto Alegr.: Av. Mauá, 891, Tels. 4766 e 5493 - C, P., 500, Enderêçc Tolegráflco "CRANWOOD"
Rio Grande: Rua M. Floriano, 122 ' Tels. 420 e 857, C. P, 92, Enderêço Telegráfico "CRANWOOD"

Um
torna sua viagem um prazer ines

quecível. A Swissair é a única Companhia Aérea que serve

um Menu lnternociorrcl "iJ Ia corte". E ainda mais: o ccnlôrtc
extra das macias Poltrona�-Leito e aquela tradicionai precisão suíça
que técnicos experimentados colocam a serviço do vôo. Pelo IiSuper
suísso" DC-6B, o Sr. faz sua viagem à Europa em uma só noite a bordo.
E pela Swissair nõo há demorai porque o avião sai e chega na hora.

Consulto sua Agência de Turismo e Viagens ou a

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Rua Alvaro de Carvalho, 12.

PROGRAMA PARA O MÊS DE MARÇO CORRENTE:

Dia - 31 - Soiré., de Sabado de Aleluia. .1Apresentação do novo conjunto musical sob a, díre-
do maestro Hugo F'reyesleben, , 'I���le;;i�'a�:n7ees�a;. na Alfaiataria Brito.

I SIND-ICAIODOSARRUMADORES DE'l!lorianópolis, 15 de Março de 195;6. -I----- ...-,,-.--------.------ ..-----.- .. -----

j' FLORIANÓPOLIS -

�ão hcord 2064

ALIMENTAÇãO E SAÚDE

DAS CRIANÇAS

Verduras, legumes e f'ru
tás contêm substâncias que
favorecem o desenvolvimento
da criança, dão-lhe 05:80::: fur
tes, dentes sadios e hon mus

culatura, A criança mal ali
mentada adoece frequente-

EDITAL

Pelo presente ficam convocados todos os Sócios
1uites e em pleno gozo de seus direitos, para Assembléia
Geral que será roa l izadn 110 próximo dia 5 de Abril as 8
horas em sua sédé Social a rua Conselheira Mafra n?
�5 - 10 andai' .co'm;t "seguinte Ordem do Dia.

ESCOLHA DO VeWAL TI: TIESPECTIVOS "SUPLEN
TES, QUE COMPO,BÃO A LISTA TRJPLICE PARA A
JUNTA DE CONSILIAÇÃO E JULGAMENTO.

mente e é
e fraca

í'ranzlna

Faça de SeU filho nm:t

criança sadia, dando-lhe

sempre verduras, legumes e

I frutas ás refeições. -
SiNES.

Antonio do Oliveíra
Pres idente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
FlORlf-tNÓPOUS

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

EDITAL

De ol:dem do Exmo. Sr. Pl'efeilo Municipal, torno
ntíblico que êste D-epartamento está. organizando o ca

,.lastro de todos os veículos registrados no município, ele
'�côrdo com o que estabelece a lei.

Os pl'Ol1rietários de veículos, qUe ainda não paga
I',,,m o Imposto de Licença, de-vem proceder o pagamento
tté o fim do corrente mês, Rob pena de cobrança judicial.

Outrossim, solicito aos interessados que façam a

devida trltnsfeí'f:ncia nêste Departamento, na ocasião da
venda de seus veiculoR, a fim de evitar taxação para o

próximo exercício.
Florianópolis, 23 de março de 1956.

Reinoldo Alves - Diretor
�--_._--".._-------,-----

MINISTÉRIO DA VIACÃO E OBRAS
,

P;)BUCAS'
Registro de Rádio

A Diretoria Rel!ional dos Correios e Telégrafos de
Santa Cí'ltarina, avisa aos senhores possuidores de re

cept.ores de Rádio-Recepçã-o, que o prazo para registro,
sem multa, destes aparelhoR, expirará a 31 do corrente
mês de março. A partir de IOde abril serão registrados
com multa de Cr$ 25,00.

AVENTURAS DO z:E.·MUTRETA[:�,:::��\-.-��� AVISO
O Grêmio Beneficente de

Bordados 'avisa que por ·mo

-.ivo de nlio se encontrar a,

Loteria Federal em período
'le atividade. resolveu efe
tuar o sorteio da colcha de
tricô pela Loteria co Estado

1e Santa C:1tal'ina, na stJa

extra.;ão de 27 do mês em

I: urso.

•

o ESTADOI

j'
O mais antigo

S.anta Catarina
smé,

Diário de
leia e as-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flol'iaú6p:rlili:, Terça -feira, 27 de Março de l!l5G o ESTADO

'o. Sua presença represen
ta um perigo para os ar

queiros adversários.
Pacheco - Tc'. e destaca

da atuação na iinha dían

�eira, tornando-se (: "scorer"
da partida, com dois ten-

.,,,rj:!- -�
.

CtO�eça _ JOgou para o qua- ,J;t\f& ;:::DI
iro e é o quanto basta. O

I
- �

rapaz progride a olhos vis-
As - 8hs.

tos.
Eleonora RUFFO - Gino

CERVIem:
A RAINHA DE SABÁ
No Programa:
Reporter Na Tela: Nac.

Preços: 10,00 - 5,00. '

Censura até' 14 anos.

Somente aos 30 minutos
i o i aberto o escore:Um chu-

IL,; f'rac o de Aníbal foi a

!
Vi co que quís ,controlar a

I ",e.lotu COO1 o estomago. Azar

! oleIe, pois fi, boja enganou-o • • •

i ;B:,;:i�i:::�:��J!�o;�'1;o I Ag radou a pr�m_ei ra regata do a no p�omovida pela F.A.S.L Bem organ iza -

,

. ���I�;'l1��lC�l��O'p��,��f:,d�l�n� das as, guarmçoes rubras - Decepcionou o Aldo luz - A classificação .

-

,lo pOl' in::: ugurs.do o mar-' Os aficionados do espor-: hances para vencer devido lo. tillelli. O Aldo Luz inscrito

';�,d()l'. , �e do Temo vibraram domin- ,os acidentes sofridos pe- 2° Páreo - Single-ScuIl não concorre!;'. As 7 - 9hs.

N;O�AMENTE PACHECO I f50 pela ;manhã, com ,as pro- ias �uarnições do Mal'tin.e�li ':- Novissimos - 2.000 me- 6° �áreo - loles a 4 re� "Sessão Das Mocas"

, .r�'es minutos após o g�l 'ias reahzadas na b.al� .sul e e Rlachl1e�o, mas perml�1U tros. --::- 1° lugar -:- Marti- mos Principif�!:tes Carpeton CARLETON
'lucwl, Odilon bate um es-11uc marcaram o 1111ClO da que o alvl-celeste da RIta 'le11l, com o remador Alfre- 1.000 metros _ 10 lugar _ ,em:
é;;1nteio contra o Avaí, Adol-. temporada de 56 da Federa- Maria o derrotasse em es- do Santos Filho que der- .'\ldo .Luz, com a seguinte CEU DE PRATA

finho, assediado fortemente
I

;ão jl.Áquática de Santa Cata- petacular "virada". 29 pon- -':otou as guarnições - A e B �u:lrnição: Alvaro Elpo, ti- No Programa:
po,' Ceç::c e- Orlando, salta e 'ina. tos marcou o alvi-rubro. 'lo Aldo Luz. l1oneil'o e os remadores Flá- Fatos em Foco. Nac.

to;;;) a bola que vai aos pés Vencedor o rubro-negro 3,0 lug'ar: Riachuelo ,3° Páreo - Out-riggers a v,io Pinho de Oliveira, Da- Preços: 1.00 - 2,00

de Pacheco, o qual sente- Dos oito páreos disputa- ,O Clube Náutico Riachue- l remos com patrão - No:' niel Régis, Vitor Sampaio e 3,50.

3e perfeitamente à vontade dos, cinco' pertenceram ao lo classificou-se em terceiro :issimos - 2.000 metros - Eliztário Schmitt.. 20 lugar Censura até 14 anos.

:!:trn desferir um daqueles Clube Náutico Francisco lugar, marcando 39 pontos. 1° lugar - Martinelli "A", - MartineIli "A"; 30 lugar
'\0,U L:.mosos "petardos". l\Iartinelli. O clube do nosso Colheu duas vitórias boni- �om a seguinte guarnicão: - Riachuelo; 40 lugar-

GOL DE LOLó '::onfrade Jairo Callado para tas o clube dG Rita Maria, fobel Furtado, 'lltimonei;'o e Mal'tinelli "B"; 50 lugar _\
Aos IS minutos da fase as lutas de domingo prepa- cl?stacando-se a conseguida JS remadores Cláudio San- Ipil'anga e 6-0 lugal; - Aldo

lenadeira o Avaí consegue l'OU suas guarnições com no último páreo, pois so- :os, Líno Phill-ippi, E'dio Luz "B".

:':en primeiro, ponto. A linha muito esmero, o que veio frendo um acidente com o Hugen e Francisco Cirilo 70 P:ireo - DOllble-Scull I

de frente avaiana faz pel'Í- ,'esl�ltar no amplo sucesso "carrÍJlho" do sota voga Conêa. 2° lugar - Ria- _ l-.Jovíssimos - 2.000 me

�t:H a meta de Wilson e a das côres rubro-negras que quando a luta já ia .nos tre- chuelo;' 3° lugar - Aldo tros :__ 10 lugàr - Marti

O�ol'1 sobra para Loló que mal'caram nada menos de zen�()s metros (o acidente Luz "A"; 4° lugar - Mar- 'IPI i, eorl1 os remadores Al

ir:teligentemente cabeceia lO;� pontos, ou seja quasi o com o C. N. Martinelli deu- dnelli !'B"; 5° lugar - Ipi- frerlo dos Santos Filho e J0-

�o canto esquerdo. Salta dobro dos pontos obtidos pe- se lU altura dos 250 me- ":1!1ga e 6° lugar - Aldo sé Carlos Tolentino de Sou

Wilson acossado por �lois lo segundo colocado. Na tros), o Riachuelo ,recupe- Luz "B". S!l. que delTotaram a guarni
':'l)ntrários e toca o balão prova final, em barcos a rou-se e foi em perseguição

_

40 Páreo - Canóe r- Pri- ção aldista por uma diferen-

nl:�S n5,0 impede o gol. oit.:> remos, o Martinelli era do Aldo Luz, conseguindo cipiantes - 1.000 metros - ça de mais de 800 m�tl'os.
BOLÃO EMPATA :onsiderado o favorito. To- alcança-lo para deixa-lo 10 lugar - Martinelli "A"

Ê Bolão quem consegue davia um acidente com os "-traz no atingir a méta do CO!:') Orlair Furtado; 20 lu-

';rualar a contagem, isto remos do contra voga epri-... I g,ll' - Martinefli "B", com
. .

t· d' tlJunfo, entre aplausos do
CI' d' G J'

ram. A do Figueirense sou- ,os 2,1 minutos, em combi- melro cen 1'0 Imp.e l� que a
grande ublico ue se com-

au 10 ornes ardlm; 30

be travar um duelo como ''litcão com o extrema Jacó, guarmçao martmelma de- ."
P

t
q

.

h d
lu-g':lr - Aldo Luz..'

'

.
, t'd- pnmla nos raplc es a .,

-

1 quem coube, no lance, mom;trasse suas ap I oes.
C'l H k S A

5Q Pal'eo - Out-rjggers a

IV'!
.

I \
aI (Js oepc e . .

,'1;-;ior parcela de esforço. as, mesmo aSSIm, comp e-
Q t ' S' d d

4 remos com patrão - Ju-
,

uan o a OCle a e Re- ',� 2 OFinal: 2 x 2. tau o percurso com seis re- creativa e Esportiva Ipi-
n 101,,; -

•.
00 metros - 10

lUQ':'1r - Rlachuelo com a
-'-----'---,

------ mo.;\. Com os ,sucessos obti- ranga, de Blumenau pouco ,.,,;', "
" .. _

'
,.

do;:; .• nos quais se revelou em ou quasi nad::t conseguiu: 7 .,:;�ull1te gU'lll1Jçao:. DeclO
A C"'l'valho Couto (filho de

11(>111 número de valores no- pontos nas tres provas em "

'

t -

-. DeclO Cou to) e os remado-
vos, o C. N. Francisco Mar- que amou parte, ou ;:;eJa, um O I'! ·"'r .' K' .

t
.l·":; ( 1 on 1V artms, urt

line!.li estará em condições quarto e dOIs qUIl1 Os luga- ir J n 1 P' h N
.

d
- ,.,

, .

t d reg.
l..Up �a, .� e san Ira t e e-_

Precisa-se, uma correspondente com re açao proprla, I �Ie, no prOXlmo cer a�e o

P'
,

1
['Y Plr::.th. 20 lugar -

Ma.
r-

bo::t datilografa e tenha bastante pratica e serviços ge- ! Sstnc10 recuperar a coroa de areo por pareo ..
.

l'ais de escri�ório. _. . .

.

.. I campeão catarin�ns:. Agra- 1 ° Páreo - Ioles ar 4 re-

PI' 'd f
. d---:·---....---Os c!mdIClatofl deverao dmgJr-se por carta, mdlcan- i dou o !laVO umforme do m�s -' Estreantes - 1.000

-

.BCI . O 01 s-us-penso pOr 6is iogos
tio idade" estado civil, pretensões, etc., à Rna Conselheiro I! cJuLe, muito se assemelhan- metrofl. � li) lugar - C. N. .; •

Mafra, 6. do com o do C. R. Flamengo, Francisco Mal'tinelli, '''A'' mas reaparecerá, na terceira n:trtida
----

I'
do Rio. com o famoso barco "Irara", • }'M)í I

.
Decepcionou o Aldo Luz �'uarne?ido ��.Jl'

Jobel, ,Fur- "'faCaS a:o am','stoso de sa'b:.Àn:
Au X III t\ R D E E S C R I T Ó R I O' o Clúbe de Regatas Aldo l.ado, Ílmonello e os lema- �, .

. ul!t!

I
Luz teve uma conduta nega- dores Hamilton Furtado, Após conhecidos os resul- entre seu team de reservas

.
tiv�. resultado dá 'péssima Carlos Antônio Schappo, tados dos ,Ílllg'amentos de e um misto do Atlético, afim

Preci>la-se com urgência, auxiliar de escritório que orientação imprimida para Toni de: 6live-ira e l\Íário sexta-feira do T. J. D. que de possibilitar ao seu va-lo

seja boa datilógrafa, tenha boa caligrafia, de preferên- a disputa. Venceu um único Vil3jn Paiva. 2° lugar - i;uspendeu por duas parti- raso elemento jogar na tel'

cia rom pratica: : páreo, com a mesma guar- n. N. Martinelli "B"; 3° lu- das seu extrema direita ceira partida da "melhor de

As candidatas devem dirigir-se pê'ssoalmente a Rua niçào que fôrá derrotada .nos 1':[L1' - C. R. Aldo Luz; "A" Pl_ftc:jdo, o Figueirense tra- três". O jogo foi r��dizado,
Conselheiro Mafra, 6, com carta de prÓprio punho, indi- extreantes. Na prova final 111�;:'.l· - Ipiranga; 5/ tau de conseguir um amis- vencendo o hicolor do Es.

cando idade, esbdo civil, aptidões e Ol'dcnado desej2do. ("-eight") teve, grandes l
Alc1'o Lnz "B" e 6° Riachue- 11:080 sábado último; à tarde, tl'eito por 4x1.

"----. __ ��._. -__ •__ • -0-'
-.---- - •••--.--�-_.�----_.--------

•

"OEstad:CJ"'"'-Esportivo"
.................................................._............ .._••••••••� _ ·.*••Ii••••••••••_ aII••Í" .

. - _"
� . ;....

'.

Avaí e Figueirens'e igualaram�se nas ações .. Nó primeiro tempovencie o Figueirense por 2 x O Dramática a

luta do alvi-azul para 'fugir á derrota, evitando, assim que seu antagonista festejasse na tarde de domingo a con

quista do titulo - Os mercsdcres pela ordem: Pacheco .(p,ena�lty), Pacheco, loló e Bolão- -- Arbitragem fracá, e
renda recorde

Num'el'oso público afluiu tflnte na fuse inicial firmou- OS- VINTE E D01S I Vico - Fraco no 1ó tem-'j trema. Foi dos 22 o que

ao estádio da Praia de Fóra, .se "no 2° período, quando �OTEJADORES po, melhorou considerave�-I m.i is suou a camisa. Desta-

na tarde de domingo, para, todas 2.S suas peças se hou- Analisemos agora a

con-I
mente na etapa derradei=: eou-se na vanguarda do con,

presenciar o choque Avaí x verarn com coragem e entu- du ta dos vinte e dois ra. junto.

Figueirense, o segundo da siasrno, tendo em Danda a players :
� Loló Esforçado tanto Wilson - Firme entre os

"melhor de -três" pela posse sua grandc figurá. A linha Adolfinho - O preparo no primeiro como no 2° tem- três páus. Praticou bõac

do titulo máximo do futebol de frente do Avaí vez por físico e técnico a que foi ;_lo. defesas.

da Capital. outra peca pela farta de submetido, influiu grande- Russi - Ê ainda um no- Trilha - Reeditou suas

As duas "torcidas" vibra- harmonia e coesão dos seus mente na sua boa "perf'or- ','ato, Fez o que lhe era hu- boas atuações. Indiscutival

ram como 'poucas vezes, Pri- elementos. Mas é técnica- mance" na tarde de domín- manamente possível. fazer. mente o melhor valor do

melro foi a do alvi-negro mente superior a do seu go. Perdeu muito peso e Não é, todavia jogador para conjunto alvi-negro.

quando os comandados de antagonista. 'Esta, porém, demonstrou estar em for- jogos de
-

responsabilidade. Laudares - Outro que

Odilon venciam por 2xO. duas virtudes possui: Sabe ma o esplêndido guarda-va- Sorte sua que teve para teve papel sal iente, Bani

Depois foi a vez dos aficio- uproveítnr as "gafes" dos las que mai-s vezes guardou marcar um elemento nas, marcador e apo iatlor.:

nados do "azzurra" quando defensores contrários e re-l o arco da �eleção catarinel1_1 mesmas -condições. Aníbal - Convincente

êste, reagindo valentemente, vela coragem.' se, Suas intervenções em- Bolão - com altos e bai- ,UH conduta,

logrou igualar o marcador. Não f'ivaca bem ao Avaí l no',garam a "h inchada". ',:03'. Esforçou-se. Hélcio - No mesmo plano
A pugna travada entre �Jil' lutando de igual para! W:ddir - Não está atra- Morací - Sempre muito de Aníbal.

os dois tradicionais mas :g-ual. ,0. emp�te se. fazia I \'�ss:1ndo, l�m pe�',iodo ,favo- recuado. Uma mistura de' Walmor - T,'ve pouco

sempre leais adversários I '�ecessano e este veio pre- iávcl o ótimo back" cen- media e dianteiro. Muito ;:r;ibalho, de vez que poucas

agradou mais pelo entusias- I miar os esforços do "onze", ! 1;1'a1. Sentia a contusão, sen- combativo. for::m as ações pelo seu se-

mo que pelo rendimento téc- sem desmerecer a conduta! do obr iga do a improvizar- Arnorím - Muito marca- tor.

nico dos litigantes. Aliás, ·1.0 quadro adversário, por-l se como, marcador de "pon- do. Sentiu a falta de um Walmir -_ N:w está bem

tanto Figueirense como que realmente foram dois
i ia. Todavia não decepcio- mél hor apô io dos compa- arnbieutarln CO'11 a equipe.

Avaí não estão contando ':entos aos quais o Avaí nau. nlieiros. Seu trabalho nâo {':lSSOU de

neste final d-o Campeonato precisou dar tudo de si pa- � Danda - O melhor ho- I Niltinho - Com o seu- regular. Todavia, tem futu-

com todos os seus valores. l';;, obtê-los. 'mem do Avaí e, quiça do ccstuméiro "train", Deu o
.

1'0.

Alguns estão machucados, Não há censuras a fazer campo. Estupendo seu tra-' que poude o player que é i Orlando - Ar.r-iou o ata

outros suspensos e ausen- 105 dois quadros. Lutaram, balho nas duas posições da tambom o pteparudor e 01'- 'que e a defe�;1. Util ele-

teso São problemas mais que ::0l!Llo sempre em mira eví- zaga. Brilhou pela sua co-
I g�,mizndor do conjunto. ! mcnto de ligarão.

dificeis para os organiza- .a r o jogo descolorido. Nin- ragem e combatividacle. I J;:có Infatigável o es-
o

Odilon - A}Jareceu
dores e orientadores das �ue;11 fez feio. Todos se es

duas esquadras resolverem. Il'ol'�aram para que o espe-

Fornos ver o jogo. Gosta- i
ráculo pudess., agradar co-

mas como espetáculo. � mo realmente agradou aos

Observamos duas fases

perfeitamente diferentes. Na

primeira o alvi-azul sem jo
gar menos que seu antago
nista, viu sua cidadela ba

quear por duas vezes, o qual
provocou certo mal estar
na "torcida" que passou a

eonsiderar a pugna e o cam

peol1:lto COi'!lO praticamente
ganhos pelo Figueirense.
MilS as coisas não iriam

fic,,!' nssim; para o conjunto
de Niltinho. Era nccessiria
uma reação que vieSSe mo

dificar completamente o re

slrltado 'do marcador sem

o ARBITRO

Na direção do encontro
esteve o sr. Wilson Silva,
·io quadro de ju.zrn da Liga
Blumenauense. Seu desem
oenho não esteve à altura
da importância da contenda,
�mbora seja considerado um

ias melhores apitadores do
Estado. 'Feve erros clamoro
sos f! não foi enérgico dian
te de algumas jogadas brus
cas de ambos os iados.

A RENDA
Apuraram as bilheterias:

Cr,� 23.381,00, recorde em

pou- jogos do Campeonato de 55.

Vence�or �o r larga MargelR �e PontosPENALTY DE VICO E GOL
DE PACHECO

transformar o panorama
técnico da sensacional jus
ta.

Vimos, assim, na etapa
complementar os comanda

dos de Amoi'im lançarem-se
desesperadamente contra o

último reduto aaversário
na ânsia do empate, tendo

a retaguarda alvi-negra re

chaçado, bem as investidas
a lvi-celestes. Mais foi pre
ciso dois ataques em propor
cões fóra do comum para

que a ,cidadela de Wilson
-tombasse por duas vezes,

cedendo ao empate e per
mitindo ao Avaí ir a uma

terceira partida.
O resultado nos pareceu

justo, pois não poderia re

fletir melhor o que foram

as ações dos dois lados nos

noventa minutos.
Ambas as defesas brilha-

80 Páreo - Out-riggers
a 8 remos � Novissirnos -

2.000 metros - 1° lugar -

Riachuelo, com a seguinte
guarnição: Décio Carvalho
Couto, timoneiro e os rema

dores Odilon Martins, Wal
ter Santos, Nelson -Firath,
Altino Régis, HaYl·ton Ma
ciel, Osmar Jesuino Ferrei
"<1, Luiz Pedro Jacques e

'

Osni HermÓgenêS da Silva. i
2° lllgar - Aldo Luz e 30

'u�':tr - Murtinclli.

poucos com a vanguarda
avaiana, enquanto 'que a re

taguarda alvi-azul pericli-

CORRESPONDENTE

.

,
..

•

IRemar
CINE SÃO JOSE

As 3 - 8hs.
John MILIS - Elizabeth

SAYLAR em:

O óDIO ERA MAIS FORTE
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

lill.•,
As 7,30 - 9,15hs.

"Sessão Das Moças"
Wayne MORRIS em:

THAIÇÃO NA ÁRTICA
No Progxama :

, Sul em Foco. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.

.

Censura até 14 anos.

As - 8hs.
"Sessão Das Mocas"

Wayn e MORRIS �m:
TRAI'ÇAD NA ÁRTICA
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50.
Censura até, 14 anos.

As Shs.
Nir on SEVILLA - Ro

'ier!o CANEDO em:

NÃO NEGO O, MEU
PASSADO

N·j Progrnma :

Cine Reportar. Na c.
Preços: 10,00 - 5,00.
_Censura até 18 anos.

1,_--,.----"--.
! FlAMfNGO 1 X
l AMERICA O

,

Na priméira partida da
"melhor de três", domi11go
re:diz!ldi no Maracanã, o

Flamengo derrotou o Amé
rica pelo escore mínimo,
11 pôs luta dSls maiR dramá-
ticas .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dele

tomarem conhecimento, ex

pedido dos autos de ação de

lisocapwo requerida por

JORé Godinho Filho; que se FAZ saber aos que o pre

processa nêste Juizo e car- sente edital virem ou dele

tório do escrivão que esta conhecimento tiverem que,
subscreve.

-

que, atendendo por parte de MANOEL AN

ao que lhe foi pedido pelo TONIO CARDOSO, por seu

autor, CLue justificou Glevi- advogado Dr. Reinaldo La-
.

dumente a posse para usoca- cerda, lhe foi dirigida a pe

pião do referido imóvel si- tição seguinte: - Exmo.
tuado nos Barreiros neste. Sr. "Dr. Juiz de Direito da

municipio, pelo presente Comarca de Biguaçu. Ma

edital, cita a todos aqueles noel Antonio Cardoso, bra
que por ventura teJ?-ham I sileiro, lavrador, casado, para tal precisem intima-

qualquer interesse ou
.: P�s- I residente e domiciliado em ção, para a justificação pré

sam alegar qualquer direito Sorocaba, nesta Comarca, via, e sendo' esta julgada se

sobre o imóvel, para no pra- vem respeitosamente, por proceda de acôrdo com os

zo de trinta dias que cor- seu procurador e advogado arts. 455 e §§, e 456, ambos'

rerá da data da pr-imeira infta assinado, promover a
do C. P. C.., para que o a u

públicação se fazereI_TI re- presente ação de usucapião, tOI' adquira, com o julga

presentar na cansa por ad- para o que, expõe e no final mento final, o titulo n eces

vogado legalmente habilita- -requer: 1 _ Que tem a pos-
sário à transcrição no Re

do e contestarem nos, dez se mansa, pacifica, conti- gist.ro de Imóveis. Protes-.

dias subsequentes" a petí- nua, ha mais de 20 anos, por tando por todos os meios de I

(,lão inicial abaixo transcri- si e antecessor, sobre um orova em direito permitidos

ta, alegando e lhes oferece terreno sito -

.em Sorocaba e dando a< presente o valor

e�l deIes�L de seus. direitos, Ines�e Município e'Comarca:
.

de·Çr$ 2.��OiOO,,· P. ,defe,l:i-. -PR9Dv;rO DA COMPANHIA '::T:RVEJARIA. BRAHMA

sob p.ena-de .i1eeorl'l?o.o ;pra- (Im tefljs�o 1101u ..,�te.,�l�tJ{.l1E(l,. tl1.���-to. B!f' l1�Ç.ll,_ �6 de .1';- I. '

20 ,n:arcad�
.

c?nsIde;r�l'-se
. ....... , .•

�, ��':'i,_,�_._�

7' rkg,�-Q, e�e _ ���';{'JA.ss;) Rei- CD -

perlc,�a��aodosrnt� .

.

.

. n�� t�Q�
..�eh��i�_·��_=��__�_����� �

ressados ausentes e desce-
- ,.galmente.' '.testemunhas: I '

.� '-� -.-.
�:...;

nhecidos e ter o inicio o

I
no Registro de Imóveis. Pro-· David Cl·isp.im_Correa;, Leo- ).)NO tendeu lo»)

prazo para contestação na testa-se por todq o genero .el Saturníno Cardoso e • '

forma da lei. PETIÇÃO. I
de provas admlsslveis, in- )limpico Manoel Gomes. - Com· a B.bl"la na M

....

ao
Exmo. Sr. Dr. Juiz der Di-I clnsi.ve

depoimento pessoal ')espacho: A. Designe odia'. '

réíto de São José. José Go- dos interessados, Dando-se . 1°. de fevereiro para a RU-

dinho Filho, brásileiro, cu- Q valor de Cr$ 2.100,00, para dienc la- de justificação pré. TERÇA·FEIRA, 27 DE MARÇO
_

sado, servente, l'esiden.te e : fins de alçada, e. A, esta "ia da posse. Cien.te. o, r�
domiciliado em Barre)ros,. com os documentos inclusos, presentante do' Ministér!»

muno
-

de São José, por, seu I P. deferimento. São José, Público. Blguaçu, 17-1-56.

procurador infra-assinado, 30 de agosto de 1955. (ass.) (Ass.) Jaymor Guimarães
.

advogado inscrito na" A.. A. P. P. Paula Filipe. Rói de Collaço _ Juiz de Direito.

B. Secção de Santa Catari-
.

testemunhas: Belarmino Jo- Procedido a justificação foi EM certa cidade, a catedral tem uns vitrais estra

na n. 479, residente em sé da Silva, Manoel Marcos esta julgada por sentença Ilhos nas ja,üelas, Á primeira vista, tem-se a impressão
Florianópolis, vem expôr e Uamos e Eulalio Cipriano lo teôl' seguinte: - Vistos, de que êle� representam Jesus chorando sôbre Jerusalém,

requerer a V. Excia. o se- da, Silva, resido em ·Bar- etc. Homologo, por senten- mas qUlllldo reparando melhor, a cena da cidade asseme

guinte : lO _ Que, por si e 1'elros. Despacho. A, à con- ça, a justificação requerida, :11a-3e à cidade onde se está. A catedra1 é igual àquefa em

por seus antecessores, pos- c!usão. São José, 18-10-55. a fls. por Manoel Antonio que se vê o vitral, os edifícios são os edifícios familiares

sui mansa e pacificamente, Gel'vasio Nunes-Pil'es. Juiz Cardoso, para que produza daquela mesma comunidade.
-.-.------...--.-.--- ..-----

e com o animus dQmini, há Substituto em exerCIClO. seus juridicos e legais efei- Qual será o objetiyo daquelas janelas? Seu objetivo
mab d� trintá anos,. um ter-l Vistos, e�c. �l�l�o _

por sel�- to:>. Cite-s.e pess?almente, é lembrar-��s que �ssim como Cristo uma vez chorou sô

reno slto em Barreuos, on- ,tença a JushfICaçao de flti. por mandado, o Dr. Promo- bre Jerusalem, aSSlIrl Êle chora sôbre cada comunidade

, d.e reside� com a á.rea apro- feito P?l' José Godinho Fi- tor Públlco e os confinantes I que ignora a Deus seu Pai. Lembremo-nos do lugar onde

ximada
-<

d� .6.822,40 m2,com lho a fm� de que �l'oduz.a do imóvel em questão e por \' i vemos, SUfl. vicl!1 suas necessidades materiais, mas aci

as confrontações e dimen- seus deVIdos .e legaIS efeI-. edital, com o Wazo de trin- I ma de tudo suas necessidades espirituais. Onde quer que

sões: frente, a leste, na es- t?s. �xpeça-se n�andado de ta �lias, a ser publicado uma ViVéW10S, adoremos a Deus e oremos ·para que tenhamos

trada para Potecas, medin- cItaçao aos confll1antes do vez no "Diário de Justiça" visílo e poder para trabalhar ali em nome de Cristo e pa-

do 16,40 ms.; fundos com imóvel e ao Dr. Pl'omotor e por t�'ês vezes. em jornal l':l' honr:1 e glória de Deus. I
Felipe Schmidt, n. 4�'

igual largura, a oeste, em Publico, todos para contes- . d:'t CapItal, os lI1teressados O R A C li O

terras. de Luiz Francisco tarem o pedido querendo, incertos, para todos, que-

.,

I
�--------------_.-._--

-Filho; de ambo� os lados no prazo da lei. Outrossim, l'P.llClo, contestarem o pedido Nosso Pai, concede-nos a bênção da compatxao. Ca-

mede 4Hims., .sendo ao sul citem-se por edital, com nos dez dias subsequentes pacita-nos a eX}lreSsal� teu amor para com o nosso l)rÓ
com terras de Jose Godinho !:>ril.ZO de trinta (SO)dias, ao termino do prazo do pre- xÍmo. Dail1os-te graças por tudo de bom que ii cidade

Jor. e ao norte com ditas de 0S interessados incertos, na .proporciona aos seus habitantes. Ajuda-nos a ser dili

Oswaldo Machado e Manoel conformid'lde do � lOdo sente edital. Custas afinal. gentes em 110SS0 serviço a fim de que nossa comunidade

Marcos Ramos; 20 _- Que art. 455 do C. P. C. Custas a Bigua�':I, 15-3-56. (Ass,) se assemelhe mais à Cidade de Deus. Em nome de Cristo.

Tio dito terreno tem feito e fin,al. São José, 28-1-56. JaymrJ,: Guimarães Collaço Amém.

possui benfeitorias, e na (Ass.) Gervasio Nunes Pi- _ Ju�z de Direito. E para

falta de títulos sobre o imó- res - Juiz Substituto. E chegar ao conhecimento dos

vel; se configura -o usoca- para que chegue ao conhe- interessados, passa o pre

pião extraordinario, na. for- cimento de todos, mandei sente edital com o prazo de

ma do!< arts. 550 e 552 do expedir o presente para ser tl'inta dias, que será publi-,
Cód. Civil; 30 - Que pre- I afixado no lugnl' de costu- cndo e afixado na fórma da

tend_endo legitimar sua. si- 'I' me, e publicado pela- im- lei. Dado e passado nesta
, tuação de fato, requer a V.. prensa. Daelo e pass;Jdo nes- Cid:,de de Biguaçu, aos de

Excia., na forma dos arts. ,I
tà

_ c�<ia.de de Sã� José, nos zesséte dias do mês de mar-

45.1 e seguintes do Cód. treze dias do mes de feve- <;0 do' ano de mil novecen

Pl'oc. Civil, desig�ação de
I
reiro do ano de mil novecen- tos e cinque�ta e sei��':.'Eü,

dia, hora e loeal para a tos e cincoenta e seis. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria,
justificação, ouvindo as tIOs-I �ri101d,o, Souza, Escrivão a E.'lcrévente Juramentado no

temunhas abaixo arroladas, tl7. ehtt1ografar.e subscrevo. impedimento ocasional' do,
citando-se em seguida os (.'\"(0,) Newton Varella Juiz !<1scl'Ívão, o datilografei e

confrontantes e suas mulhe- dI' Dil'eito. Era o que se subsnevÍ.
res se casados, o Orgão do contillha em o dito edital BigllaçU, 17 de mar 'o de
Ministério PúblillO, por edi- Que hem e fielmente o fiz. 1956.

tal, digo, por editais com o extrair a presente COPia,

prazo de 30 dias os intel'es- Eu, Amoldo Varella, Esci'Í

s:1clos 'incertos, e o Dominio vão a fiz datilografar e

e1:1 União, por oficio com e subscrevo.
A. R., para contestarem, S:'ío José, 13 de fevereiro

querendo, sob pena de re- de 1000.

velia, expedindo-se afinal Newton Van-lia
lr.;':ud:Hlo para transcrição Juiz de Direito.

:
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-

O M�S DAS·
� PISO DE ASFALTO PARA f I

E E

II ARMAlENS E FABRICAS I! Se���!.�.L��f�'ep3
..

: : rou a sua horta, aprcveltc o

• Sua mercadoria está se estragando devi- : mês de abril que é a época'

! do à humidade? : ideal para as -gementeira.3 de

• O piso de .seu armazém não está resístln-

I·
hnrtaliçns.

I. do ao trafego d.e carrinhos? Adquira as semente.. s tl.-�

• "ECOPEL" Empreza Coucessíonaría de
sua preferência nos Poztos

: Produtos SIA.
) de 'Venda de "G. A. CARVA-

: Rua Libero Badaré, 346 _ fone: 32-62:93 _
LHO" - Rua Esteves Júnior,

Z '

S. Paulo • 58_ ou no Balcão Instalado,

: I:
bem 110 centro do l\1.e I'Cado

I Queiram enviar-me, sem compromisso, deta-
I

Públíeo.

I
lhes e prospectos I

--------,-

ENDEREÇO .. .. .. .. .. .. •. .. .. COB'RADOR
• ��:�E . .. I Precisa-se de um com prá-

I'
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 'jca e ativo e que apresen-

.30.8 _,••••••••••�........ te fiança. Tratar na "A Mo-
delar".

Idllal ED!TAl

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

tórma daIeí, etc.

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE ElGUAÇU

;)01' 2.200 m. de comprimen
to, com -a área de 242.000

m2, com as seguintes con

frontações: frente em terras

pertencentes ao autor; fun
dos com quem de direito;
Sul tambem com quem de
direito; e Norte ainda com

quem de direito. II - Que
vem possuindo e possue o

dito terreno com ânimo de

dono, explorando o mesmo

com cortes de madeira, que
rendo assim adquirir o do
minio sobre o imóvel, de
acôrdo com os arts. 550 e

552 do C.' C. e na fôrma es

tabelecida' pelo art. 454 do
C. P. C. Requer pois, a V.
Exa., sejam ouvidas as tes
temunhas abaixo arroladas,
que virão em Juizo sem que

O Doutor Newton Va

rella, Juiz de Direito da Co

marca de São José, Estado

de Santa Catal'iná, na forma

tIa lei, etc.
EDITAL

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

I.

(Ass.) .JaYl1l()l' Guima
rãt's Collaço - Juiz de Di
c'eito.
COllfére com o original

afixado no lug'ar de costume.
O Escrevente, Pio Romão de
Faria.

_.

BRAHMA
Você tem tôda razão! Nada se compara

ao sabor inconfundível do tão apreciado
Brahma Chopp ... porque você mesmo

sente em cada gole de Brahma Chopp
os mais selecionados ingredientes: o me

lhor malte, o. melhor lúpulo. e o. melhor
fermento! Não. há dúvida... em seus

bons momentos, o "melhor da festa" él

sempre o. incomparável Brahma Chopp!

- não pode �'O:HIfH melhor

EM GARRAFA
OU EM BARRil

Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia:
Ah! Se conheceras por ti 'mesma ainda o que te pode le
var paz! (Luc. 1:41-42). Ler Apoc. 21:10-14.

PENSAMENTO PARA O DIA

Sabe a minha cidade o que contribui parn a ,sua "Paz
ó'l o busc:1? Que estou eu fazendo para contribuir para
isto?

11. E. KI�R (IRLANDA DO NORTE)

J
1

t
I

ASifilis
r

Ataca todo (, orEUll8DlO
EM SIFILIS OU REUMA.
TISMO DA MESMA 0&1-

•

GEMf
USE O PUPULAR PREPA.

\ RADO

121-f.i liIi] r:]
•

Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar D"
-tratamento dtl Sífilis e Reumatismo da mesma

ºrigem.
InofeJ,l�ivo ao orranismo. ag:radivel corno ll�

OUÇA pela RADIO GUARVJÁ ',
., Momento Esportivo Brahma" ' ...

de segunda a sábado ás 19 hO
ras, aos domingos li s 1930 ho
ras, com o mais amplo serviço
informativo de todos os esportes,

._---=------_._--

P A R T I C rp' A C Ã O
,

.

Alberto Pnmplona

I:e:

Aruey da Costa Pamplona
têm o prazer de pa rtici- tem o prazer de particí-

.ar a os parentes e amigos .par aos parcutes e amigos o

l coutrato dé casamento

del.contrato
de casamento de

'na filha Mar ia de Lourdes seu filho Valmor com a

:0111 o sr. Valmor Pizzani 3rta. Marb de Lourdes �am-
Córdon1.. plell1a.

.

Vva. Maria Pízzaní
Córdova

Maria Ile L<llll'l!{'S e V:dmol'
noivos

-VE.NDE-SE
Vende-se uma limousine marca HUDSON 46,

em perfeito estado de conservaç:ão, ver e trat:lr it l'ua

CURSO DE MATEM ÁTICA E QUIMICA
o prof. Martins Netto avisa ::-cos senhores pais e in

tercs3ufos, que a partir do dia 1 ° de abril dará início a

seu curso geral de química, como também, um Cl1I'�:;O bá
sico de matemátic::!, a fim de despertar o gôsto de seus

alunos pela importante disciplina e assim prepará-los
para aprendizagem da mesma nas varias séries dos cur

sos ginasial e científico.
Quaisquer informações pedi-la ao mesmo prof. 110

Instituto de Educação Dias Velho.

.;--
.. ------- ...--:--- ..

CLUBE DOZE DE .AGÔSTO
PROGRAMA. PARA O M1l:S DE ABRIL

DOl\UKGO - Dia 1° ele Abril _ CPkSCOA) -- Ma
j'iaÉe Inhntil com início [\'1 16 horas.

DOMTNCO - Di:t JS de Abril _- Tarde 'Danç:ll1te
IN" sedr B·',lneúrin). ,

S,\BADO -- Di" 28 elp Abril - Gr:.m(h� Soirée (A
(.'[1]'go do Bloco d Os

tiAcanha dos").

FOTOCOPIAS
SEH ,,'IÇO IUPIn-o E PEnFEITO

-.

F!.t"i:.t .Juio Pinto, (altos) 18 - Florianópolis
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Estreitando as relações TRABALHADORES LEVAM AO CATEiecomerciais c
-

. SUAS· REIVINOICACOES
, . ,

,Os dirigentes do.s sindica- desde que fôra cogitado A"
t f d

�

d
. ' .

a. br-
os e e eraçoes e trabalha mou então que, cnmpr'n '1
d�res do Distrito Federal a� promessas feitas dUl'ant�' �

LONDRES (B. N. S.) _ Os .
vístaram-se com o sr. Jusce- campanha eleitoral desejO,

l' K bíf
, ava

representantes consulares e mo
.

u ítschek, expondo-lhe estabelecer contato maí

..

dos . passageiros· comerciais do Brasil, Bolivia, suas reivi�dicaç?e3. específi-
I
treito cmo os sinelicat;3 e��

.

Argentina, Chile, Oolombía, cas e gerais, prmcrpalmente trabalhadores, a. fim de co-

.A I_?spetol'Ia de Veículos e Transito Públicos, hoje sob peza, por meio de pano ou camurça, do olee e do pó, sempre Costa Rica, Cuba, Salvador, 0'0 que concerne à imediata nhecer suas reivinclicacõe
� d�l'�çao <lo Sr. J titio Campos Gonçalves, vem de tomar encontrados nos assentos das reí'asteladoras poltronas dos Equador e República Dominí- �levaç�o. do. salário mínimo, I

tomar as devidas pro;id:n:
JudIClOsas providencias em benefício do povo, que se faz oníbus do Estreito. cana, se reuniram com díre- a precária SItuação das Insti- cias no devido tempo.
transportar diariamente 11O'S coletivos 'aa "'.Franscontinen- Esperemos cO"lfl'a-'�es na aeão fl·scal.t',mdo�a da nossa tore" de emnrêsaa comercl tuícões d pre idê

. . .

I� '. ""'
.

L"" " "e empresas comerciais ,,,. e
.

VI encia SaCIa,

I
Vários dirigentes sinclicaI'stal Transportes Limitada:', antiga Auto Viação Santa Ca- I. V. T. P., so'b a diligente Inspetoria Geral do Sr. JULIO britânicas durante um almô- ao descontentamento dos tra- usaram da palavra em se�'uitarína ou de outras Empresas: A provídencta está contida CAMPOS GONÇALVES, que, estamos certos, tudo fará no ço realizado pelos Conselhos balhadores com relação à da para externar as r .�."

-

no oficio circular sob n. 216, data de 28 de Fevereiro, pu- sentido de da� um geHo a esse deplorável de cousas. . . Hispânico e Luso-Brasileiro, unific.ação da,s CAPS e às es- di�ações. de suas classes�loVlsnl�blicada no jornal "A Gazeta", de domingn ultimo, ClIJ'O ofí - C
.

-

p tem, annmg House, Londres. eranças exis entes na me- Humberto Menezes Pinh "

.

cio é do teor segulnte, e endereçado a todos os proprietá- O Diretor Geral dos Conse- lhoria·._dos benefícios com .a Presidente do Sindicato e�l�s'ríos de Empresas de Transportes Coletivos. lhos, Sir John Taylor, foí o elevação da taxa de previ- Bancáríos apelou para P
"Sr, Pronríetár!o da Emnreqa tal. '. f ltriâ

'

dêncí .

I
'o rc-

� �
� an 1 nao. . enCIa socla. sidente da República no een,Vem esta Inspetorín recebendo de parte do público, O tl d

- O €11·' d
A

mo IVO essas recepçoes conero que urou cer- tido de resolver a situação decO.n3tantes reclamações com refcrencia ao servíco de trans- 'd'
A C d h

_ e ar as empresas britânicas a e uma ora consistiu centenas de bancários que R€
porte coletivo, motivo P,Ol'fíue vimos lhe comunicai' que, d b t b'

-

que comerciam com 'a Amé- num e a e o jetiva elas rei- encontram desempregadosdentro de 30 dias, a contar desta data, será jirocedtda uma
.

L t· dese í

t vindíc
-.

trica a ma, ou esejam es a- açoes mais premsn es em virtude da Hquídacão ex-
completa vistoria por esta Inspetoria em todos os veículos

._-"

bIt t' d t b Ih d
.

e ecer con a os nos países os ra a a ores, ressaltan- tra-Iudícíal de vários Bancosde transporte coletivo. �"lorianópolis, Quarta-feira 2g de março de 1956 deAsse contínent a tuní do se os problema d
.

.

t
.

e, opor uni-
-

'. s a ll1SU- no .DIS rito Federal e Estados.
Desta forma, recomendamos providencias da parte das dade de enviar às mesmas 're- ficiência salarial, motivaela

Empresas que transitam no Estado de Santa Catarina. PELA'SAUDE 'DO POVO t t I I
-

.

.

pl'esen an €s para que pos- pe a e evaçao constante do
Aproveitamos a oportunídade para reiterar protestos

' 'sam se entrevistar extra ofí- custo da vida. O s-r. 'Juscelino
de estima e distinta consideração - JULIO CAMPOS No caso de surgir a Poliomie-I S. N. E. S., '\0 mêdo à paralí- 'I t K bít h k '''d' 1era msn e com os membros

. �., 1. se e, ec arou-se sn-. Aóh refvíndícaeõej, de cará,
GONÇALVES - Inspetor Geral". lite epidemia, evitar as aglo- sía infantil contamina RS po- d b

. tísf t
- - �

as em aíxadas ou consula- is ei o com Os resultados do ter geral apressntadas pelComo vimos de constatar pela leitura da circular aCI' _ merações, é uma das p'l'ovi- pulações mil vezes mais que,a d I tl
'

t os
, os a mo-americanos. encon 1'0 e com.p.l'Qmeteu-. se dirigentes sindicais foram 110

ma, a Inspetoria de Transito vai vistoriar os Coletivos, dencias indicadas -:- Rara- própria doença". Muit h d c dUI os omens e negócio a. o.l1vocar os Ingente,� SlU- sentido da imedlat,a. elevao.. "oconstatar "de vísu", os que .estão em condições de eontí- mente a molestia ocasiona a . O AGENTE DA MOL]�sr.rIA tem jnencí d ..

. -'"
_ t

- em mencionado o valor que .Icals ..
pa

..

ra .novas ,reun.. lOes, a do salário mínÍlno, do san".�-
nmu' trafegal!do e os que de ha muito já deveriam estar no paralisia, - Afirma o Diretor _ O agente causador do t' "I t d t

�-

Iveram para'e es Os 'almocos mI e m eu'nr-Se maiS pro·· mento das 'n t·t
. -

,

rnonturo da sucata, qn�bradGs a maneta e vendidos a do Serviço de Educação mal, declarou o diretnr do S, t· l' d
'

"

f nd t d ..,' I=S I mçoes ue
an erIores rea Iza os por êste u amen e as reIvmdiCa· previdênci

.

} -

quilo, ao Sr. Palltaleão Atanasto, que em nossa terra é Sanitária N. E. S. é um virus idel1titi- t·
-

el 1
' a SOCIa, que nao

mo 1'10 em Canning House; çoes as c,asSes trabalhado- correspondem, no momento,
quem comer'cia com ferro velho. cada nas secreçõ.es do nariz' C Ih r sassI111, os onse' os organi- a. às necessidades de seus a·Sso-O povo da Capital, como elo- Continente, que viaja dia- Fal:ando à reportagem, a e faringe e nas fezes dos in- . -

'd
A

t·zam reUl1lOe3 I en 1eas pelo ciados. I.gualmente os dI' rI' _
riamente nos onibus d.as linhas do Estreito, Barreiros Ca- propósito de noticias ala1'- to íntimo com os inclividuos menos dua veze p AGn..... DF.,CI,.�IENTO'. s s or ano. u" n. gentes sindicaIs pediram a
poeiras e Morro do Geraldo, de ha muito suspirava por mantes relativas à possibili- dividuos infectados, O conta- A

"

d ,� II
S maqumas e ca,,-,u ar e revogação da lei que unI'fl'cOU

uma lll'o·videncia de tal natureza por l}al'te de nossa Inspe- dade de ocorrer um surto de to íntimo com ·03 individuas d f' h I
..

1e IC ar encontraram no- mCla mente, o sr. Jusceli- as CAPS,. afirmando que to-
toria de VeÍCulos vols, não se comlJreende como é que ôni- paralisia infantil nesta capi- portadores ele germes é res- d K b·t h k dvos me1'ca os para a exporta- no � I SC

. e., isse que con- dos os -seus associados fica-
bUi> como. alg_ul1s da linha do Estreito, possam conti- tal, eleclarou o dr. Luis Ro-' divi-duos infectados. O conta- ca-o A A t·

A

VOC d t
_

• < rg'en ma Iez uma
. ara os IrIgen es sindicais. ram descontentes, em virtll-

l1uar trafegando, com graves riscos IJara a vida dos drigues ele Souza, diretor do ponsavel por nma grande'cid 7 par d '

ompra no v.a -01' e' 2.000 li- . a agra eeer o apoio qUê r de dos maus servico' que v'm
1,:l;Ssageiros, sem confo,rto, sujos, caindo aos pédaços, sem Serviço Nacional de Educa- percentagem dos caso,>. As bras' esterlinas contra nenhu- 03 tl·aball:!.a.dores haviam em- IJ sendo pres,tados -p�la ca�..a

.

que a �nspetoría tomassc qualquer providencia no sentido ção Sanitária, do Ministério infecções atL'ibuidas ao leite m d d prest d
. '"

a o ano passa o; a impor-
. a. o a sua candidatura,' Unificada.

.

de o irnpedir, em benefício do Ilovo. da Saúde, que não há mGti- são raras e limitadas, obser- t
�

d V I.... �. ..�aç�o" a
.

enezue a de tais ......._�.,
S.e a vistoria fôr completa e rigorosa, como se faz pre- vos de preocupação, vundo-se, no entanto, COl1ta- artigo;; fOI de 10.000 libras .. ------- ...:... _

ciso, _ da frota de Ginibus da Auto-viàção, Santa Catarina, _ Não é a primeim vez - minação ele moscas pelo vi- esterlinas, também contra
'

que faz () transporte de passageiros entre a Capital e o acrescentou -- que sUl'gem rus, sem que, porém, existam nenhuma; e a do Chile foi de
Continente, três ou quatro, pass:uão. no exame "sem repro- no Rio casós esporádicos de provas decisivas da sua pro- 19.000 libras .esterlinas,' em

vação'�; os demais terão de ser retirados da circulação, poliomielite, principalmente pagação por insetos, água, a- comparação com 8.000 em

afim de sel'em devídameatc reformados, reajustados ou re- no verão e princípio ele outo- limimtos ou fluentes de esgo- 1954.
fundidos.. . no; fato que não tem relação' te.s. .-..- .,.. _ ..

O exa,me começará, 13!H' c�rto, pelos motores, que se com as formas epidêmicas O PERIGO DE 'CONTAGIO PEQUENO ATLAS' O Brasil dispõe de tes muito mais elevados que

encontram completamente desajU3tados, pois um motor verificad�s na Argentina. ,O perigo de incubação, du- DE S
'362.323 quilômetros de es- a média nacional, como, 1201'

rlerfeitamente reajustado, nrro queima o oleo irre.gular- A POLIOMIELITE l'ílnte 'Ü qual a doença aInda.
i ANTA tradas de rodagem segundo exemplo, o Distrito Federal,

mente, deixando 'por onde passa uma cortina de, espessa
_ As autoridades sanitá� não apresentou qualquer s1n- . CA'l�ARINA' I

tl,ldos. divulgados no "A:nuá- com 701,3 quilometros de
. .

d
.

I l'Ío Estatístico do Brasil" - d' 10 kfumaça sufocante, que a tudo suja e enegrece, nem pára nas _ prOSsegUIU o r. Luis toma, dura, geralmente, de 7 Acy Cabral Teive I
1'0 OVlas por . 00 m2, São

constantemente, deixando os lJaSsageiros do veículo em Rodrigues de Sousa _ encon- a 14 dias, Mas, já nessa épo- O DepartameI!to Estadual
1955. Aí estão _compreendi- Paulo - 368,4 km, Rio de

meio tIo percurso., .
tram-se em ação, tomandQ as ca, principa�mente nos últl- de Geografia e Càrtografia,

dos 287.425 quilometros Janeiro 332,5 km, e Santa

AÍguns onibus não tem vidros nem sanefas nas janelas; providencias recomendadas.lmos di-as, e durante a pri- �tcaba de editar o "Pequeno ��nstruído pelos Município, Catarina 266,27 km.

em um ou dois dêles, a água fia,. chuva penetra pela ca- No Ministério'da Saúde, (' meira semana 'ela ,fase aguela,,' Atlas de Santa Catarina". ,JD.�29 pelos E��ados e ...
:' Entretanto, a\ l'elacão da

lJóta, vindo empoçar-se no a3sento dos bancos, obrigando as .llllto tem merecido espe-
1
há o perigo do con.tágio. Além A publicação que conside-'

19
..

1 �9 pela _U�lao. A contr�- quilometragem em 'tráfego
os pasGageirüs viajarem de pé; o acolchoado de ires ou ciG 1 atenção. A par dessas: clis,o, tudo' o que contribuIr ramos vaHosa, sob todos Os' bUI�ao 1 n1l�lllclp'a� te� cons.I- com a população ,dessas Uni

quatl'o� .coletivos, encontl'a-se rasgado em diversos assen- rnedidas ele prevenção, est:t-I pa.ra c!lminuir .as rêsistências -pontos de ,vista, foí realizada
dera ve, llnportanCla, pOIS dades mostra qué, precisa

tos, alguns até deixando ver-se o arame da mola que os mos divúlgando, pc�a im- I d� qrgal1isrnc CQnc(;ue pLU'a �ob a orientação geral do :·e-pl'esen.ta _

79,3% .do COXl- mente onde a densidade de

sustém, cuja.s pontas, facilmente rasgam 'a roupa dos pas- prensa e rádio_, ensinm�entos IE"�íll1eE_tar o risco da inféc:- Engenheiro G.eógrafo, Carlos �Ul\.to: vllld� a se�'Ulr a dos mográfica é mais alta e por

sageíros que inadvertidamente. nêles se assentam. e l'êcomendaçoes de3tmados 'Ção, .. Buchele Junior, Diretor. do
�O\ el n�s :staduals (16,2 %) conseguinte, as nec.essida�

Em outros carros, falta grande parte do pega-mão do a esclarect!r a opinião públi- RECOMENDA(JõES A D. E. G. C.
.' e por ultimo a çlo govêrno d�s d: tran�porjes �odoviá-

tHo, seg'lH'ança do passageiro que vai <le pé. A barr� da di- ca a propósito da
.

paralisia OBSÊl1VAU OS mapas e cartügramas '�éd�ral (5,5%).' 1'108 sao maIS sentIdas, os

l'cção, em flue repoisa to:(la a segurança do veículo,' precisa infantil. Assim, continuou o Com o objetivo de pl'esel'- foram executados pelos Car,- .

'

indices parecem baixos. As-

seI' meticulosamente examinada, pois, não vai muito tem- diretor do S. N. E. S" devem VaI' a saúde da população, a'- tõgl'afos Célio Medeiros He-
'

PI�oporcionalmente à ex- sim, enquanto a média na

po, um do!> ollilms lJcl'dendo a.dh;eção, disparou morro a- rO� carioc�i? .s�b�r, d,ec;de logo, fastarndo a po�sibilidade do lio Lange e Osmar C�elho :ensao de. nDSSO território e cionaI é de 63,3 quilometros
baixo, indo batel' de encontro a uma das casas da rua 241 que a.pohoI�ehte e um� do- I aUlY1e:1t? do numero. de .c�.''Üs sob a direção dos c�rtógrafo� ;lS nee�ssldades de eficien- da rodovias por 10.000 ha

de Maio, enquanto que outro deixava cair �rn cima da ponte ença mfecclOsa, com smto- esporac!lcos de pollollllellt(!, Milton Lehmkuhl e Waldir 'tes meIOS de transporte, r bitante:;;, no Distrito Fede

o depósito de gasolina e um o.utro deixava cair o e�xo, com I
mas vários, lembrando, s�b con�luiu o diretor d_? Servi�o Fausto Gil.

rêde nldoviaria é exígua: ral ela cai a 3 5 km' em São

as duas rodas trazeiras.' certos aspectos, na fase 1111- NaCIonal de Educaçao Sam- Os têxtos e comentados
42,6 quilômetros de estradp Paulo não vai' além' de 90.4

Uma vistoria completa e rig'orosa como deve ser proce- ciaI, a gri,pe ou o resfriado tál'ia, devêm os cariocas ob- foram feitos pelo Professor
pOI" 1.000 quilometros qua· km, no Rio de Janeiro é de

(lida, forçosamente terá por concluir pela necessidade .de comum. Em alguns casos, a- SerVill' aS seguintes reCOl11en- Carlos Augusto de Figueiredo
drados de superfÍ<de. A sr 54,7 km e em Santa Catari

serem afa3tados do trafego por indecentes, impróprios para pós a fase inicial, podem sur- dações: Mélllteiro, Geógrafo do Con- I:ua.ção melhora em algumas na de 144,6 quilometros de

tl'afeg'aI'em no pcrimeiro uroano da Cidade, onibus como o gir paralisias, manifestações 1·_ Isolar no leito �s cri- selho Nacional de Geografia, Un,ldades do Leste e do Sul, lestradas de l'odagem por

de N0 7 e outros, cuja parte tl'azeira da carroceria apresen- que, pelo fato de '[correrem anças' febri3, providenciar

I
atualmênte em exercício no

)nde encontramos quoêien- 10.000 habitantes.

ia-se indecente, não deixando tambem de ser condenavel mais frequentemente em cri- imediatamente a assistencia Diretórió Regional 'cio nosso

o interior do referido veículo, cal'evedor de uma reforma anças, deram à enfermidade médica e ficar de sobr'eaviso I Estado.

em regra. Não< se esqueçam os srs. InSlJetores fiscalizadores o nome de "paralisia infan- até que Se esclareça definitl- O trabalho que encerra ob-
de repararem para o cano de descarga de ,alguns coletivos, til". \lamente o diagn'6stico; servaçõe.s e estudos realiza-

que pOi' falta. de vontade dos pro.prietários, não pas�aram AS FORMAS COM 2 .. - Evit;.lr contatos de,3llc- dos por técnicos e ·auxiliares
ainda a descarregar lJllra Ó alto o fumo neg'l''O de oleo PARALISIA ces��rios das' crianças com daquele �erviço e do Diretó-

queimado, em cumprimento à determinação' da Inspetoria ContUdo, deve ficar cLaro outras pessCJas, especialmen- rio Regional' de Geografia,
(iue estabeleceu tal providencia em benefício da saúde do que, em muitos casos, a in- te a§ pertencentes a outras contêm dados sobre a posição

A firma Teixeira � Irm�o, proprietários do COPACA

povo. feção evolui sem, qualquer famílias, ou com estranhos; geográfica de Santa Catari- B�NA- BAR, e�tabeleCldo nesta cidade a Rua Tenente SiI-

Seria tambem interessante fosse exigicla a varredura 'manifestação paralítica, en- 3 --;- Adiai· a� operações de na; seus pontos extremos;;
vell'a esq. TI'aJano, co�vida por êste intermédIo, aos cre-

c1GS carros, pelo .menos duaS.vezes por dia, bem como a lim- quank" em outros t5ntos, a garganta ou nariz, bem assim posição das sédes munici-' dore� de se.u estabeleCimento a apresentarem no prazo de

paralisia regride completa- aS extrações dentárias; pais; limites; geologia; li- 5. (CInco) ?Ias a contar desta data suas contas, tendo em

mente, uma vez cessado o pe-' 4 _ Adiar as aplicações de nhas gerais do relêvo; perfís
VIsta deseJarem vender o estabelecimento livre e desem

ríodo febri). Nos E3tados vacinas dê qualquer nütu:'e-,' transversais no território ca-' ba.raçado de qualquer cOl11p�omiso, e de-acordo com os seus

Unidos, por exemplo, estima- za; ',,' tarinense; mapa hipsométri- fornecedores,

se que á incidência anual é . 5 _ Evitar esforços físicos' co; bacias hidrográficas; me-
••••••••� e•••

De proprieclud'e dos srs.
I

Foram servidos salgadinhos de um cas,o com paralisia pa- de.mecessári0s e exercícios i teorologia; diagramas termo
Nelson Santiago ele' Andrade i e bebidas variadas, sendo oS ra 10 mil habitantes. Mesmo estafantes para as crianças; : pluviométricos; e s t a ç õ e s

e Juracy Quint de, Souza, foi proprietárioS múito compri- durante as epidemias a inci- 6 :_ Evitar a frequencia de ; chuvósas; mapa de veg'eta-,
inaugurada ôntem, 'ás 11 ho- l11ei1tado. dencia raramente excede de criança.s a pi.scinas, paTques

f ç�o; distribuição da pop,ula
ras, á rua Jerônimo Coelho, N"'otámos um mundo de,um Caso para miL Não há recreatL'os, Cll1el11as e luga- çao (recenseamento ele 1950)
2, a casa esp�cializada em ar- utilidades de borracha, como motivos, portanto, para alar- res 'onde exista agloméração e çlemografia por zona, � por

tigos de borracha em geral" bolas, bolinhas, botas gran- me. A populaçãG deve tran- de pessoas; municípios.
•

única no genero nesta capi- des e pequenas, tubos, du- quilizar�se, mesmo porque,. 7·_ Combater' as moscas Como se vê, a recente pu-
tal. chas, assent03 de varias ti- seg'undo ja foi divulgaçlo peJo p�Ios inseticidas usuais". ?licação do D. E. G. C., reúne

pos, capas, luvas grandes e �
• • • ••• _ w ·._·,.,. uma série de assuntos de real

A firma gira em torno dos 'peCjuenas, para serviço de T A C TRANSPORTES AE'REO( valor para os qu.e estudam a

nomes de Andrade' e Souza. I eletricidade, trave s s ei r o s,
• ',. '.

-
.

_. -' . J
- geografia catarinense.

Com a ,presença ele inúme- boias e bichos para praia nm CATAI) I N ENS'E S J A Recomendando a' tôdos a

ras pessoas e comerciantes, I banhos
de mar, brinquedos, ,

K
.

:...
' leitura -dês3e maravilhoso

senhoras e senhoritas, teve I como coelho, bonecas, ani- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA trabalho de uma eq�lipe ,de

início a solenidade, fazendo! mais, .lavadores de folha, es- P CONVOCÁ.ÇÃO � técnicos, endereçamos Os

uso da palavra, em nome dos! ponjas de todos os tipos e São convidados os senhores aCioni&tas elesta .sociedade nossos parabens ao Diretor

propri�t�rios, o �OS30 preza- ! co.re�, para t,a�ho e OUt�'03 ,.
para a. ass�mbléia geral ordinári�,' a rea�i�a�'-se em SÚ;t .sé- Carlos Buchele Junior e aos

do amIgo dr. LUIZ da Costa, l1ustel'es, aventaIs para 111.- ele SOCIal, a Praça 15 de Novembro, EcllfIClO Sul Amenca, SeuS dinâmicos auxiliare..>.

Freyesleben que agradeCeu a elustria, mangueiras g:randes 140 andar, nesta Cidade de Florianópolis, no dia 18 de abril

presença de todos e disse das e Pequenas, pequenos tubos de 1956, às 15,00 horas para deliberarem o seguinte:
finalidades do ramJ que ora para serviço elétrico, etc. ORDEM DO DIA: _

Previsão do Tempo,' até 14

abraçavam para bem servir Ainda esta semana chega- 1° -- Leitura, discussão e aprÇlvaçij.o do balanço; conta horas do dia 28

Florianópolis. rão outras l'emeSSa3 com va- de lucros e perdas, relatório, cli diretoria e pare-
A Rádio Gual'ujá gravou riadas utilidades. Cer do conselho fiscal, relativo ao exercíció de

todos os atos, na direção dOe "O ESTADO" gentilmente 1955.

'sélZGUaw élp raou convidad.o fez-se representar, 2° - Eleição do coIlselho fiscal, e seüs suplentes.
--ew 'll'�s.n'tlU.IOr.op él z�poW quando foram apresentados 3° _ Assuntos de inteí'esse social. ,

o'§Ol' '.rp op sélQsse.ldmr S'll c�mprimentos aos proprietá- , FlorIanópolis, 22 de março de 1956.

nTAno élnb 'oqr80Q Ottél.l'tlZ'13N nos, com votos ele pl'osPcl'i- I João David Ferre!ra Lj.ma
Jq:'e.wqB1oo a oil'll.UB ossou d3.des. • -

I
'

Diretor-Pl'esÍQ.ente

Providencias Oportunas
A.· .'Inspelo�ia de Veículos vai promover vistoria dos

.

. letívos, em benefício. do conforto· e

REPRESENTANTES CONSU-

CO I I,.,\itES
- i.ATINO-,�NIERíCA

- NOS EM CANNTNG H6USE

segurança'

CASA DA BORRACHA'

,-

T,empo: Instavel ,com chu
vavs e trovoadas
Temperatura Es tável
Ventos: Do quadrante Sul

frescos

O TEMPO

Telllperaturas extrelllas de
hOje: Maxima: 30,3. Minima:
21,3

' .

GERAIS

AINDA E' EXIGUA A REDE
RODOVIA'RfA NACJONAl

AVISO

Loteria do�' Estado
RE'SULTADOS DE ONTEM

10.718 _ Cr$
.

1.439 _ Cr$
.

3.290 _ Cr$
11.096 - Cr$
10.360 - Cr$

250.00.0,00 - Florianópolis
25.00.0.,00 - Florianópolis
20.000.,00 _ Joinvíle
15,go.O,oo _ Joinvile
1O.OOO,oõ_-- Chapecó

---_._-----

Co�stae<Iue, eni rellnião ela U. D. N., ontem realjza
da, depois ele longamente discutido ,'O assunto, foi re
solvido levá-lo à Assembléia, onde hoje ou amanhã o

deputado Paulo Bornhausen apresentará indicação,
nos seguinte:;; termos:

"A maIoria da Assembléia Legislativa de Santa Ca
tarina resolve dirigir-se à Chefia Suprema da Igreja,
na pessoa de S. S., oc.Papa, pedindo-lhe seja abolido,
no Estado, o DOMINGO' DE RAMOS, que não mais se

justifica desde 1950".

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


