
- �'--,��--------------��----------�--------------------------

Recursos que
.

disporá para deter
.

.

a inflação e expandir o credi-to.
Problemas econômicos e financeiros

.

do pais,. eXpDsto pêlo deputado D. Faraco
RIO, 14( v.. A.) _ O depu- trevista, o representante gaÚ-1 tentattvas nesse sentíde; mas de Finanças desconhecendo- Juscelino Kubits'chek, diz o

I
perg'ul1t�: "E' 'possível, fe da, sua tesé o que aconteceu

tado Daniel 'fa.raco foi quem, cho abordou por alto. algu�l[l não se �o��ou exitn. A�ora te-I
se o que se passa com. o. o�� entrevistado� volte da v'iag�m Jll�celin(} K.u�it.schek eonse- na Rús.sia depoís da _morte

resp1ludeu hoje a 'enquete" I
aspectos da atual s'ItuaçaO! mos a Idéia de orgamzar de- çamento de outros mínístê- com a solução no bolso. AI o ,'gUlr os empréstimos que' tem de Stalin com a acençao de

I
que o 'v'es,pertino O GLOBO, ,econômico-financeira 10 país. I bates em torno do assunto a- ríos,

.

jornalista faz alusão às de-I sido .anuneíados. Em tal ca- Lanekd, o entrevista volven-

vem fazen(lo no sentido de I Inquerído sôbre se não se- '.Iui na Câmara, a fim, de' ím- E' um exemplo -'- Tem-se a clarações prestadas no exte- so, poderá fazer as duas coí- do ao caso inflaciõnário, a-

-saber como e de que reeur- ria possível no combate à in- pc.!lir coisas assim: enquanto impressão de que não setra- rior pelo presidente eleito e 'sas ao mesmo tempo e na tende a uma noya pergunta'

sos dís,porá Juscelíno Kubits- fl�ção se conseguir o .equili�, o 'orçamento',da Marin,h�, por ta �e uma coisa só. Depeis ,11erg'unta se Daniel Faraco I certa, .é o que vahJ'azér".
_ d? jornalista.,? entrevi�t.ado

chek para governar o nosso

I
brfn do orçamento, assim res- exemplo, esta no planárío em de focal' esse ponto, o 'depu- julgava pnssívl dar combate I Daniel Faraco passa, então dlZ que "em pais que esta bo

país face ao surto ínflaeíoná- pnndeu o presidente da Co- díscussão.rrecebe, emendas, é tado Daniel Faraco observa é inflação e, expandir ao a falar em defesa de uma te- iando na. inflação guardar

rio com que desde muito se I missão ele Economia. da Câ- aprovado e vai ao Senado, o que a inflação pode ter seus mesmo tempo' o crédito na- se multo interessllte sôbra a dinheiro é tolice, Dois, mil

debate. Antes de entrar pro-
.

mara : "E' possível e deve ser i orçamento ela �gricuItura, efeitos erduzzídos mais de- eínnal. inflação, Diz êle: "Isso de a- Cruzeiros em janeiro estarão

prtarnente no assunto da eH- o quanto antes. JJ se fizeram dig-amos, está na Comissão pressa do' que parece. Talvez Eis à resposta dada a esta tribuir à inflaçã,!) a causa de' valendo quanto em dezem-

..................................,.,... J"a _

,

.�- �••_ __,. .todos os males é muito sim-: bro? Nunca se sabe. O gran-
,

"

� DIRETOR :: �
� ples", . de negócio é gastar. E como

?
R b d

" ,O mais antigoDiáJ E� teoria não há nada o reporter quisesse saber até

� U ens e � . . � -rnais comodo ser alegado pa- quando isso se faria, Daniel

'� Ar,�da Ramos < :'t
fiO de S. Catanna$ ra a, e.xplicação d� uma crise respondeu: "Até o dia em que

O; � � A X I � de serras consequêncíàs; Ma.s o grande negócio for guardar

�
GERENTE � � '" no LI �

. a prática mostra um aspecto para ganhar mais com o em-

Domingos F. > �,
.

'!'/:
da questão muito curioso, se prego no futuro,

de Aquino � � N. 12 ..369 um govêrno vier disposto li Já imaginou então o que

'I. ,. � .: pôr fim a inflação e anun- será deste país se Juscelino

i'��---...........�...._�'V".. :...-,.j>"".w��....�_.......I'V'V'o................ ' ....-a-
ciar isso, dizendo que bai fechar todas as possibilidades
baixar os preços das utílhla - de investimentos da noite pa�
des, Muitas palmas serão ba- ra o dia, a espera de "que �
tidas pm' tal iniciativa. Mas meio circulante se purifique?
isso é medida que implica, ao· Isso seria fácil num saerífí
mesmo tempo, em desempre- cio ele tal ordem que o povo

gO, em menor consumo e eID se ajuntará nas esquinas ín>

outros sacrificios. AgOof'a eu satisfeito, porque então 0_

pergunto: "Quem vai aplau- mais sacrificado ainda será o

dir a segunda parte? Num pobre,
regime de liberdades com o

povo desacostumado ao sa

cl'ificio, ntnguém pode aguen
tal' uma política dessas.
"Por que não vale à pena

tentar?" pergunta o repor
teI', que obtém a seguinte
contestação:

h:dlção de hoje - 6 páginas Florianópolis, Domingo, 15 de Janeiro de 1956 1,00

cessidade - Diz que "o Bra

sil conta com tantas possibi
na, compl'a� de gasolina.

-

Isso !idades de desenvolvimento,
veIO ate ha bem. pouco tem- que às vezes parece mais a

po, quando Eugênio Gudim, conselhável não mecheI' de
de passagem pelo,Ministério

I
mais no que aí se 'encontra.

da Fazenda, em boa hora ter- Não é preciso ter O'eniõ nem

�i�ou �om o ab�so. Q sacri- ta1el1to parã leva; este país
l�c,-o, naU' ltg'rã'd�(,� iífnguen aó' ptogtésso, Basta o traba-

�s á�'mls países onde o }>o-' lho, Resta ver ainda que te
"0 esta acostmJla.do .

com n mos as melhores perspectivas
austeridade, é possível'.

> com o petróleo. Isso bastará
DepOis de citar em abono para acabar a crise..

'
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Já, mais adiante db o en

trevistado que tão pronto no

estrangeiro sintam que aqui
existe estabilidade política, o

capital estrangeiro estará re

feito do susto porque passou.

A
O Sr-. deputado' Antonio:4lmeida �ev!da acus2cõesD infoudadas e impropérios do
Prefeito de J08vabua lotegra do dlscorsj) '..'.

(

'---._,-�--�- �

""��4il I

Sessào de 9 de janeiro de zembro passado, CO�l relação i��. o,homem ,qU� pl�ntou _

e para o futuro, dizendo que, ressa e nem me preocupa a
1956: à 5a. Festa Nacíonal do! estimulou, em prrmeira mao em conclaves como este o' adve tê

,

O S P, ld t 'T','
I
T' "F' '1 .t·' t E t

.

-

' . , " r encla que me fez o
r. �es� en e - � �rml- I dngo, 'lZ, a�u� a ,oPor ulll-I n�s�, � ado, � Pla�taçao do que lhes desejarem êxito, de- Presidente da Comissão Exe-

nada a leItura do expedIente. ade, comentarIa sereno em trIgo, bem como nao me re- vem colocar de lado convic- c t· .

d '5 .

t' l'
,

t
'

1
' ,. .

.

UIva a a. Festa NaCIOnal
A palavra es a )vre para, orno do conc ave ressaltando

I
fep ao preço dos talheres co- cões de ordem político-parti- " T " .

d I
"

f ti t d t'"
. "'o llgo, mesmo porque os

quem e a quella azer uso. en 1'0 o meu pon o de VIS- mados para o banquete. Não dária-s Assumo e não tenho·t .

. t d n- t 1
-

f I'
. " ." cancelOS que me atrIbuiu te.-'

O SI. Depu a o Game" de a pessoa, que a Festa nao, a el, Igualmente, sobre o reCelO algum de dizê-lo 1'11- nh 't
�

,

. h '1
' . I. ' o CeI eza, nua refletem a

Almel(la - Peço a palavra, aVIa a cançado o eXlto. es- I Congresso NaCIonal de Tl'iti- teira resporümbilidade s bre
.. -

bl'
,

.
, ,

" I
.

,
..' o opmlao pu lCa da valorosa

SI. PresIdente, per ado e que ela deIXOU mm- CUltur a. \ as consideracõés que teci U' g t I T b T- ,

O S P
.

i t T t d' A' l'
. '-

- e .L" en e c c, oaca a. Nua me m-
r.. resi( en e - em a o a eseJatr. ssma el,

qUCJ
As conslderacoe3 que fiz torno aa 5a Festa NRciúnal t "

--

I h 'f lt d t·
-

.

' , , eles,;a.m e nua me atingem
pa avra o Sr. Dep�ltado Go- ouve a a e en nSlasm::l naquela opol'tul1ldade, cons- do Trigo, Não abdico em hi- O" 't ...

1 't d I
-, , . ",

,:S mSUI os que me dlng·lU.
mes de Almeie <lo por paI e os co anos, nao SJ, cam dos anaIs da AssembleIa potese alguma <eJ' am quais El h- de

. ,.

d b
... I - ,

' � �s aQ , �rVl1: para 1e,'11'-
O Sr. peputado Gonl,es 'de e Joaça a, cC!mo dos Mu- 'beg1slatlva, e as

. afitIl1.aç6EB f>:l'!}l11 -as,w.Ol'�r,Cir Q
•

dl:L�i'''' "'. ,.,,,,,;c, .,.. "ô'
..... ',; ,�

. 'n. -, '.. t
," ,. ,-

- Jti.' �
y. ;,. ':'-t-

� .. -r � ""'- _1.......�pp=)f�a {JQ:S:5 it' no ,-

Almeida - Sr. rr(?:)ldentl� (' nrG:J.ploS VlS111ho.5, oelos !Jl'O-'1 ;<;upr' ,qU, l11& fOl'ínnr)ft'Nrrlri"'" ,t1j.r'eHo ciue'm:ê a '�iste c<Yno '·c
.

I
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t
,....-_e

• '" '
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'

'.

,G., '. I " � no JU galnen o popular, De-
n bl"cS SenhOl'a1i D'el_)uLatlos. dutoré:s de trigo. AcentueI ff das no altIgo .sob o tItulo "Os l1lanLlatarlO elo j)ovo cl I 11'· .

O
.

-

'1 G'
.

h " '1 b . l't· ',.

. ., e vo vo- 1e, aS81111, o artlg'o
Jorna "A azeta', que mm a surplesa, De a co ran po I lCoS elo TrIgo' pnbllcado tr'lnsmitir à A'sel1lbléia Le "D

.
.

.

•
., ,.. " , '"

<
, �', -

, enuvgOgla e lnentua" sem
se edita nésta Capital, em ça de mgleSso aos que ple- no Jornal O ESTApO ., de 16 gislntiva, a que tenho honra ' d t nl

'

- t d'
.

·t '

. -

d d b'
' . usar a mesma e ... a e- repe-

sua ediçao de 29 de dezem- en Iam VISI alI a exposIçao, e eZ,em ro, devem, ser le- de Pertencer, o que eu julgar tindo o que há pouco disse'

.

Auxiliar a construção da Casa do Estudante e do
bro próximo passado, trans- bem como pe a cobrança de vados a conta de eqUIvoco do necessário em benefício do" t ,. d

'
-

.

Rest.aurante Universitário, é zelaI' pelo bem estaI' do vos-

I I d t d d t· I
.

t
em ma ena e educaçao ca-

ereveu do jornal "Cruzeiro do � ugue .o_s s

a]
n 's e]Stlna� oS croAn�s ,a parlamentar,. próprio povo, Não me inte,-

-

da um dá o que tem" .. ,

' so fI,lho, Enviai vosso donativo à Caixa Pos�BI 441 _

Sul", de Joaçaba, a pedida a ex�o�lçao, c e proc u ,os In- gOl a, Senhor PresIdente e ·���--";.-........·.�.....��'V'..-...��.-M......_-M-��..............-_-�.-_.�.-.._w........__....
Flol'laJlópolis.

de Albino Sganzerla, Pre- dustl'lals. DIsse, tambem, e Senhores Deputados, querer
,.w�..._""··_���_...-u_�__

feito daquele Mmiicípio, um reafirmo nesta oportunidade, com impropérios e insultos ELTIVlINADO DOS' CI-
'

artigo intitulado "Demagogia que até durante o ato oficial obscurecer: a verdade dos fa- GARROS O ELEMEN- A RECL'A881FICA
...,

Oe mentira", com o qual pro- da inauguração da exposição, tos, querer negar que não

a"curou atingir-me com im- estavam sendo cobrados in- ['..J.Juve política partidária na TO PRODUTOR DE '_
propérios e insultos, em ra- gressos. Falei que havfa con- '5a, Festa Nacional do TrigoJ CANCER

'

,

zão de cflnsidel'ações que, an- versado pom alguns colonos, desculpem-me os col-egas a

teriormente, eu fizera nesta E' repeti,. com alguns colono�', expressão, "é querer tapar o S b·
'

GomissãoPermanentedaAs- Senhor Presidente, porque sol com a peneira", E' fazer NOVA IORQUE, 14 (U. P.)
-

U Irá a Plenário' Mfl"jfjca�o- 11 dsembléia Legislativa, focali- alguns foram os que_lá COm- conversa fiada, E' despistali,
- Qs delegados à atual con- RIO, 14 (V, A.)

.

I - "UI I 'y 8S nmeD as
zando ponto de vista pessoal pareceram, notanao, então, li Fiz crítica serena, Senhor fere'ncia ·da Associação Nor-

- Os de- Gurgel do Amaral, a Comis- gel do Amaral Lopo Coelho

s{)bre a 5!:l. Feira Nacional do razão do pouco entusiasmo, Pr.esidente, sem preocupação te-Americana para o Avanço puta.d,os Gl:rgel do Amaral, _ão de Justiça se reunirá pa- e Pereira da Siiva elaborarão

Trigo. I porquanto obse�vei que eles ide_ ataque pessoal a quem
da ,c�encia a�reci�r�m o re- �rel�a da �llva e Lopo Coe- ra apreciar a matéria. E Co- um substitutivo, que será en-

Poderia, bem o sei, Senhor estavam deCepCIOnados com quer que seja: Fiz corajOSa e latono,de dOIS qU1l11lCOS PéS- 1, o, lespectl�a�1ente relato- mo os demais órgãos técni- tregue ao sr. Gustavo Capa-

Presidente, responder ao. ar-II a 5a. Festa Nacional do, Tri- conscientemente advertência \ quizadores no qual eles infor- l�S ,das COITIlSSOes de Justiça, cos só após poderão realizar
'

ticulista ou ao responsável go, havendo até. quem me moam haver removido a· qua-
Fmanças e Serviço Público, Suas reuniões, o projeto não nema para eventuais modifi-

�

1 d t· t f t d t t' l'd d con.· tam 'concluir a t.é segunda- deverá subir a Pie.na'rl'o Se-
-

pe a transcrição qo artigo, a veJ: lsse, quan o ao
.

a o e .·.·_-_v_��·_·_-.·_....·�...._-.· -�·�-.J se o a I a e de uma subs-f' caçoes, Esse substitutIvo se�

pela própria imprensa, mas a Festa Estadual do Trigo, tancia produtora do cancer
eIra, o exame das elpendas não ao fim da semana vin- rá, então, apresentado em

TORNALIS A
apresentadas em primeir d '

preferí usar desta mesma tri- realizada anteriormente em J
.

'. T CON- que encontraram na fumaca d'
-

' , a OUla, segunda discussão, com apoio

b d c' PC" d' h v· r per'a'dn_" dos c', E' T A'll, 'd· ·Iscussao, ao Plano de Clas- Entrementes, 03 sr's·. Gur- o- r I
una a omlssço erma- oncor la, a e' su ..,-v DENADO POR Igarros, , . 'vaI' e, sificacão do Pess ai C' 'I

",e a.

nente, não só em considera- pl�eserite conclave de Joaça- S. Z, Cardan dizem ser pos-I Pal'-a t t
o IVI , ----,�---

't IN'JURIA .'. ,
.

an o, vem os men-

ção a vossa Excelência e aos .ba, em entusiasmo, in e\'esse slVel elImmar 95 par cento cionado d t d r
demais colegas, como, sobre- e organização, apesar de S. PAULO, 14 (V, A.) - O das substáncia prejudicial d "s e�� a, os :.:a Iza.r:- EXAMINADOS OS' P·RO'BlEMAÇ· DA
tudo, por eu ter feito aqui os aquele Município não haver juri de imprensa conderiou' contida na fumaca do pap"l .0 dna� e t:es reUl1loes dla-

'

.

- ,; ,

b'd 'I' I 't
.

I'ti·
"\ nas em conJlmto Segunda- MOEDA E DA D'VIDA BRcomentários sobre aquele rece I o aUX110 a 'gum, quer lon

em ao Jorna IS a Dener. de cio'arro pelo emprego de f
. -

.

I ASILEIRA
concla;ve. Aguardei, assím, da União, quer do Estado. Medici, eliretêír da "Hora", à! subst;ncia's quimicas no pa- .elra er:tregarao ? p�recer às ,

.

.

,

pacientemente, a primeira Quánto ao. banquete, que lã seis meses de detenção, por
I
pe!. Dois anos de exuerien- lespec�Ivas cor�llsso:S, que

A' FRANCAreunião' desta Comissão, após se realizou, assinalei que das
I
crime de calúnia contra o sr. i cia conduze� à concl�são de passtarao a reumr-se lsolada-

.

.• 280
'

t J'
,

Q d ti, men e. ,

a publicação do malfadado ,pessoas prevIs as" com-, amo na ros, ao, ampo em que a substância quimica PARIS 14 CU P) U t
_'

' , .•
- ll1 Ta vez, estudados amanhã,

artigo, para tambem daqui pareceram, �penas, c

e.rca, �e que, � atual go.vernadOI: era I mais eficaz é um soluto de SUBSTITUTIVO comunicado oficial sobre . as 'mas pelo.s técnicos, Soube-se

respondê-lo. 150. ReporteI-me ao dIscurso prefeito da capItal paulIsta. sulfamanato de amônia" Terça-feira, a pedido do sr, conversações entre Pinay
-

e
.

tambem que o Brasil está

Responderei ao' Senhor proferida naquela noite, pelo . ���.ilo�.rã1liJ\iu;"t��'i";'�$l;>1-",�� '..
-

Kubits9hek, 'anunciou que foi
1
procurando um acordo com

Prefeito de Joaçaba, mas SenhQr Prefeito Municipal de .-.- - -"• ...,. .......,..------.- -- - wJ"J'>,. -.:..._- _

·•

- - � -. - - -.......................... exaull'nado o pr'oblem da dI' I F
••

-��� �. w -� " '"
•

a

-I
a rança, para a conversibi-

não usarei-, deseJ'o frisar, do Joa,çaba, na parte em .que·, �
, ---.-.-••__ - - __-""""..-.E..-..-..-...-.. ••-.-__.- - ...,. "..-.. " "- J.� �...

'i �
VIda brasll!,!lra e de "alguns lidade da ):lloeda como está

diapasão por' ele usado, so- Sua Senhoria se referiu ao

� o �a8Cf
-

'} créditos franceses", devendo ocorrendo entre a nação sul-

bre.tudo pOl'q�le isto se n_le es,tado. de sítio, atriliui�do, a,'. '(

o
� t

'

_

..

I i o assun o ser atendido pelo americana e varias outros

afIgura questao de educfl,çao, vlgencla desXe, uma das cau- I"
'

, : �. governo brasileiro com a países.
e em matéria de educação" saS do Pouco' sucesso da Fes- I i

\
.

li .. /
. ,\'" ,....

" maior compreensão. Foi dis- ,.8••••••••••.,••••••••

como, sabemos, cada, um dá o I ta. Disse, então, que só não i � ""'- � '- � cutido, ainda, o desenvolvi-, - REPÚDIO
.

que tem. '� Irevidei o disc�_rso naque!a: � " ·mento das relações comerci- S. PAULO, 14 CV: A,) ...,- 'Re-

Tomei conhecimento, tam-, parte, na ocasmo\ para nao," Deutro de alguns dias serão. nomeados os membros do Tribunal de Contas. � ais franco-brasileiras, deven- vela��';e, em fontes ligadas ao

bém, Senhor Presidente e

I'
ferir a ética numa cerirp.ônia � Entre eles, com SUl'pre�a ,'até dO'3' pr6pl'ios uuenistas e llal':t decepção de maIs .. elo tais problemas serem ou- PTB, que o sr. J'oão Goulart,

Senhores DeputadOS_, do pro- c?mo aquel�. �as frisei que
, �.

de um candidato que se julgará traído e pret'erido, surgirá o juiz ou ministro � .....__�_.�.w.......,.. ..;......a•••D.D••_•••

d s ordava mt Iram nte da Nelson HeI'tOl' St,oeterall, 10 tabell'a-o de Mafra,
' I. vice-presidente eleito da Re-

testo lido hoje durante o eX- i
I C e e -

, a,;
- , � p{lblica; está prepàrando um

Pediente da pI'es�nte se3são,
I q�ela afirmativa e que, para ç Os prcteridos e traídos, alegando enormes serviços à ,U. D. N. dirão, a pi'O- I EM CHIPRE

e que se diz feito em nome, num, a causa fun.damental do � pósito deúla escolha, que o sr, Nelson Heitor é um paráquedista, que a eternal ...
documento' com que contes-

�
" NICOSIA, Chipre, 14 ,U. tará as insinuações d'os seus,

da Comissão Executiva da pouco. suceSSO do conclave, vigilanc,e não é mais o llreç'O de nada, etc. etc. "

5a.· Festa Nacional dO' Tri- residia no fato 'tle haver si- .. 'ferão e não terão ra�ão! ��.
P.) '-,Aviões cheios de pára- adversários no sentido de q'\le

.

elo dado c'mho político par- ,� • quedistas continuam chegan- seria êle um aliado do evtin-

go, firmado por Albino Hgan- c ,No caso a vigilância não representa o preço da liberdade, mas o da traição. I
t'j'Na'I'I'o a' Festa.

,

o;;
f

do à esta estratégica ilha do to Partido Comunista Brasi-
zerla e pelo Secretário da- '1 _

(' A barganl1a é esta: o tabelionato de lHa 'ra foi uma das exig'ências do {lepu-
Na-o afirmei, como me acu- � t d

..

I d l� Mediterraneo, procedente da leiro, a fim de incompatibi-
quela Comissão, que é, eliga- �

. ado estanislau romanowski, ao se deixar a qlllrlr pe o ,Governa 01' elo Estado.
, �,a o r'esponsável pelo artigo, ,Gra-Bretanha; a fim, de 1'e- lizá-lo principal.mente com

se de passagem, na _vida pu- - O tabeliãp Nelson Heitor' nomeado ministro ou, juiz abrirfl. vaga- para a no-. 'I

h S sl'd·o· cObl;ada! '} forçar as tropas britanicas. as F a A m d
blica, subordinado aO Prefei- que ouves, �

.

". meação da esposa do deputado escariota. �
Ol'ç S r a as,

to. ' entracl1:i. oU mgres�o aos. ex- < O resto do pagamento é por fora!' :.
O primeiro grupo. de 2.000 Por ocs:siãó de sua posse,

Parece-me oportuno, pre- positores, como nao dIsse, � Está, assim explicad� a nomeação do sr. Nelson !reitor, Os que não a com- o: para'CJuedistas transferidos no pI;óximo dia 31, o sr. João

liminarmente, fazer lig,"iro t�mbém, que o udenistàs ti- � preenderiam bem, agora ficam cientes. ( para Chipre cheg'ou. a 1 hora Goulart proferil'á um ,discur-

retrospecto do que disse neS- nhal11 apresentado o Senhor � � desta madrugada, 4 horas de- ' sO em que manifestará seu

ta Com�são, em 15 de d� Governa�oc do Eclado, �'co- �,������������ p�sda hocap�v��, repúdioà�dMascomun��s,

Acredita que a unificação
P(}l'llUe este é um país em cambial vira como' uma 11e

que 0- govêrno ajuda do {'eu
bolso os donos de automó,'el

\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR' PR

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática -no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Te!. 2675.

•

Horários: Segundas, Qua-rtas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 _ 2° andar, apto 1 -

Te!. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Espectal isação no

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

Andrade).
Consultas "_ Pela manhã no

Hospital de Caridade,
À tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á RU'a Nunes
Machadõ 47 Esquina de Tira-
dentes. Te!. 2766.

'

ResidênCia _ Rua Preaídente
Coutinho 44.

DR.: JúLIO DOIN

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

'

Consultório - Rua João Pin
to, lO, - Te!. M. 769.

,
,

Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2.812.

DR. L LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fotmado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

'fisiodrurgião do Hospital Ne-
,rêu Ramos

Curso de espec,ialização pela
S. N. T. Ex�interno e Ex-assis
tente de Cirurgia iló Prof. Ug'9-

Guimaráel! (Rio).
Cóns.: Felipe Schmidt, 38 -

Fone, 3801
Atende em hora marcada.
Res,: - Rua Esteves Junior,

80 - Foni: 2895
'

DR. JOSÊ TAVARES
IRACEMA

DOENCAS NERVOSAS E l\IEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

lnsonia - Ataques ,- Manias _

Problemática afetiva e sexual
Do Servico Nacional de Doen-

ças Mentais. Ps iqu iátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra

jano, 41 - Das Hl às 17 horas
RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,

139 Te!. 2901

DR. ABiMANDO YALÊ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLÍNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MEl
chado, 7 - Consultas das 15 às
i8 horas.
Residência: Rua 'Marechal Gul

lherme, 5 _ ,Fune: 3783

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI.

NICA GERAL,
DR JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20" enfermaria

e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneí ro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

•

de ,neurologia (Prof,
Austregesilo).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova
cios e útero
Consultório: Vitor Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

'

,Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

Florianópolis, Domingo, 15 de Janeiro de 1956

------�--------------------"----------

DR. 'CESAR BATALHA DA SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Cl1n1ca de Adultos e Criançaa
Ralo X

-

Atende com Bo:!;a Mareada
Felipe Bcbmldt 39 A Balas 3 e 4

A D/ V O G A DOS

DR. rosa MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - !taja!
Santa Catarina.

�._ .._---'--

DR. CLARNO G.
GALLETTI

-'ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60,
FONE:: 2.468

Florianópolis -

mar-

"Riomar" 2.

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, I Terão preferência na matriculn os não repetentes.
G4 ,/

'Ii
Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar � cer-

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33 tificado de alistamento,'
-

.

Atende "RIOMAR" . No atQ da ,matrícula pag'ur-se-á a CAIXA ESCOLAR e

End. Tele_g. "SANDRADE" En-d. Teleg. "RIOMARLI" i a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
I Colégio: Cr$ 210,00.

Florianópolis, lO de janeiro de 1956.
José Warken Filho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARINHA
Callitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

• "ij;."
J __ .t ;�; I!

FARMÀCIA DE PLANTA0
1 domingo - Farmácia Nelson - Rua F�IiIJe'

Schmidt
7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA

João Pinto
8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua João

Pinto
14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANT6NIO -

Rua Felipe Schmidt, 43
15 domlngo - Farmácia Sto

Felipe Schmidt, 43
21 sábado (tarde) - Parrnâcia

Rua Trajano
2� domingo - Farmácia CATARINENSE

Trajano
28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA

Trajano
29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas ,às ruas Felipe Sch
midt, 43 e 'I'rajan o.

A presente tabeia não poderá ser alterada sem pré
via autorização deste DEPARTAMENTO.

D. S. P., dezembro de 1955

_\NT6NIO r: Rua

I
CATARINENSE -

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOlVIER DR. YLMAR COl'(R�A

GARCIA I' CLíNICA MÉDICA,

Dinlomado ,pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho-
•

r raso
clonai de Medicina da Umver-

Rua Tiradefttes 9 - Fone 34Ui
si dade do Brasil

Bx-interno por concurso 'da Ma
ternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. -P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPÉRAÇõES
Cons: Rua João Finto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díà
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.692.

DR� MARIO DE r�ARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLINICA CLINICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ - Doenças Internas
E GARGANTA CORAÇÁO - FIGADO _ RINS

DO - INTESTINOS
DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da

" S{FILISF:ONSECA Consultório - Ruá\'itor Mel-
Chefe cio Serviço de OTORI- eles, 22�'

NO do Hospital de Florianópolis. HO-IÍÁRIO:
Possue a CLI'NICA os APARE- Das 13 .às 16 horas. _

,DR. LAURO CALDEIRA
LHOS MAIS MODERNOS -PARA Telefoné: Consultório - 3.415 DE ANDRADA

-
-

TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale,' .

da ESPECIALIDADE. Pereira 158 � Praia da Saudade] _

Consultas - pela manhã no - Coqueiros

\
CIRURGIAO-DENTISTA

HOSPITAL -
, CONSULTóRIO - Edificio

, À TARDE - das 2 as 5 -, DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2° andar - sala
no CONSULTóRIO - Rua dos MÉDICO DE CRIANÇAS 203 - Rua. ?,�nente Sllvei ra, 1':;.

.-
ILHEOS n''. 2

,

_ r: I, Consu It.ô.rio ; "Felipe 'Schmidt,(' Atefde ,dlal'}amente: das 8 IIS
RESIDitNGIA �' FelIpe Sdl' Y38 (das 14 às 11 horas)':! 11 horas.

midt nO. 113 Te). 2365. .Residência: Tenente Silveira, 3as e 5as das ,14 as 18 ,hol'as."-
.,. - 19 as 22 horas.

DR. ANTóNIO MONIZ" 130 (Fone 3165). Confecciona Dentaduras e Pon,

DE ÁRAGÃO '

.--

i)ii:-OONSTANTINO tes ii{óveis de Nylon.
'

CIRURGIA TREUMATOWGIA DIMATOS DR. JOÃO ASSIS FILHOOrtopedia
Consultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
'Res:, Bocaiuva 135.
Fone: _ 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
\

W. MUSSI

MÉDICO CIRURGIÃO
Doencas de Senhoras - Partos
- Operações - Vias Urinárias
Curso de ,al)erfeiçoament'J e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTÓRIQ: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado), FONE
e 3512.

HORARI0: das 15 ás 18 ho-
DR. ANTONIO DIB raso

MUSSI- Residência: Avenida Rio Bran-

MÉDICOS co, n. 42. ADMINISTRAÇÃO
CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinàs, à rua Con-

GERAL-PARTOS selheiro 'Mafra, n. 160 Tel. 3022

Serviço completo e especialí- DR. LAURO DAURA - Cx. Postal 139.

zado das DO�NÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL Dí retor: RUBENS A. RAMOS

RAS, com modernos métodos de Especialista em moléstias de Gerente: DOMINGOS F. DE

diagnósticos P. tratamento. - Senhoras e vias urinárias. AQUIN®
SULPOSCOl'IA - HISTERO - Cura radical das infecções Representantes:
SALPINGOGRAFIA - METABO- ag-udas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.

LISMO 'JASAL genito-ul'inário em ambos 09 Ltda

R.'\dioterapi'a por ondas curtas- sexos; Rua Senador Dantas; 40' - 5°

Eletrocoagulação - Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo andar.

Violeta e Infra Vermelho. �

e do sistema nervoso. Te!.: 22-5924 - RiG de Jane lrc

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10'Y2 ás 12 e 2lh ás li. Rua lii de Novembro 228 5°

10 andar _ Edificio dó Montepio, Consultório: R. Tiradentes, 12, andar sala 512 -- São' Paulo.

Horário: Das 9 às 12 horas - - l° Andar - Fone: 3246. A�SINATURAS
Dr. l\tUSSI. Residência: 'R. Lacerda Cou- Na Capital
Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha} Anc '. Cr$ 170,00

MUSSI Fone: 3248, Semestre ,.. Cr$ 90,00
Residência: Avenida Trom- No Interior

powsky, 84. DR. ALVARO DE Ano •.............. Cr$ 200,00

CARVALHO Semestre :. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.

MÉDICO DE CRIANÇAS OS orig-inais, mesmo não pu-
ylEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATRIA blicados, não serão devolvidos.

:MÉDICO - .ALERGIA INFANTIL,..

I
A direção não se responsab

í

liza
E::lPECIALISTA EM OLHOS Consu ltô rio : - Rua 'I'iradeu- pelos conee itos emitidos nos ar-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9, tigos assinados.
TRATAMENTO li: OPERAÇõES Residência: - Av. Hercilio

,

Infra-Vermelho - Nebulização - Luz n; ;t55'- Te!. 2.5�0. INFORMAÇõES UTEIS
Ultra-Som HOl'a1'1o: - Das 14 as 18 ho·

(Tratamento de sinusite sem ,'as diáriamente
,

operação)
Anglo-retinoscopili - Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei

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

Fone 24 21,

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

tl7"��,. -,

FISSIONAL.
Denaista para Criança!,

, DR. JUAREZ PHILIPPI
Edifício João Alfredo - 10 andar.

:. Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horáríot 8 às 11 - 16 às 18 horas

,

Atende exclusivamente com hora marcada,
'

DR. ANTONIO GOMES DE
,ALMEIDA

110-

ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hel;cilio Luz, 15
Telefone: 3346.
......................
D E N �T

.

I S" T A �
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGUO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMI1_: - Tratamento de

canais pela al
ta frequencia,•

Raios X e. Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado n? 5
Fone 2225

.

Consultas: das 8,00 às 11
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

CIRURGIÃO DENTISTA
Cl in i ca de Adultos _ Cirurgia

e P·rotese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
'

Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

•w........�..• .....�........�

O ESTADO

Viagem com se'guraoça
f e r�pidez

80 NOS' CONFORTAVEIS MICRO-ONIDUS DO
�

"RAPIOO {(SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis - ,Itaia' - Joínville - Curitiba

•

ll.ua Deouoro esquina da
Rua Tenente Silveira.

Expresso Florianópolis' Lida •

ENDEREÇO� ATUALIZADOS DO EXPRESSO
FLORIANóPOLIS LTDA.

'

)

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO
LIS, P6RTO ALEGRE, CÚRITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HÓRIZONTE.

FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBAMatriz:
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg� "SANDRADE"

Rua Visconde do Rio Branco
932/36

Telefone: 12"30
End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO - Agência: PóRTO ALEGRE

o leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita, Agência: RIO DE JANEIRO
díàriamente e de imediato:
.JORNAIS- Telefone
O Estado .... ,.......... 3.022
A Gazeta ., .. ,.,

'
..

'

2.656,
Diário da Tarde 3.579
,imprensá Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) , .

iPortaria) "

'

Nerêu Ramos ......•.....
Militar .....•............

------------ São Sebastião (Casa - de
. DR. ANTONIO BA'l'ISTA Saúde) ..... :.......... 3.153

JUNIOR Matel'llidade Doutor Car-

CLíNICA ESPECIALIZADA DE' los COl'l'êa 3.121

CRIANÇAS CHAMADOS UR-

Consultas das 9 ás 11 horas. GENTES
3,313 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLo.RIANÓPOLIS

Res: e Cons. Padre Miguelin'lo, Corpo, de . Bcmbeiros .. ,.

FServiço Luz (Raclama- - i ones: 2fí-34 e 25-35 -

12. çôes) , ,\ .

Polícia (Sala Comissário ..

Policia (Gab. Delegado) ..

COMPANHIÁS DE
Formado peIã- �a�uldade Nacio- TRANSPORTES
nal de Medicina Universidade TAC .. ,............... 1.700

do Brasil, Cruzeiro, do Sul ,.... 2,500
RIO DE JANEIRO P:mair ,.,... II 553

Aperfeiçoamento na "Cas.a de Varig , ,.. 2:325
Saude São Miguel" l,óide Aéreo ,....... 2.402

Ptof. Fernando Paulino, Real , . .. 1.377

.Interno por 3 anos do Serviço Scandinavas ,

'

2.300
, -. d� Cirurgia 'HOTÉIS
Prof. Pedro de Moura Lux , . . . . . .• 2.021

OPERAÇõES ,
Magestic , , .. 2.2%

CLINICA DE ADULTOS Metl'opol, .. . . . . . . . . .. ... 3.147

DOENÇAS DE SENHORAS La POI·ta ,.,... 3.321
CONSULTAS: No Hospital de"1 Çaeique '... '3.449

Caridade, diál'iamente pela ma- I CentI'al .. , ,., 2.694

nhã' , i Estrela 3.371

REslntNCIA: _:_ Rui! Dual,'te l-de::rl ".-,:" .. ; ;- .. -," . ,., 3.659

S,.hutel, 1-29, T�I8Í. 3.28� - ESTHEITO
.

Florianópolill. , Disque .. ,'., ... ', ... " ..

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
!)oe�ca8 de Senhoras .:.._ Procto

logia - Eletricidade Médica
COllsultiJrio: R�a Vitor Mei

,'eles n, 28 _ Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 horas el(l

diante.
-Residência: Fone, 3,422
Rua: Blumenau n. 71.

DR. NEY PERRONE
'MUND

2.:U4
2.036
3,831

3.157,

2.404
2,038

'

2.594

"Riomar"
Agência: BELO HORI

ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2--DO-27

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efelilados pelos nossos

agentes
o

... "RODOVIÁRIO,RÁPIDO' RIOMAR"
,

\ "

ARTIGO "91
CURSO BOSCO

Habilite-se aos exames, de Madureiá, de qu� trata, o
Decreto-Lei' n. 4.244, fazéndo éursós, p,répal.'aéól'ios eITi

06,

1 ou' em 2 anos.
,

Informações e matrícula na Livraria Lidú, telefones'
2316 e 3661.

3 - Colaborar pára o engrl;l.nd.ecimento da ci
,dade é dever de todo o _cidadão. Faça a inscrição
de seus imóveis na Préfeitura ou no' Posto Fiscal
do Estreito e estaí'á colaborando com o Censo Imo
biliál'io,-que trará inúmeros })cnefício§ para o Mu-

Rua

Rua

Rua

-E O I T A La
CONSTRU _õES EM TERRENOS DE MARINHA

1. São terrenos de marinha em uma profundidade de
33 metros, medidos para a. parta de terra, do ponto em que'
passava a linha. do preamar médio de 1.831.

A linha do preamar médio de 1.831 corrssponde atual
mente a maré máxima.

,

2. De acôrdo com o artigo 102. do Rsgulamantn para
:1S Capitanias do.s- Portos, par):,. execução de obras públicas
ou particulareg, sôbre água em terrenos de marinha e

marginais dos portos, nas lagoas e canais, eleve ser previa
mente Ouvida a Capitania elos Portos, por meio de ofício
ou petição elo interessado dírígtda ao MINISTÉRIO DA
MARINHA, devidamente instruído, expondo a espécie da
obra que deseja realizar.

3. O nâo cumprimento desta ordem, no caso de obra
pnrtíeular, implica na elemol1cão ou clestruicão ela obra ou
'do serviço feito à custa do infrator, sem pr;juizo

-

da multa
de Cr$ 1.000,00, que poderia ser aplícn da.

-

4. O pedido ele licença para construção da obra ou do
serviço em terreno ele marinha só poderá ser encaminha
do, quando o interessado apresentar anexo ao seu reque
rimento os seguintes documentos:

a) duas (2) cópias da planta do projeto;
b) memorial descrítívo ela obra ou serviço que deseja

realizar;
c) certificado ele ocupante ou carta ele aforamento

fornecido pela Delegacia do Servico do Patrímônío
da União nos Estados;

.,

d) taxas de pagamento de foros de terrenos de mari
nha fornecido pela Delegacia do' Servico do- Patri-
mônio da União do Estado; e

-

e) licença da Prefeitura para construção ela obra ou
serviço. ,

Ruy Guilhon Pereira de Mello
Capitão de Mar e Guerra - Capitão dos Portos

At nção
Edital para o ano de 1956
lNS�IrUTO DF. EDu:qAÇ,\O E COJ.EGIO' ESTADUAL,

mAS VELHO

Exal�1e de H chamada e r1e II época - Colégio _ Giná-
sio e Normal.

'

_

"

Inscrição: Dias 1 à 4 ele fevereiro..
Exame de II chamada: Dias 6 a 9.

'

Exame de n época: DÚl.s 10 e 11.
EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal:

Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: DÍas 6 a 11.

,

Documentos: Certielão de idade, de vacina, de saúde
(elo Departamento de Saúde) e de conclusão ele curso.

ARTIGO 91

EMPRESA NACfONAl DE NAVEGACÃÕ
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR t,G4RL

/

ITINEnÁRIO
SAlDAS DE

,DOEPVKE)
I D A V P L 'l'-A

Rio Santos
15-1 16-1

20-1 22-1 27-1 28-1
'1� 3� 8� �2
13-2 15-2 20-2 21-2
25-? 27-2 3-3 4-3
8-3 10-3 '15-3 16-3

O horário ele saída de Florianópolis será às 24,00horas e do Rio ele Janeiro às 16,00 horas.
Tanto' na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilha bela e Ubatuba,
Para melhores informações, di�i.ia'nl-se à séde da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telef�ne 22-12.
-----

__--------------------

Fpolís. Itajaí

,

I'

Inscrição; Dias 6 a 11.
Exumes: Dias 16' a 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séiies : Dias 16 e ,17
2as séries: pias 18 e 20
las sérisa: Dias 21 e 22

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas,
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação

da caderneta'.
'

As las séries trarão 3 fotografias 3x4 ti as demais 'séries

I�otes·à Venda
Na Praia ela Saudade, em Coqueil'os, ao lado do

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
de frente, área de 400m2., servielos ele água encanada
e luz,

Informações no local' com o sr. Gilberto Gheur.

Cruzeiro dn Sul
NOVA LINHÃ DA "CRUZEIRO DO SUL" AS

QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE FLORIANÓ�OLIS ÁS 07 :00 hs. '

FLORIANóPOLIS 07 :-00
,ITAJAl 07:25
MAFRA . . . . . . .. 08 :20
CURITIBA 09 :00
SÃO PAULO ' 10:50
RIO DE JANEIRO .". 13:00.

INFORMAÇõES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AGÊNCIA
'TAC-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

,

SEGURANÇA :- CONFORTO - RAPIDEZ '

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O· dilúvio foi ola realidade.
Gr.aDde� exito 'de�um livro sobre a liblía.
R'e's'olvido o enigma de Soduma e Gomarra
HAMBURGO Nos pri \Rua Alvaro de Carvalho 12)

.

:�ir;�v�i�'�:sOt�Ce�(�;�tea��:�' Fal'& ft I aOI. PIIi!l 'e-IS J
D1A 14 _;, (sábado) - Soirée em que será dado o grito de

g iu no mercado livreiro ale-. \
•

o

� .llu Carnaval.
•

mão o limite dos 100.000 inas factos comprovados. O tulo da, Bíblia. Keller cita DIA 28 (sábado) - Soirée Carnavalesca.
exemplares. Werner Keller, 'milagre continua a subtrair- um discurso de Sua Santí- A Diretoria solicita às distintas senhoritas provídsn-
de 46 anos, já manifestou a

;

se às definições exactas. dade, o Papa Pio XII, que ciarem a aquisição das carteiras de identidade.
sua surpresa. Nada menos Keller ladeou este,problema termina com a afirmação Res�rva .de mesas na "A Floricultura"
de 11 editoras estrangeiras entre a verdade e a realída- que a física moderna provou
solicitaram os direitos da de, o saber e a fé, procuran- a exactidão da história da
tradu cão. "E a Bíblia sem- do uma síntese num capítu- criação do mundo e é teste
pre tem razão", é o título lo apenso à sua obra, na munho evidente da existên
desta obra interessante, em qual tenta provar a história cia de 'Deus.
cujas 480 páginas Keller in- da criação, o prímeiro capí- Herbert Pflüger
vestiga e apresenta de for-

.....;.;:��l$�::..,;;_: .•�.ma acessível Os problemas
da "Santa Escritura".
Até a data ainda não exis

tia obra em que se versas

se este tema em todos os

seus pormenores, mas nasl,
bibliotecas, nos institutos e

nosJmuseus, jaziam, mais
.otl'menos dispersos, doeu

__; dr. Paulo Henrique mentos e relatórios sôbre os
BIasi

grandes' acontecimentos na
- jovem Vilson-Joel S.

área judáico cristã, da parCoelho, primogenito do dis-
te leste do Mediterrâneo.

- sr. Milton Cunha tinto casal Gentil Coelho-
Keller dedicou 4 anos a co-

- sr'. Aldo Beck, alto Ibrantina de Souza Coelho, d t tligir e coor enar es e ma e-

funcionário do Depártamen- atualmente servindo ao
rial proveniente de estudos

tó de Estradas de Rodagem Exército Nacional no 14°
de arqueologia, etnologia e

e pessôa muito relaciohaUa B. C., onde conquistou largo filologia. Seguindo à crono
na sociedade e nos meios circulo de amizades por log ia da Bíblia! formou um
culturais da capital; suas elevadas qualidades; mosáico da época de 2.500 I Quod placuit príneipi. .. O príncípío ou a autoridade.:_ jovem Léo, diléto filho '- sra. Hílda da Silva Car-

antes de Cristo até à des- Que princípio fragU lhe dão os que nãoerguem o sspírlto ás.
o do nOSsO, conterrâneo Ten. doso, esposa do sr. Alcenor

truição de Jurusalem, 70 I esferas extra-terr.enas! Então estará aí a, verdadeira razão,Laudelino Saraiva Caldas, de Deus Cardoso;
anos depois da Ascensão do .

de ser do direito a vida, à liberdade à integridade fiS'ica,
e de sua exma. esposa -d. - sta. Magaly Cardoso, Senhor.' ainda .ha 'puuÇo; e entre certos povos exposta a criminososLuci Caldas; filha do sr, Alcenor de Deus,

Um dos capítulos cen- .atantados, à propriedade, a despeito das restrições que.

� sra; Iuocencia lernan- Cardoso, e de sua exma.
trais da obra de Keller é o lha, impõe '0 bem publíco? Nisso, nesse puro egoísmo, con-des Machado, esposa do sr. esposa d, Hilda da Silva
relato sobre o dilúvio, por siste o (governo que, provindo do Povo não tem. outra fina-Manoel Florentino. Macha- Cardoso; volta de 4.000 antes de Cris- lidade senão servir ao povo? ' ';"

do zeloso Coletor Federal - jovem Ney-Luiz, filho
to, '. acontecimento este hoje

'

Nada menos de trezentos anos empregou a Igreja pa-eu; Henrique Lage; do sr. Major Mauricio Spal- comprovado por ,uma cama- ra, a custa de sofrimentos, e. detendlda pelos seus apolo-\ - sgt. Egrnar Corrêa Fi- ding,' da nossa Policia Mili-
da de barro' e de areias alu- !gistas, mudar a mentalidade do "msio ambiente. Os 'codigoslho, db Exercito Nacional, tal'
viais. O Prof. Koldewey, de Toodosío II e de Justiniano foram o premio de seu longoem serviço 'lO 14° B. C. onde _c_ .sr. Alcides Santos de
um investigador' alemão, martírío e de sua inabalav�l perseverança. Roma, como seé muito estimado; Aguiar descobriu já no

-

prtncípio sabe"nã:b".tinha codígo, Até Q V saculo da éra cristã, para
- sr. Fr.ederico Busch - sr. Dorval Melchiades deste século os restos da aplicar a justiça, havia que consultar as Doze Taboas osShemithausen S. Netto. ,célebre torre de Bab'el. O plebiscitos primitivos, os senatus- consultos, as sêntenças� dr.Mário Wendhausen O interessante manlnc

enigma do desaparecimento dos magistrados; os atos costumeiros, as consultas ímpa-FARA0 ANOS, AMANHÃ: WILLIANS BRIAMONT VI
de Sodona e Gomorra, tam- riais, como o.ramoso recurso de Plínio o Jovem governador da

- sr. Emal1ueldaSilvaEIRA.estimadofilhinhOdGbéin.játevesol.ução.Hácer-Bitinia.aoimperador Trajano, sobre a perseguição dos cris-Sr. E'rico de Sousá' Vieira ,Fontes
ca de 4, anos chegou-sé a .tãos. Ora, o.codígo Teodosíano, dando de mão ás constitui-

A'
-

'l'Ií'"
. __ "

_

- menina Sandra Mara encarregado 9a secção t�c�i- conclusão que �stas_ duas ci-_ çõe.s promulgadas antesjde Constantino, ;preocupou�se com _

m e, or r'epor-Bucl):eIe, dileta. filhinha' _do .
ca da Rádio Tel.e"isão de Sao

dades foram· destÍ'tI'idas- por" '03' atos de pr�eiro imperador cristão, 'b�m como dos ele I '.
�

�

..
sr. M'mÓh'

LUiz'.-BUc1H!1Irê'.dé"]'-P:Iu10
ê neto do nosso pre�a- um terremoto, acempanha'do Teodosio e Valentiniano, obedecendo a uma ortodoxia Pf!l'-l

..

sua exma. esposa dona Ma- do coestaduano Sr. Major 'provàvelmente p()r explo- feita, sob a inspiração de Santa Fulcheria irmã do impe-

" 'tal.em.'1.,do. M eAsrilene Maria da Silva Buche- cirurgião dentista JulioAgos'
sões" relâmpagos e um in- 'rador, que o patrocinou' e dirigiú, e que 10grOli inegavel '

_

le tinho Vieira.
..

'

cênclo gigantesco. 'Está ho- vantagem sQbl'e as 'legislações' anteriores.
•• o·je provado que esta catás-I Quanto ao direito. ro�an�, as .�orvelas, as I�stitut�s, as. I ,Rádio Guaro)·'.§. 18'0"'0'.0 este .coo-

............_.....•f)....................... trofe se del1 ceréa de 1900 rParulectas acUSam a msplraçao ylSIvel da Igreja. Habltua- U y.
..anos antes de Cristo, Ol) se- dos a.maneja-Io, seria injuria supôr que ignõrais que o co-

C.D"'cr.O 'qu,el."vO.m des'p'.orta.Ddo -graod�.ia alnda qu�ndo v i v o digo de Justiniano, imperador que era, ao mesmo tempo, UJ
OI

U li 11Abmão; cujo sobrinho Lot, teolog-o e juri"consulto, e a que a nOSsa Constituição Parece

enltuSl..aSm.oconfórme se relata no LivTo ha'ver recorrido, para o seu preâmbl)lo, como alto e in-
_de lVIoisés, 'foi o único que, comparável modelo, abre-se 'precisamente em nome de Cris

com a's suas duas filhas, es- to e da Santíssima Trindade., Contem, é certo, leis e decre
capou à morte. tos'cle imp.eradores pagãos; mas imperadores como Alexan

É interessante que estas dre-Se'veró ou os Antoninos" já mais ou menos influencia-
dt investigações sobre os acon- 'dos pelas leis e costumes cristãos. •

tecimentos dramáticos da .Desace:rtada and'ou, por suá VeZ, a Revolução Francêsa
história da "Terra Santa" decretando, na sua "Declaração dos Direitos de Homem",
atraem lllumeros leitores artigo VI, qu� "a lei é a expressão da vontade �eral". E',
não só na Alemanha, mas' então, o número que justifica a lei? Uma vez se fez ouvir

...J'.....J".,........._....�...�............- ...........•............w...· .....·.·........·....... em todo o mundo. Já é a contra o mais santo e o mais sabio dos homens. Estava de
segunda vez que a arqueolo- cretado que e1eL,fosse "exterminado da terra dos vivos, e

gia estabelece o record no Inião ,houvesse.mem:ada do seu ,nome". Tolle', toUe, crucifige
mercado livreiro alemão. O eum: Tira-o, tira-o, crucifica-o �(Jo. l°., 15). Quem proferia
público está altamente inte-

e repetia esses tenebro;sos .brados? O Slnedrio, as legiões, as
ressado em relatos seguros turbas. ali amontoadas, todos enfim, representando, p,or
sobre o passado e sobre a tanta a "vontade geral". Quer dizer que, 1),ara eles, "o nu
origem do homem. mero! fez lei", � 'e a inocencia foi imolada, isto é, o nume-
Rá porém,ainda o outro 1'0 produzindo a maior iniquidade da historia.

,desejo que determina o êxi- Não. A lei é expr'essão çle direito, - seja ele o da pro
to do livro: o anseio na nos- priedade, com 03.limites q1:le j'l1stamente se lhe reconh�ée�,...........................................,
sa época, dominada pela ra- do domicilio, da familia, de poder paterno, da assocmçao,
zã,o e pelo intelecto, de en- qúe lhe cabe tuteIar; e muito pa:rticularmente o 'direito
contrar, depois de uma épo- de consciência., cuja violação, nos regimes totalitatios,ten.'
ca de dúvidas e de cepticis- prOduzidO essa legião dos martirios de todos os tempos,\ as
mo, a verdadeira fé. O pri� sim antigos, como modernos.
meiro resultado é o livro de Vês' senhores' Bacharelandos, pelos VOSSOs' estudos, pe
história que transmite ape- las vossas convicções; pelo vosso juramento, hojt) v9s cons
[Y,h.........__..............................

tituistes vangardeiros das prerrogativas de direito. Ouvi

reis e poreis em prática a admoestação do profeta: apren

dei a fazer o bem, procurai o q1:le é justo, socorrei o opri
mido,' fazei. justiça ao orfáo, defendei 3: viuva" (Is. 1;16).
Assim Deus vos conser've.' Esteja êle presente na defesa dos
VOsSoS feitos e no culto, apaixonado da justiça: Esse, como

<

pontificava o inslgno mestre! "o bem que de'veis sempre
evangelizar com 'e:ntusiasmo, procurar com fervor, e adorar
com sinceridade". São também oS votos formulados na

presença deites altares. Nem vos posso augurar mais ra

dioso porvir.

Sociais
PA·R.ABO.LA

WÀIJDEMAR DE VASCQNCEJ�LOS.

Melancolia fonte humilde entre as areias

brancas, doce luar das almas, solitude,
o olahr que se velou nas tuas áureas teias
fica transfigurado e nunca mais se ilude.

Qpão diversa e a alegria, a tua irmã! Semeias

.

o lírio casto e ela o trigo da saúde ...
Vais para a tua faina à luz da sluas cheias!
A outra trabalha quando o sol ri na amplitude!

Filhas ambas de Deus, é para. o vosso Pai

que' as vossas lindas .mãos mourejam! Semeai!
Que importa semear sob um destino vário?

Para a germinação o mesmo gesto desce,
que abencoa a soalheirâ onde o üigal floresce,
e a sombra onde se oculta o lírio solitário!

-:0:
ANIVERSÁRIOS

FA'ZE.M ANOS, HOJE:

'Partipipacão·
GUMERCINDQ CAMINHA e SI):NHORA

JOAO PINTO DE lOLIVEIRA e SENHO�A
,

Têm 'o prazer de participar aos parentes e pessoas
suas relações o contr�to de casamento de seus filhps

. DALVA MARIA e LUiz CARLOS

Flol'Íanópolis, 13 de Janeiro de 1956.

'P,a1rlicip�,çãO
RUY FERNANDES E·SRA.

Participam o noivado de sua filha -Suely, CO)ll o Sr.

Sérgio Delmas, de conceituada familia da sociedade Ca-/
rioca.

Florianópolis 6-1-56

P Á R li ( I P,.A .ç Ã O
Valdomiro Nascimento e Bernardete Nascimento têm

o prazer de participarem aos parentes e pessôas a.migas
o nascimento de seu primogenito José C�rlos, ocorndo .na
Maternidade Dr. Carlos Correia, aos 10 dias ,de JaneIro
de 1956.

Florianópolis, 11 de Janeiro de 1956.

·Casa ui PREftR1DJ1a.
COM(RUA JERONIMO COELHO, ESQUINA

CONSELHEIRO MAERA)
.

INAUGURAÇÃO
NA PRóXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 17 DE JANEI

RO, FICANDO O POVO EM GERAL CONVIDA'DO PA

RA ASSISTIR O ATO.

...........................................

Jerr.eno para.granja OU pomar
Vende-se 'em Barreiros, nas proximidades da estra-

d f d I t no Com 40 metros de frente por. 240a e era, um erre
" .

de fundos, completamente plano, pr�prlO para gran�a,
ploração de areIa para construçao,pequeno pomar ou e;x

Preço Cr$ 60.00000.
!

l\"'illen da Silveira.Tratar com o dr. Alvaro �'.l

Se a lei depende de bel prazer do que manda, e se o seu
poder é descricionario e absoluto, não ha direito que' possa
substituir; - nem o divino, fonte e amparo de todos os di
reitos; .nem o 'natural , que Deus gravou no fundo das cons

ciencias, o que todos os povos do mundo, ainda os de mais
remota antiguidade e de civilização 'rudimentar, pelo menos
na substâncía, têm respeitado e reconhecido; nem o posití- '

vo.: que ainda nas melhores legislações, talvez sem o perce
ber, o determina e aplica. E porque assim entendem o direi
to, sob essé angulo ínteresseíro pessoal que não duvidaram
desfechar, contra os que lhe defendem a sagrada inviolabi
lidade, as mais terríveís e as mais sangrentas perseguições.
E eis porquer.no regime da força, onde o direito é desconhe
cido ou conculcado, não é possivsl a existencia pacifica da
Igreja, -,- a eterna defensora de todos os cti.reitos e de to
das as liberdades. Nem a Igreja, nem quem quer que se

arrogue direito contra e suposto díreíte.

3
------------,--------

'Cu�e 15 �e Outu�ro
PROGRAMA MES JANEIRO

1 O � 20 e 30% DE. DESCONTO NOS VES
TIDOS - TAlllHURS -' MAILLOTS -

SAIAS E BLUSAS DE VERÃO
Sob o titulo "Jan�iro começa bem ... " noticiamo.s:

ha dias, ter "A MODELAR" iniciado a. sua gran.de e ja

tradicional venda de verão dos principais artigos da

estação.
.

A grande afluencia de público à procura dessas mer

cadorias é uma confirmação mais do que eloquente do

enorme prestigio e da confiança que inspiram os m�t.odos
de comerciar desse estabelecimento. 9 nosso povo ja s�
be que quando "A MODELAR�' anuncia descontos sao

descontos de verdade e não apenas x, "contos de propa-

.ganda",
,

As vitrinas da "A Modelar", repletas das mercado
rias anunciadas e com os respectivos preços remarcados
'são bem uma prova disso. Vale a pena, realmente dar
uma "vista de olhos" nos vestidos, - ta illeurs - blusas
- saias - mail lots, etc., ali expostos e cujos ,preços
constituem um desafio à carestia.

..

Ao. idealizarmos êste ce1'- 'gens - Rádio Guarujá
tame jornalístico, com intei- 'Rua João Pinto, 42". '

�·o apôio da Caixa Econômi- I RePetimos as normas a se
ca Federal de Santa Catarina,

.

rem seguidas: não aceitare
e plena solidariedade do ma-

i

mos, sob pretexto algum ma

tutino " O ESTADO,\" mo-' tériª-_ que envolva política
veu-nos tão sómente o dese- I partidária, esportiva ou po
Jo de oferecer oportunidade lêmicas de ordem religiosa
às vocacões anônimas, aOs

I
ou filosofica. As reportagens

talentos- ocult�s. Quanto jor-
I

devem ser datUografadas,
.nalista em potencial não an- 'com espaço' duplo, contendo,
da por aí, sem ter, ainda, sua no máximo, duàs páginas.
grande chance de apare- A

.
í'epOrtagem vencedora

cer. . . será divulgada pelo o

"O Esta-
,A Caixa Econômica Fede- do".

ral de Santa Catarina, de
monstrando ampla compre
ensão de nosso esforç'o, ime
diata�ente .aprovou a inicia
tiva' dispondo-se a oferecer
um prêmio de Cr$ 500,00 'ao
vencedor de cada mês. Tam�
bém a direção do jornal "O
Estado", atrav�.s do brilhan
te articulista Rubens de Ar

o

uda Ramos, convidado a in

tegrar a Comissão Julgadora
do concurso, prestou inesti.
mável colaboração, oferecen
do ao ganhador do 1.0 semes

tre, uma colocação naquele rão con.correr ao nosso con

órgão como repórter com 01'

nenado de Cr$ 1.500,00. ,

Avisamos que a$ reporta
gens deverão ser

'

endereça
das com os seguintes dizeres:
"Programa Resenha J -7",
concurso mensal de' reporta-

,- ""."._�
Todavia, se a Comissão Jul':

gadora determinar que não
houve vencedor nêste ou na

quele mês, por motivo de as

reportagens terem fugido às
normas pré-estabelecidas, ou
por conterem número avul
tado de incorreções, o prêmio
ficará acumulado p!lra o mês
seguinte.

.
Jornalistas profission a i s,

ou
.

el.ementos vinculados a

redação dos jornais citadinos
ÇlU, radio-emissoras não pode-

curso, que visa, unica e ex

clusivamente, o sUl'gimento
de novos elementos.
Concorra, aO certame jor

nalístico instituído por "Re
senha J-7", e candidate-se ao

valioso prêmio.

AVEJN'TURAS DO ZE-M'UTRETA
TFii

liJ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 15 de Janeiro de 1956
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"O ,Estado Esportivo"
.........................................-� , �_ -� � ..

f '

FIGUEIRENSE x IMBIT:UBA
APESAR DAS DECLARACÕES DO PRESIDENTE DA F. C, F" O CHOQUE SERÁ

,

J�ESMO EM HENRIQUE lAGE, HOJE, A' TARDE
Muito ernbóra tenha de- nos causa espanto, pois ,con-

"

'

'

/ clarado. à nossa 'reportagem traria as suas declarações a péssima impressão deixa
após o acidentado prelio ao repórter desta folha. .da domingo quando per-deu
Imbituba x Atlético que não Vai o Figueirense a Hen- pára o Atlético, ficando sem

mais permitiria jogos do .ríque Lag é às primeiras ho- possibilidade para vencer o

certame da Capital em Hen- ras da manhã, ansioso por returno.

rique Lage, o sr. Osni uma vitória reahilitadora, Carlíto, ponto alto do Fi
Mello, presidente da Fede- pois contra o Avaí fracassou gueirense e considerado o

ração Catarinense de Fute- redondamente, vindo a per- crack de 55, não estará pre
boI, decidiu .que o prélio de der a liderança que dividia, sente no ':'onze" do Figuei
hoje entre Imbituba e Fi- com o seu grande rival. rense, pois ainda não regres
gueirense seja efetuado

I Quanto
ao Imbituba também sou de sua terra natal no

,

mesmo naquela vila, 'o que está necessitando desfazer Rio Grande do Sul.. Fala-se

_
• Da rodada de dois jogos

I
em seus úátimos compromis-

que seu substituto para o' marcada para hoje, O chã- sos, sendo que o primeiro
importante c()tejo' de hoje, que 'I'amandaré x Guarani derrotou sensacionalmente o

será o novato Galego, que será., levado a efeito no Bocaiuva por 3 x 2 e o se

reune qualidades para bri- "stadium" da Praia de Fóra, gundo logrou encerrar °

thar, pois chuta, rlríbla e enquanto que na vila de ano de ,55 com lima retum
centra muito bem. E' consi- Henrique Lage o Figueiren- bante vitória sôbre o Paula
derado a revelação alvi-n e- se .lutarâ com o Imbituba. Ramos pelo escore mínimo.
gra do ano passado 'o irmão O prélio entre o "Daré" e Salvo' modif icaçõas os

do goleiro Ton ico. o "Bugre" é .conaiderado co- quadros serão êstes :

O encontro serã dirigido' mo, sem grande importân- GUARANi Dom í;
'Pelo apítador Gerson Dema- cia, porquanto os dois clu- Fausto e Anibal; Filomeno,

bes já estão fóra de cogita- Nilson e Vicente: An ton i

ções para o terceiro turno. nho, Zézinho, Carlinhos, De-
Todavia o cotejo entre ru- déco e Dirceu.

bros e tricolores promete TAMANDARÉ - Dantas;
agradar a quantos compare- Cláudio e Jaime; Noel, Ita
cerem à praça' esportiva mar e Vermelho; Darci,
"ef'ecef'eana", pois deverá Garcia, Edi, Geraldo e Ney.
'ser das mais sensacionais, Horário: Preliminar -

porquanto Guaraní e Ta- 14,45 horas; jogo principal
I mandarê triunfaram bemC 16,Li5 horas.

ria.

Empossada a nova Diretoria da
Fede-raç,ão Atlética Cafarinense

PLATAfORMA D,E flUZA LIMA: COlABORACAO E SERVICO DE EQUIPE . AU-
,

TORIDADES PRESENTES/_ OUTRAS NOTAS
'

.r çamento dos clubes sob" à égide da FAC. Lembrou o ora

;101', na ocasião, com seu abalizado conhecimento de cau-
, Revestiu-se de grande significação para o esporte sn, de todos os presidentes, colaboradores, esportistas e

catar inense a cerimônia da posse da nova diretoria da chefes de 'departamentos que se sobressaíram pela rele
Federação Atlética Catarinense realizada s-ábado, 7 do vante fôlha de -servíços prestados dando-lhes o' destaque
corrente, às 20,30, na séde da referida entidade. fuel'ecido, citando, ainda, fatos pitorescos da vida da

À' solenidade compareceram 'representantes do exmo. FAC, mencionado, entre outras coisas, a primeira reu

sr, Irírieu Bornhausen, governador do .Esta.do, dr, Osmar n.ião da futura Federação, no Hotel, Laporta, em 1937.

Cunha, Prefeito da capital, cel, Mário Uuedes, represen- Finalizou por agradecer a atenção que lhe foi dispensa
tando o comando da Polícia Militar, representante da di- da quando à direção dl:rs destinos' da FAC, concitando a

reção da Escola de Aprendizes Marinheiros, deputado nova diretoria a continuar a trajetória 'de serviços das
Antonio Gomes de Almeida, vice-presidente da Assem- administrações anteriores, e disso estava certo devez
bléia Legislativa, dr. João David ferreira Lima, presí- que conhecia o dinamismo e a capacidade do atual pre
dente da Federação Catarínense de Tenis, dr. Oswaldo -sidente, sr. Luiz Fiuza Lima.
Bulcão Viana, presidente do Lira Ten is Clube, major' Pediu a palavra, também, o sr. Reinaldo Pinto' Rosa,
Maurício Spalding de Souza, presidente da Associação que, como diretor' de clubes ele ciclismo da capital, re

Atlética Barriga-Verde, dr. Fulvio Vieira, dr. João Ba- _,\montou à inestimável colaboração que o competente de
tista Bonassís, presidente em exercício da FAC, sr. Luiz partarnento prestou aos ciclistas de todo ,o Estado, e BO

Fiuza Lima, presidente eleito, membros da diretoria an- mo mentor da secção' de pedal da FAC envidada esforços
terior e da 'atual, representantes' ela imprensa escrita e no sentido de' melhor amplia-la, congratulando-se com a

falada da capital, além de esportistas e qlQ;ras pessoas diretoria anterior e a i'ecém-empossada.
-

gradas. ' ','
,

,-

.; Finalmente, o sr.,Luiz Fiuza. Lima deu por encerrada

Inicialmente, mandou o dr. João Bonassis fôsse lida a cerimônia, agradecendo mais uma vez a presença de
a ata 'da assembléia geral extraordinár-ia, na qual foi todos os .que alí compareceram para prestigiar o ato de
eleita a nova diretoria da Federação Atlética Catarinen- sua posse na presidência da FAC, ressaltando mais uma

se, por todos achada conforme. A seguir, o presidente vez a necessidade de apôio dos governos estadual e mu

até então em exercício dissertou, em breves: palavras; n.icipàlvmembros da diretoria, 'e entidades esportivas de
sôbre os trabalhos' da FAC; suas realizações no campo todo o Estado, recebendo a seguir o abraço- de congra
do esporte cataríneuse, que emprestav.a atualmente à tu lações 'de todos, e terminando,1 assim, aquela soleni
referida en-t,idade uma situação privilegiada. Abordou, /'c]ade.
ainda, o orador, a sôma de serviços prestados pelo dr.

Ogma:' Cunha, eXPl:ess�ndo sua �r.ença nO)8. elementos, qu:
compoem a nova /dll'eçao da ecletIca, aluall1do tambem, a
ótima situàção financeira da entidade, que dispunha em

caixa, de um saldo superiOr a Cr$ 107\000,00, além do
crédito d,e 60.000,00 referente à verba do Conselho Na
cional de Desportos.

Finalm,ente" o dr. João Bonassis deu posse a todos os

membros da at"ual diretoria da FAC, que ficoi.! assim
constituida: presidente Llliz Fiuza Lima; vice- ten.

Fernando B. Viegas; consêlho técnico _. Osny Barbato,
Sylvio Soncini,Helio Sales e Reinaldo Pinto Rosa; conse

lho -de julgamento: ,Dr. João Batista Bonassis, Mario
OlingeJ:l:' Irmão V�ctor,' ,Edward BorrÍ da Silva e dr.
Paulo Otto Scheidemantel., ,

Imedfatamente após' a cerimônia do empossàmento,
o sr. Luiz Fiuza' Lima' fez uso da palavra, e em rápida,
singela e incisiva oração, agradeceu a honra de escôlha
ç1e seu nome para a direção dos destinos 9U FAC, frisan-'
do que nada poderia �em deveria prometer,' ini0ialmen
te, mas, apenas continuando a política de trabarhos da

pI"esidência Osmar Cunha, João Batista Bonassis, muito
terá feito em prol do crescente desenvolvimento do es-

'porte amador de Santa Oatarina. Disse ainda o presiden
te recém-empossado, que, todavia, es,perava, dentro de
um ano, com:o apoio dos ,poderes, dos espOl'tistas .e ,do
povo, proceder a cobertura do estádio da FAC, terminan
,do por apelar pela conjugação de esforços de todos Os
inteí:-essados no crescimento do esporte amadorista bar
,riga-verd'e, agradecendo,

I
na oportunidade, a· presença

de todos os convidados.
'

Dada a palavra a' que� quizesse fa"Z'er' uso dela, fa
lou o vice-presidente da entidade, ten. Fernando Viegas
que disse da satisfação de que estava possuído em inte
gral' novamente a dire.ção da FAC, discorrendo sôbre as

lutas que a Federação teve até chegar ao ponto em que
se encontrava, e 'que esperava a colaboração de todos,
indistintamente, para a mais ampla projeção da eclética,
em sua esfera de ação.

Em seguida, fez-se.ouvir o dr. Oswaldo Bulcão Via
na que, como presidente do Lira Tenis Clube, congratula
va-se com a ,nova di'retoria, referindo-se, especialmente à
capacidade de ação do atual mentor, Luiz Fiuza Lima,
fazendo, após, um retr'ospectto das lutas da eclética, nas
quais tinha tómado parte de bom grado, lembrando, '-como
o orador que o antecedeu, o ,apôio do governo estadual'
na edificação do majestoso estádio, somando à despre
tenciosa colaboração do clube que preside.

Falou, logo após, o dI:: Osmar Cunha, prefeito de
Florianópolis, fundador da FAC e seu ,presidente duran�
te oito anos, que fez um interessante retrospecto histó,
rico da, eclética, desele, seus primórdios até os dias
atuais, fixando todas 'as rases de seu desenvolvimento, e
abordando tôdas as lutas que a entidade manteve até
chegal' ,8 constituir-se o órgão máximo do atletismo ca

tar'inense, com seu estádio pi'óprio, sua séde, seus gran-,
des serviços pI;estados à' causa' do eSllm't!'!1 � 9-1}. egp.gr§\�_.............

,�..

ILMAR 'CARVALHO

o -TURFE EM REVISIB
Prognósticos pal(a' as corridas de hoje, domingo,

i0. PÁREO - 600 METROS - ''14,40
, \

PAMPO - Estreante. Poderá formal' a dupla."
BROCHINHA - Estreante., Fará bôa figura.
DOURADO - Estreante. Lutará pelo primeir()

pôsto.
,

BRILHOSA -- Parece-nos a mais fraca, d() lote.
VENCEDOR - Seu nome é bastante sugestivó.

I
.

. L \
\

I
'

2°. PÁREO -- 700 METROS - 15,30

DIAMANTE ótima indicação pal<a a p'onta.
A�� NEGRA - Aqui, é candidata', certa. ,

GAuCHO - Correndo muito. Grande chance.'
" VENTANIA -- 'Turma muito forte.
MONAZITA - A.penas como azar. Nada mais.
DAMA DE OURO _ Retrospecto ,ca'lamitoso.

./ ,

3°.. PÁREO - 800 METROS - �6,15

SALl'ÃO - Deverá' confirmar a vitória anterior.
PRINCESA - Graúde compe.tidora.
DESTROIER - Duvidoso correr.

'

CIGANO - Achamos a turma um tanto forte.
EXCELSA - Não Correrá
BELSONí _ Volta á pista, devidamente preparado.

4°. PÁREO -: 800 METROS - 16,50

GRANDE PREMIO PRESo DO JOQUEI CLUBE
SANTA CATARINA

MINUANO _ É a nossa indicação; Em grande forma
TELEFONE -- ,competi,dcii.� de: primeira linha.
ATREVIDA - Outro nome de real destaque.
KALOLAH - É a màis fraca do lote. DificiL
PALMEIRA ---: Tem classe: Po.derá formar a dupla.
ESTERLINA -- Pouca ohance. Nada fez de útiL

'I
'

5°. PAREO ,-c- 800 METRPS � 17,20

, BUGRE _l__ Deverá fazer slia: a' vitória.
LOLUANA: -, Dificilmente correrá.
_'PA,RÀ:NA-'Para a dupla, somente.
úRtJBIGí - Apenas como azar; Nada mais.
LURDINHA _ 'Ganha amplo destaque. 'Poderá

, "�encero
'

"

I,
"

: ALEGRETE - Não cremos em suas possibilidades..

Haverá ônibus especiais para. o Hipódromo(a. partir
d,t;l.s 13" ho.ra.s, saind,o o �MIRAMA-R.

U SRS, E'MPREGADQRES .j-

A Agência "Santa Lucia" (sessão, de empregos),
foi fundada para colaborar com todos aqueles que' preci
sam ter' sob suas ordens, empregados da's mais variadas
profissões.

Sendo esta a nossa finalidade, seleCionamos rigoro
samente os candidatos inscritos, e e�tamo.s aptos a apre
sentar quandonecessárip; pessôas de capacidade e hones�

I
'

tidade

com,provadas para o exercíeio de qualquer' função. lO.) Atual. Atlantida. Nac.

Coja'bore com a nossa ini-ciativa, solicit�ndo sempre 20) CIDADE'FANTASMA
que preciso, os nossos serviços.

./ - Gene Autry
,

-

AGÉNCIA' "SANTA LÚCIA", 3°� DEMONIOS �O CIR-

SECÇÃO DE EMPREGOS) CULO VERMELHOS 11/12
Rua Jerônimo Coelho ---; 1 - 10 andar - sala. 6 Eps�

"Edifício ,João Alfredo"
'

,

40) TARZAM NA TERRA

Florianópolis Santa Catarina SELVAGEM - Lex Baker
Preços: 8,DO _: 4,00.,

Censura até 10 anos.

As - 8hs.
SEM PUDOR

_Guaraní X lamandaré
HOJE, Á TARDE, O

EMBATE ENTRE TRICOlORES E RUBROS

DfTALHES TECN,ICOS, DO JOGO
AVAl X PAULA RAMOS

JOgO - Avaí x Paula Ra- Quadi.'O vencedor - Alei-
mos '

,� Ides; Danda e Charuto; Vi-

Categoria -'Profissionais co, Mor,ací e Loló; Fernan
Data - 12/1/56, à noite I do, Hercílio, A.morim, Nil
Local - Estádio da Rua

I
tinha e' Jacó.

Bocaiuva' Q,uadro vencido - Lelo ;
Renda - Cr$ 3.835,00 Nery e Marréco ; Minela,
Vencedor - Avai Ney e Jacy; Wilson.Bombra,
Escore _ 4 x 3

'

Betinho, Pitola e Armando.
10. tempo. - 1 x 1 Árbitro - Gerson Dema-

Goleadores, pela ordem _ ria (Bom).
Armando (P. R.), Jacó (A.), Anormalidades - Não
3etinho (P., R.), Amorim houve

(A,), Fernando (A.), Som- Preliminar (aspirantes)
bra (P. R.) e Morací (A.) .. _' Avaí 4 x 2

,

'---'--'.-------------- ----

- OS JOGOS QUE FALTAM Pt\RA'
.

"

- TERMINAR O RETURNO.... .:

São as seguintes as 'parti
Ias que faltam para o encer

ramento do returrio.r

Hoje - Imbituba x' Fi
rueuense e Tamandaré:lê
iuarani
50 feira - Avaí x Imbitu

ba (nesta Capital)

I
Dia 22

caiuva
Atlético x Bo-

Dia 26 - Avaí x Guaraní
Dia 29 - Figueirense x

Bocaiuva
Dia '2/2

Atlético
'I'amanda ré x

,

NA VÁRZEA
O ' CARAVANA PERDEU I Às 14,30 horas - Cara-

EM TRÊS RIACHOS :3,na x São Pedro
Domingo último o Carava-! Às 16,30 horas :::_ Ipiran

na foi a Três Riachos, onde! ga x Feri-oviário
perdeu para o Limeira, 10- lO INTERNACIONAL E UM
cal, por 6 x 2, nos titulares e I ,. TORNEIO

'

,3 x 1, nos quadros seJ;undá- O clube presidido pelo sr.

rios. Modesto Silveira está em

CAMPEONATO preparativos para promove,'
VARZEANO um' torneio futebolístico, a

Hoje terá prosseguimento J'ealiz'ar-se no campo dõ ex-

o Campeonato VarzeallO ,de' tinto Tiro de Guerra 40,
futebol, cÇlm os seguintes

1
muito brevemente.

prélios: i, Por Luiz Alves da Silva

PRECISA�SE
A "Agência Santa. Lúcia", precisa de pessoas -para

os seguiHtes empregos:
SERVIÇO DE BAR (Rapazes)

,

BALCON'ISTAS (Moças)
,

'DOMÉSTICAS
,
Agência ('Santa Lucia" - (empregos)

Rua Jerônimo Coe1ho, 1 - sala"6 _:_ 10 andar
Edifício "João Alfredo"

FlorianopoHs Santa Catú'ina

o E.:S1ADO

\

CINE SÃO JOSE
,.

As ]0 horas,
Um espetando em Tecni

color
80 FESTIVAL "TOM E

T�RRY"
Pr�ço único o-s 5,50
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 -- 7 - 9hs.
"Na Téla Panorâmica"
V,ittorio GASSMANN _

JJlizabeth TAYLOR
rohn ERICSON em:

RAPSÓDIA
technicolor

No Programa:
Repórter na Tel'a. Nac.
.Preços : 11,00- - 5,50.
Censura até 5 anos.

As :- 2 - 4 - 7 - 9 hs.
"Cinemascope"
GENE TIERNEY _- Geor

ge RAFT - Van HE.FLIN
_ Ginger ROGERS - em:

A, VIUVA NEGRA
technicolor de Luxo

No Programa:
Nova. Venezuela. Shorts

Colorido,
Preços': 18,00.'- 10,OÓ.
'Censura até 14 anos.

.

As 2 - 7,30hs.
Van HEFLYN - Lana

rURNER em:

A RUA DO DELFIM
VERDE

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

I,I,"S
As - 2hs.

la) Noticias da Semana. /

N�c.
20) TARZAM NA TERRA
ELVAGEM - Lex Baker
30) CIDADE FANTASMA

- Gene, Autry
40) DEMONIOS DO CIR

CULO VERMELHO 11/12
Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As - 7,30hs.
CAMINHE PARA LESTE
Com: Jorge Murphy
VINGANÇA BRUTAL
Com: Miroslava
Preços: 8,00 - 4,00.
Censüra até 14 anos.

As - 2hs.
"Espetacular Matinada"
,SHORTS � DESENHOS
- COMEDIAS
Preço UniCO": 5,00.
Censura até 5 anos.

As 3 - 5 _ 8hs.'
Jorge MISTRAL - Maria

.FELIX em:
CAMELIA

Nó Programa:
Novidades Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As '- 2hs,

'"

Com Rioardo Montalban
MOSQUETEIROS DO MAR
Com: Mickey Rooney
Preços: 8,00 _ '4,00.
Censura até 10 anos.

ALUGA-SE' .].
Aluga:s'e para residência uma casa à

,
Rlla Conse-

!heiro Mafra, 53 (sobrado).
,

". ,___ � .....��,

Tratar 'na Rlla Genselheiro Mafra, 27:

Por lllotivo de viagem, mó
veis diversos livros e utensí
lío domesticos, um piano,
dois lotes no Bairro Butiá e

uma. chacara em Saco Gran
de.
Tratar com Manuél Fer

reira de M.elo, a rua Deodo
ro, 13."

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 15 de Janeiro de 1956

A data de hoje recorda-nos que:
em 1526 partiu de Finisterra o navegador espanhol Diogo Garcia, passando pelo então Pôrtodos Patos (Florianópolis), onde encontrou osCar ijós, selvicolas que habitavam o nosso litoral;
em 1654, teve início o ataque aos fortes exteriores de Recife, pelo General Barreto de Menezes,destacando-se Fernandes Vieira e Vidal de N egreiros :

em 1763, um destacamento do Regimento de Linha da Ilha de Santa Catarina, os denodados"barrigas-verdes", chegou a Castilhos, afim deconstruir o Forte de Santa Teresa;
em 1828, os brigues "Caboclo" e "Maranhão", e
o brigue-escuna "Constança", da Armada nacional de bloqueio ao Rio da Prata, perseguem desde o Banco dos Pescadores até a ponta de Santiago, uma divisão argentina ao mando do a lmirunte Brown;
em 1836, apesar de quase dominado pelos revolucionários "farroupilhas" a Província de São'Pedro do Rio Grande do Sul, tomou posse, na cidade de Rio de Janeiro, como seu Presidente,José de Araújo Ribeiro;
em-1840, apresentou-se au.Presideutee Comandante das Armas da Província do Maranhão,Luiz Alves de Lima e Silva um dos caudilhos darebelião dos "balaios", Raimundo Gomes Vieira
Jataí :

em 1863, em Florianópolis grande massa popular protestou, patrióticamente,' contra o procedimenta do govêrno inglês na questão Christie ;
em 1869, chegou ao pôrto do Itaja i neste Estado,a barca' "Victória", conduzindo 277 imigrantesalemães para a Colônia de Blumenau ;

---

I
em 1908, em Florianópolis, surgiu o primeiro

c-, I E
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ar n ava - Voe- - ·a rnava16 DE JANEIRO
OS GRANDES BAILES DO ,na, não mais virá a esta

ca-l' vinha gente p'ra xúxú ....
, CLUBE DOZE SERÃO IRRA-Ipital. Que penal Assim seu MARICOTA muito �rande,

A data de, hoje recorda-nos que: I DIADOS PELA GUARUJA'.. Real Consorte virá sem I sua parecia um canguru ...r.:
<

-'
_ I Temos o grato prazer de- cara 'costela e poderá b!'inCar 1

• . _

e� lo0�, D. Manoel fez doaçao da entao Ilha de, anunciar que os grandes baí- mais a vontade ... Sinao... I Outro dl,a ela saiu
Sao Joao a Fernan(�o de 'Noronh�; ,

' l.les do Clube, Doze de Agôsto FLORIANO'POLIS . quasí. camdo a sala
em 1560, Mem de Sa parte da Bala com a expe- J rão irradiados bem como a AGUARDA o ze povo que gozou
dição destinada u: atacar os franceses no Rio de �euniã infantil de 2a. feira A população desta cidade quasi que deu uma váía!Janeiro, ataque de que resultaria a fundação '��""_car�aval... Ocupará o aguarda ansiosa a chegada'portuguesa da cidade do Rio de Janeiro, atual- I

microfone o nosso prezado dos folguedos car-navalescos,men te uma das mais importantes e formosas me- I nolaborador ,e amigo, jorna- que serão brilhantíssimos estropoles do mundo:. _'. llis'ta o radialista ACY CA- te ano, pois sabemos que Todas as noites uma ba
em 1631, Pedro, 'I'eixeira Franco e mais alguns BRAL TEIVE,' que com sua zrande número de forasteiros, tucada no morro diz claroC,piti'ics destroçru-am, nas, proximidades d� Olín- I

palavra fluente e viva, dará �ara aqui já estão se movi- que os cordões estão e�sajan
da, um Corpo de Holandeses;',; ,I, um. máximo de bríthantísmo mentando e indagando sobre' do. Ontem varios cnmponen
em 164.8, Salva[�or Correía- �� Sá le' Benevides, l'a�s' animadíssimos encontros acomodações... Como cam- tes desceram e viera brincar_procedente de LIsboa, assumiu pela segunda vez

momisticos ... As irradiações panha para TURISMO nada na "Major Costa" e círcunví-
o Govêrno do Rio de J�neiro;. I

serão patrocin�das por uma melhor que um bom cama- zinhanças.
em 165�, rendeu�se a Vld�l de Negreiros o Forte !

importante firma comercial, val como o nosso ...holandes de Salmas, Recif'e ; I que anunciaremos brevemen-em 1773, D. José I, ele quem o Marquês de Pom-

I'te .. , Vae haver... ORNAl\:'IENTAÇAO DA PRA-bal era Ministro, assinou. uma Lei abolindo a es- RICA E DESLUMBRANTE ÇA 15 E RUAS ADJÀ-cravidão do Reino de Portugal;
I ÓRNAMENTAÇAO. . . CENTES ...em 1822, o Príncipe Regente D. Pedro formou O· O estéta EDUARDO ROSA Segundo colhemos em fon-primeiro Ministério, após a Independência, assim continúa bolando as crea- tes autorizadas, a nossa Preconstitui do : Reino, José Bonifácio Caldeira cões fantásticas e lindas que feitura Municipal patrocina

de Andrade; Fazenda, Miranda Montenegro; irão sair de sua cabeça pri- rá em tudo os rolguêdos car
Guerrà, General Oliveil:a Alvares; e, Marinha, vilegiada ... Os desenhos pa- navalescos, como tambem vai Lá vem
Chefe de Esquadra Fartnha, Conde de S,ousel; ra as' criações serão feitos mandar ornamentar o centro
em 1860, faleceu em Nova Friburgo o Comenda- pelo desenhista MURILO PE� 'úrbano com motivos arti�ti- Lá vem
dor Jerônimo Francisco Coelho, nascido em La- REIRA, que conforme anun- I

cos, momístlcos e, originais,
guna, Santa Catarina, em 30 de setembro' de ciámos, é realmente dono do

para maior realce da querí-
1806. Foi o fundador da imprensa em Santa Ca- pincel, apesar de ainda m'ui- rida festa popular que estátnrina;

to jovem ... A ornamentação tão próxima ...em 1860, gravemente enfermo, déixou o comando do Clube Doze girará em torda Esquadrilha em 'operaçõeli. no Paraguai, via-
no de motivos chinezes comjando para o Brasil, onde veiu a falecer em 8 de muitos pagodes, mandarins,marco do mesmo ano, o Almirante Joaquim José D'eixas lanterninhas, ventaIgnicio. Viscon,de de Inhaum�ci :

�olas � mil e uma coisas pára,

em 1875, com 1.500 volumes, 'foi inaugu):'ada em ,encantar a toda gente, ..Diamantina, Minas Gerais, a Bibliotéca Públi'ca, EDUARDO ROSA tem fólegoMunicipal;
de gato' e o homenzinho éem 1919, morre no Rio de Janeiro o presidente um, corisco, rodando o diaeleito da Republica conselheiTo Fl'ancisco de todo pel�s meios onde temPaula Rodrigues Alyes figura respeitável da po- que arranjar ftlgo para suaflítica nacional. Nasceu o eminente brasileiro na criacões ... Si este carnaval,cidade de Guaratinguetá, SãO',P:fulo,' a, 7 de jú'- diz êle, não sair bom, entãoiho -de 1834.
eU rasgo a minha fantasia.( ..André Nilo Tadasco A, CHEGADA DE REI MOMO

. _...

E' NO DIA 22 ...'�--------------------...IIL ' Vindo de avião, chegará a

esta Capital na noit-e de 22,
I pelas 20 horas, o feliz REI

-IMOMO I, numa ríca indu-
mentária real, �1andada ço�'feccionar espeCIalmente pala

t esta visita oficial à nossa

I terra. " Todos os Clubes
Camavalescos, cordões, ran-

Muita gente, muito pó ...I
cho's,. bem como outras socie-

Idades recreativas, dançan
. tes, sJl'ão convidadas ,para
I esta recepção, com músicas,
! fogos e muitas ovações da
I imensa multidão, tendo sido
I convidado o BRINQUEDO
DE LILI, com seu boi de ma

mão SUa' MARICOTA e os

outros bichos. , .-------
,

'

No dia da chegada do Rei

�""..J"t--""""""lfo--·r---a·-·d-"'e�··C:--"I-""m""'''''''en
..

_·t
..

ó-e
.......

�M.,..I·
.....

s�sa
.....�

��:o �� esit;e�eSr: �:������:II, pelo dr. Osmar Cunha, Pr e-Maria Amalia Portinha de Moraes, Ruy Portinho de Moraes, feito que no Edificio da MuSra. e Filhos, Alberto de Salles Oliveira e Sra. (ausentes), nicipalidade lhe entregará aPedro Paulo de Salles Oli,veira e 8:-a. (ausentes),. convi�am
I
Cha:ve S�mbolica d� Cidade.'as pessoas amigas de seu inesqueClvel esposo, pal e avo. S. Majestade ser3; hospe�e

,

ANTENOR MORAES
, da Prefeitura e tera o apolO, de 30'o dia que mandam celebrar na Cat�dral 'do comércio.para a missa .,

-

Metropolitana, às 7,30 horas do dia 17 do cor.rente. i� , A RAINHA MOMAAt
.

d nte' agradecem o compareClmento'a esse Por motivos alheiOS à sua
enclpa ame ,<

ato,de piect.ade cris-tã. " v9ntade,.a Jovial Rainha Mo-

HOJE E AMANHÃ
/NO PASSADO

15 DE JANEIRO

- -

os••••
(INSETOS IMUNIZADOS)

Livre-se dos i. i. - INSETOS
IMUNIZADOS à ação dos

inseticidas comuns - com

NEXA FLUIDO. Não há inseto

que resista à ação fulminante
de NEXA FLUIDO. À venda
no seu fornecedor.

estão 'voltando
ao ataque!
Arme-se com

,�------

PA RA� o FIGADO
E

PRÍSÃO DE VENTRE
PILULAS Do ABBADE Moss.

As vertig'ens. rosto quente, faUa dI!
ar. vomitas, tonteiras e dores decabeça, a maior parte das vezes
sâo deVidas ao mau funcionamen·to do aparelho digestivo e conse·
qU"atc Pril"ao de ventre Asl'iJulas do Abba,dl!' Moss sao miU'eadlís no lratamer.to d'a Prisão aI'
Ventre e sua� manifestações ftias AngioC'ólites LicenCiadas pe,Ia iSaude PUblica. as Pílulas :loAbbade Moss são usadas por milhares d,e pessoas. Faça o seu

uso das pUuIu do -Abbade Moss.tratamento com o

BISE DE' TODOS OS
GOVERNOSf

�.;;;'i'f!.,":,J,

-;
.Manuel Ferreira de�Melo Um grande literato, u

grande clínico, um grand
professor podem, revelar-s
políticos desastrados, o

conselheiros insensatos, se

que isso deslustre a facet
do talento em que se reve
lararn superiores. O talent
e a arte da chefia, embora:
possam achar-se ligados à
queles, são diversos deles e

representam valor humano
e social muito raro.

Não padece dúvida de qué
a virtude; a justiça e a mo
tal 'devem ser a base de to
dos os governos.
Infelizmente,' êste concei

to, já sediço, não vem sendo
observado por muitos que
exercem o munus público, a
tentos apenas à satisfação
de interesses 'políticos.
Daí porque, nos dias que

correm, vive-se a época de
"cargos para os homens", Esta confusão vulgar a-
com a penúria de chefes. grava a penúria dos chefes,Na verdade, não sei se po- porque, a fôrça de não se en-derá' fazer-se qualquer apro- tender ou de se não re o

I ximação filosófica entre os nhecer, pelo incenso dos Da-

l
grandes chefes de orquestra juladores, que a arte da che
e os grandes chefes políti- fia é especialidade rara, e
cos; aqueles, capazes de le- valiosa em si mesma, mesmo
var os executantes de todos 'desacompanhada do brilho
os naipes a.ci-iar a -suprema de outros talentos - acabaharmon ia sonora; estes, ca- nbr menosprezar-se essa su
pazes de conduzir homens perioridade, ou por não culde todas as idéias e paixões tívar esse talento, nos poua realizar o máximo de 01'- cós em' que ela se revela.dem social e política, pela Por isso, a penúria deseleção e aproveitamento de chefes é cada vez maior emvalores. todas as escalas sociais, po-Num ponto, pelo menos, líticas e administratívas. Asos podemos aproximar : na chef ías são confiadas, às vevariedade com que êles se zes, a certos executantes,revelam.

I que
mal se comportam oE é por isso que 'se con- desempenho delas; e, não étam, pelos dedos, os grandes este o pior dos males; 'piorchefes de orquestra, como os é quando se entregam aosgrandes estadistas, pois que que possuem a "capacidahá Homens e homens. de" duma retórica encomen-São muito raros, hoje, os dada.; e � suprema penúria,grandes chefes! ou mais terrível ilusão -Mas se descermos das a l- quando nelas são providastas chefias para outras mais alguns que, à fôrça de se remodestas, indispensáveis em velarem inábeis para váriastôdas as organizações e ati- funções políticas, ou sustenvídades sociais, prof issio- tados por "eminências parriais ou administrativas, ou- - das", a si mesmos se con-,viremos lamentar a mesma vencem, por uma cega vaipenúria. E não diremos já dade ou .por imposição dedos grandes ou dos ótimos, mola universal, terem nas-mas dos bons ou razoáveis! cido para dirigir ou man-,Não há chefes! E' a queixa dar! Terrível penúria degeral! Chefes!

NeXa FLUIDO
- INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

� I�ual só no preço aos jn�eticidas comuns

Distribuidores exclusivos: RAMAR 5. A.
R. Marechal Deodoro, 528/30 -'C. Fostal, 245 - Fon .. 3225 - Curitiba

Experimente·
'

essa SlJmacão ema
'de (J-eSCOI'. •• ,

Aproveite
r,

essa p�ão exltal'
contra as cárle� �

, Com a exclusiva
I" I,espurna de Acão Anti;.�âtica I!

Use diàriarnente .�.. (l \

OLYN�OS

NOTICIAS
Hoje há uma retração nos

meios carna,valescos. .. Todo
mundo está fechado COI:n
medo das reportagens ...
Mas não tenharp. medo que
nós quando soubermos algo
que interesse para O publi
co, nos contar aqui no du
co, nos contaremos aqui no
duro ...

-

MARICOTA DO LILI
Sôbre a grande MARICOTA
que anda sempre pelas ruas,
são felizes OS brincadores
cem o calor de lindas luas ...

Seu LILI inventa as I coisas,
arrastando tanto pOVo ...
MARICOTA, minha velha,
só faltando por um ovo ...

BATUQUE NO MORRO

"Gente do morro, é 'gente .do
,

[brin�edo].A batucada começa dêsde cê
[do] .

Oiço os cantos, as cuicas, os

[pandeiros] .

e ensaiam, ensaiam os dias
[in:teiros]

o rancho, lá vem a;,

[batucada, ]
os cabras e mais a

I[cabrochada] .

Gente do morro, brinca como,
[gente.]

Gente que pega, não larga
[nunca mais]

Aguenta firme, dá dUTO no

[batente]
em todas as folias, em todos

[carna,vais).
FOLIÃO MóR

-OS TIJOLOS DO EDIFíCIO
Q nosso 'organismo neees

siüt, ,permanentemente, de,
certos elementos indispen-:

Isáveis à sua constituição:.',
ferro, sódio, pótassio, cálcio, "====::::==:::.. . ....:.:....::::::;::=-.:.:===::::::=-------
magnésio, manganês, fósfo
ro, iodo, cloro, cobre; en
xofre etc., os quais são ti
rados' dos alimentos que in-

BANCO DO BRASIL S. A .

A V I S Ogerimos.
Aprenda a organizar os
seus. cardápios, incluin
do alimentos que con
tenham. substâncias ne-

I

Concurso pata Fiscais-Visitadores

(Exclusivamente para AGRóNOMOS e ENGENHEIROS
AGRôNOMOS)

I cessá rias a seu organis
mo. - SNES.

O BANCO DO BRASIL S. A. torna público que, de 15-1
a 29-2-56, das 13 às 16 horas, nos dias úteis (exchÚdo o
sábado), estarão abertas em sua agência nesta ,cidade, '

à
Praça 15 de Novembro na 3, as inscrições para o concursoacima, a realizar-se no Distri�o Federal e 'nas capitais dosEstados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, MinasGeráis, Bahia, Pernambuco e Ceará, no decorrer de maiopróximo vindouro, em horário e local a serem oportunamente anunciados.,

O edital respetivo está publicado no Diário Oficial daUnião, de· 22-12-55, e se encontra afixado, também, em tôdas as agências do Banco do Brasil,S;'A., as quais se achamautorizadas a prestar maiores eScÜm�cimentos e fazer a
inscrição. Visa êsse certame a selecionar candidatos para opreenchimento 'de va-gas EXCLUSIVAMENTE NAS AGíl:N-CIAS DO INTERIOR. >

"
'

. Florianópolis, (SC), 9;de janeiro de 1956,,
-, Ipelo BANCO DO BRASIL, S. A. � ,FLPRIANÕPO_LIS (S.C')/ JÓSE', DE BRITO NOGUEIRA

"Gerente Interino
ÚARME�tO MA'RIO 'AftACO

Co;'--taa�� Jrtt�rino '.-.

..,

OE'N\T A L

... agora tdmbém �m fam�nh� GIGp.;.gf ti FAlV.{LIÁ.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domingo, 15 'de Janeir.o 'de 1956
______________� �,�-� r_r_ ___ -----' ..------------

o ESTADO

«N.O teDd(lUJO»

-_:->.ICom a ,Biblia na Mão
.

DOMINGO, 15 DE J.ANElRO
Porém éu e a minha C3'Sa serv.irem.os ao- Senhor.

(Josué 24:11.». Ler Josué 24:14-18 ou Rom. 1:8-�2.'
SHAKESPEARE, em sua peça ",O, Re( Henrique

VIII", põe na bôca de um dos seus personagens as se

guintes palavras: "Se eu tivesse servido a meu Deus com

o mesmo zêlo com que tenho servido ao rei, 11:le não fIle
teria deixado nu, entregue à sanha de meus inimigos",

Esta citação podia, corri verdade, ReI' feita por mui
tos nos dias que correm. Mais cêdo ou mais tarde, alguém
descobre que tem entronizado" em seu coração um rei

indigno. Pode ser, o amor ao poder, a busca de riquezas,
a ambição de posição social, a satisfação dos desejos
carnais, seja lá ô que fôn Muitds alcaàçarão .« maturt-,
dade antes' de compreender q\.u�· o reá a quem servem O'S

tem deixado eh'treglles à sanha .de seus lini.fnlgos e sem'
defesa perante Deus, .

.

Do outro lado: os grandes líderes cristãos e uma

multidão de outros. crentes anônimos e- 'desc.onhecidos,
têm sido fiéis a.o' seu Deus, servindo-o com alegr-ia. 11:s
tes têm sido' exemplos vivos do tato que: "Aquêle que'
perde sua vida por amor de mim, achá-la,.á/,· >

Não podemos fazer melhor. escolha do .que a que fêi
Josué: "Eu e a, minha casa serviremos ao Senhor."

u. ORAÇÃO

AS GLANDULAS SÃO RES
PONSAVEIS PELO APA
RECIMENTO DOS PELOS

DO ROSTO?
Já está arraigado no es

pirito publico que os pelos
do rosto provem de um mau

funcionamento glandular. E
ê uma opinião dificil de ser

posta. abaixo pois muitas se

nhoras ao alcançarem um

certo. per-íodo da vida, lá pa
ra os cincoenta anos, vêm
com grande desgosto que
começa a aparecer no queí
xo uma serie de fios gros
sos ou mesmo a se desenvol
ver no labio superior um

bigode que faria inveja a

muitos ·homens. Ainda mais:
inumeros medicos, sobretu
do os que se dedicam aos

problemas endocrinologicos
são tambem de opinião que
a barba feminina se origina
de um desturbio glandular,
especialmente das suprar
renais.
Embora se deva reconhe

cer. que alguns casos de vi
.rflismo possam. provir de
um excesso de atividade das
cápsulas suprarrenais, isso
constitue, entretanto, uma

parcela minina, quasi des
'presivel em' materia de' esta
tistica, em face de outras
f.ontes produtoras de barba
nas mulheres.

O arrancar dos pelos ou

ria' penugem, quer com, a

pinça, navalha e sobretudo
com Os condenaveis depila
toríos,

.

esses sim, constitu
em os verdadeiros agentes
causadores do aprecimento
de cabelos nos rostos femi
ninos, desses casos que a

parecem diariamente nos

consultórios medicos espe
cializados.
Mas o que queremos fri

.

zar na cronica de hoje é oDia 14 - Sabado - SOIRÉE às. 22 horas. fato de que baseando-seDia 21 - Sabado - GRANDIOSA SOIRÉE -- Grito muitos médicos e doentes,de Carnaval. _

Dia 29 _ Domingo __ SOIRÉE MIGNON PARA JUVE-
na ideia de que as glandulas
são responsáveis pelo apare-NIS -- ESCOLHA DO "BROTINHO" de 1956 cimento .dos cabelos supe-r-das 19 às ·24 horas.
fluos, pensam logo em tra
ta-las, julgando que só com

isso os pelos desapareçam.
Puro engano e nada mais

CA-S�A 'BR'USQUC
.

do qUe perda de tempo..

,·M, .'
,

'

'

..... ,-

.

É impqssivel obter a quê-Moderara Loja Comercial especializada em artigoti. lt'E: ôa: dos P�.lo..s.�;qu.",isquer queNAUX, rec.enteme�te inaugura�a, . nest� Capital, à' r,ua sejam os remédios aconse-Jercn imo Coelho, 1-B, E�lflCIO Joao .Alfredo , lhados para as glandujas,Semanalmentg recebemos novidades tabrtcadas

peIJls.,
mesmo as suprar 'e a' 'C '_

Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, .que/ofere- .

tas pomadas fei:asn Cl:� ;�_
cemos aos nossos distintos fregueses com absoluta liculina tambem na- tê

I ividdtO em o

C
.

exc USI�I a e nes a pr�ça. menor efeito na eliminacão
,

om antecipados agradecimentos
. dos cabelos.

'

Os propr ietâríos da "CASA BRUSQUE" Só podem tambem �
'3 •

FI
. ,

I' St C
. .mnem rpeors I

orranopo IS a. atarma .

a situação pois a pilosidade
vai cada vez mais aumentan
do, com prejuizo do doente

VENDE �E
que fica a esperar resulta-.PREF-EITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS· .

.
. .

1
'

.�� dos. de tratamentos. glandu-DEPARTAMENTO DE TURISMO. .,

. -� 1'''I ares e que, absolutamente,O Departamento de Turismo convoca para· sábado Vende-se por motivo de mudança os seguintes ob- não adiantam.
(dia 14) às 15 horas, na Prefeitura Municipal os SI-s'l jetos de uso domestico: um fogareiro a querosene de urna. A unica c.oisa a fazer pa-Presidentes - Secretários - Tesoureiros das Socieda- boca; um fogareiro eletrico com duas bocas e forno -; ra a cura radical dos lodes Carnavalescas "Grana�eil�.os da Ilha"

e,
"Tenentes do

1220
volts; um transformador d:e .1.500 watts saída �10 -do rosto, por maiol'esPe o�.Diabo" e os Srs. Responsáveis dos Bloeos e Escolas de volts; um transformador automátíeo de 600 watts salda mais antigos

"

..,
.

'- -' '1'" '. que seJam, e o::sambas para uma reUl1lao, quand.o serao tratad.os assun- 100 vo t�. . .

-

tratamento .por meio da ele-
tos de Carnaval. Tra'l)ot,r a rua Pe!1r.o Demoro, 1612 - Estreito. tricidade ou melh.or, da alta

E�COLA TÉC�ICA DE COMÉRCIO SENNA PEREIRA. PALACETE,II!'CENTRA�.i, �l�ea�������.em aplicação de

(Fisçalizada pelo Govêrno Federal) ALUGA-S�PARA
a.. É um metodo realmente

,garantid.o e que promove o

desaparecimento total da
barba fel')'linina para o resto
da vida sem deixar a menor

marca óu cicatriz.
N.ota:. Os nossos leitores

p.oderã.o solicitar qualquer
-conselho sobre o tratamento
da pele e cabelós ao medico
especialista Dr. Pires, à ru�
Mexico, 31 - Rio de Ja
neiro, bastando eJ:]viar o

presente artigo deste jornal
e o endereço completo para
a resposta .

......

--�;;it�õ���···········

.
( .

I'
!

'

--

Escolhei hoje a quem quereis servir. - Jos. 2415.
.JAMES F. WALSTON (Oh in)

--:0:--
SEGUNDA-FEIUA, 16 DE JANEIRO.

At.é quando coxeareis entre dois pensamentos? Se
o Senhor é Deus, segui-o; e se Baal, segui-o. (I Reis
18:21). Ler Lucas 4:14-21l.

_

UM DIA, quando ia a caminho da igreja, estava in
trigado por não poder descobrir de que lado vinha o ven

to. Olhei para a tôrre da igreja e pensei comigo mesmo

que se em vez da cruz tivéssemos colocado lá um cata

vento, eu poderia fàcilmente saber a direção dos ventos.
Olhei de novo para a cruz e pareceu-me ouvir uma voz

a dizer-me: "Não precisas saber de que 'lado sopra o

vento; basta-te saber o camin�' para onde vais. Eu sou

o caminho."
.'

:,.. :.
,

O grande perigo que ,c.orle'm.oi;! na presente geração
é colocar cataventos .no lugar da cruz; buscar o favor

popular ao invés de ousar viver como cristãos. Freqüen
temente perguntamos: "Que dirão os outros de mim?" De ordem do Senhor Diretor Presidente do Conse

quando deveríamos perguntar: "Oh Senhor, que queres lho, convoco os senho.re� A.dvogados inscrit�s nesta Sec

que eu diga?" A civilização contemporânea está constan- cão e no gozo de seus direitos, para a sess�.o de Assem

temente tentando-nos a que adoremos o bezerro de ouro . bléia Geral a realizar-se às 16 horas do dia 23 do cor

da opinião púhliea, -1.: rente, na sede desta Secção, sita à rua Trajano n. 1, 30

Moisés não falou, em nome da maioria no Monte Si- andar,
nai, nem tão pouco o fêz Elias no Monte Carmelo .. Jesus
mesmo não representava a maioria no Monte Calvário.
No entanto, nós os relembramos e as palavras que dis- .

tas

seram foram em nome de Deus.

Deus eterno, ajuda-nos a seguir os passos daquele
que nos pode salvar da loucura de escolhas insensatas e

de padrões falsos. Dá-nos rum senso perfeito da tua pre
sença e guia cada passo de noss� vida. Em nome de nos

so. bendito Mestre, 'oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

OR-AÇ�O

Oh Deus, falá-me pelo poder do Espírtte , Santo.
Protege-me da tentaeãu de adorar o ídolo da opinião pú

. blíea. AJuda.•me a 'Ou;vir ·a tua voz acima ·dos rumores do
mundo. Concede-Me-esta vitória, por Jesus Cristo, nosso

Senhor. Amém'..

PENSAMENTO PARA O DIA

Traçarei o meu caminho pela cruz a despeito da di
reção dos ventos da opinião pública.

DON IAN SMITH (ldaho)

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE
,

Durante o calor fortíssimo que estamos atravessand.o;,
nada como uma noite aprazivel, gozando ainda. as Ideli
cias d.os banhos de mar.

'As praias de Coqueiros se encontram repletas dê ba
nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas.

Se você ainda não possue um terren.o em Coqaeiros
aonde c.onstruir sua residência ou Sua casa de praJa, nã.o

perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lbte
.

mento 2, da Praia da-Saudadr. _

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares' -,.- Deodoro n. 7 -

FCime 2.521. -- Proprietário dr. Nerêu Ramos.

Cat9cl das Esquadrias'

sil ti'
EDITAL N. 18/�6

TE'MIS -C'LUBE
FROGRAMA DE FES'I'AS DO MtS DE JANEIRO

Convocação de ._.)ssembléia Geral

(2a. CONVOCAÇÃO)

Convidamos Va. Sa. a fazer -uma visita, ainda esta
semana à

Ordem do dia
1 ° - Discussão e aprovação do Relatórío e .as con

da Diretoria, referentes ao exercício de 1955;
20 - Quaisquer outros �ssuntos da competência da

Assembléia.
Florianópolis, 13 de .Jaueiro. de-1956.

Nilson Vieira Borges
10 Secretário

CONVOCA CÃO
,

- ESTREITO -

..

DEPARTAMENTO OFICIAL -- CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

EDITAL DE MATRíCULA
Contrato máximo de 2 ;tnos

, Informações na

"A ,MODELÁR"
.................._ _ .....

A Secretaria da Escola Técnica de Comérci.o Senna
Pereira, avisa aos interessados que atenderá os pedidos
de matrícula aos.CursQs Comercial Básico e Técnico de
C.ontabilidade, a partir d.o dia 16 de janeiro do c.orrente
'an.o, 11o.h.orário das 19,30 às 21 horas, no Grupo Esc.olar
"J .osé Boiteux", Estreito.

'

Estreit.o, 11 de janeiro de 1956.

DR. IVO VON WANGENHEIM

- DENTISTA -
•

. Consult.ório vua Bocaiuva, 42
----�.----=-----------------------------------�------�--------�

'�'�.. �:���,�,���;"p�" �!�"�".\i��"./ vende-�IU����I� 3/4 na

'rua Dorval Melquiades 38. -
Te!. 2927,

DE ALBERTO RICHTER
. Rua 24 de Maio, 612 -- Estreito -- Florià.nópolla.
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc" COIU

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

-e 'gero defeitoS.
Pdeçes .baixoS' - Examine e compre o que está pron-

. to .para ontréga imediata:
.

IFérro -- Tubos ....... Sanitários e AzulejOS .plj..ra importa- .

ção do Rio de- Janeil'o da Cia. Americana de Intercambio I .

(Brasil) 0ADIB. I .

Se vai construir anóte o no� endereço. �--- .

Sua visita nos dará prazêr. I_i.. _eit..".:.· À�,
--------�---------

Precisa-se de uma empre
gada para todo serviço de um

casal que reside no Rio de
,Janeiro e Passa, todos Os

--J.a .. ,anos; três meses nesta Ca'pi
.. f.,' tal.

Será i.nutil apresentar-se
sem referências.
Tratar à rua Marechal Gui

lherme n. 37, ou pelo telefone
3105. Paga-se muito bem.

�,

\�l�
,

.)
�

- ---

"(:'\:��.
-t'õ':-

Lav:ando com I Sabã..o

�iraemllE:s1Jecialidade
dll aGI•• YIIIIL IIDunIIIL-Jolorllle. (.lrClEf�atlt...dIU
,i";i .�eco.oml'.z....e tempo ..e dlnbelro :>�' �

- -,
• .. ,,,"*, ", ,"

- '. ,. .. .,'- , ... '
- , ...' ._ I .

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

•

..,.._ .._---
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Mensagem· aos [st
dantes do: ,Brasil

UNIVERSITÁRIOS

CATA-,
vereiro da Faculdade de Di- Em cada novo ano as

RINENSES! reito de Santa Catarina, esperanças renascem. :
. e sesaúda fraternalmente todos Itornam maiores e mais ati-

UNIVERSITÁRIOS DO os estudantes, desejando se- vos os nossos ideais.
BRASIL! ja este ano mais uma Em cada novo ano renas

etápa gloriosa pela difusão cem as nossas lutas por
Aproveitando o ensejo da cultura, pela solução uma vida menos . dificil e

deste Chá-Dançante, ,o Pri-I dos nôssos problemas e pela com amplas' pos'sibilidades
melro do ano de 1.956, o Di- união cada vez t:nalOr de nos- para todos .os e:;;:tudantes:
retório Acadêmico XI de Fe- sa classe.

, Assim será em 1.956! '

Renascerão às nos�as es-

Pel'ancas, ,'" serão maiores'
-

h']s nossas, campan as.
.

A luta' pelas nossaa rem

,indicações é bastante ár
dua e às vezes inoperante.
Para que tenhamos êxito

PROGRAMA DO Mll:S DE JANEIRO
é preciso, antes de tudo, .aDIA 15 - DOMINGO - "SOlRÉE" INFANTO-
.mião da classe, numa coli

.JUVENIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS -

Jaçã'õ inquebrantável, nu
'JUVENIL, DAS 20 ÀS 23 HORAS.

ma unidade indestrutível,
DIA 22 - DOMINGO - TARDE, DANÇA�TE NO

entre todas as fôrças estu-
"COQUEIROS PRAIA CLUTBREAS' ���- dantís.'.
CURSO DE "MAIôS" E OU -

E a rringuêm será licito
PREZAS.

se �arib;;r à margem. Não
SABADO - A TRADICIONAL E SEM-

queremos não podemos e
PRE ATRATIVA "SOIRÉE" - BLAr- não deve�os', deixar que al
CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPECIA.

I Juém 'esqueça que a apatiaTRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN- : o conformismo são crimes
CO, SEM EXCEPÇÃO P�,RA MAIOR �ontra a class�.
BRILHANTISMO DA FES 1 A.

O estudante não é uni in-
-0-

divíduo isolado. Pertence à
"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEP,�RTAMENTO comunidade. brasileira, e

BALNEÁRIO DO CLUBE '

, como tal sofre as conse-
, f ']' rocurerrr '

.Os srs. associados e suas exmas. ami las _P ,

quências dos acontecimentos
passar horas de recreamento no nosso B��NEARIO, on-

históricos e sociais. _NãoIe há UM BAR E RESTAURANTE parfeitamente apto
pode fuO'ir à responsabil ida-(e

. '

SORVETERIA 'UMA "', 'para todo serviços, bem como
.

' ,

,-. I de perante os graves pro-
ELE'l'ROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazive

blemas por que atravessa
para passar um Domingo inteiro...

J. humanidade, e particular-
, Banhos -de mar. Refeições lar carte. . .

" :nente, o Brasil.
O momento histórico, que

VIvemos, exige de nós, es-,

cudantes, uma partícipação
-rtiva, seja na luta pela
ioextstêncta entre os povos,
seja pelo respeito à 'perso
.nalida de humana, seja pelo
!esejo de progresso.
A luta pela libertação

econômica- do nosso país, ...
:)ela ,melhoria das condi

zões de vida dos' universi
tários, .. , pela Casa do

Estudante,. .. por refeições
:'Jai'atas e nutritivas, ... pe
o barateamento-doe ,

livros
'- - ,- - didáticos, :'.. - pela: -gratuida

.de do ensino ... por mais e

·nelhores escolas ...
Todas estas lutas se im

põem l ! !
Nossas tradições assim o

,E � 'I T A' 'L. 'Cunse-Ihos de Belezaexigem. José Joaquim da
......Maia. Joaquim Nabuco,

Castro Alves, Demócrito de I JUIZO DE DIREl'I:O DA 4a. VAliA - FEITOS DA FA.- MANCHAS CóR DE VI- qual uma mancha unida,Souza Filho foram a�enas I 'ZENDA DA COMAUCA DE FLORIANóPOLIS NIlO QUE APARECEM enquanto que o tuberosoes�ud�nte�s, mas ... sao o, Edital de pnlmeira praça com o prazo de quinze (15) dias NA PELE apresenta, ao contrario, um)l'opno símbolo do estudan-
t '

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito Dr. Pires certo relevo, cõm a presen-te bras ileirc, realista e hu- I
da da. Vara - Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Todo!'; conhecem ou tal- ca algumas vezes, de gra-mario, idealista e lutador. I�FlorianóPolis Capital do Estado de Santa Catarina; na .vez mesmo possuam, certa!'; ;l:íações. Em relação aosE, as nossas lutas, no. seu ,\ forma da lei: etc,

manchas vermelhas que se outros angíomas ou sejamsentido mais puro, VIS�I?

"
Faz saber aos .que o presente edital de primeira pra- localizam em quaisquer lu- as variedades estrelar e,transformar o. estado apâti-

ça com o prazo- de quinze (15) dias virem, ou dêle conhe-
sares do corpo' e que apa- puntiforme, são tipos mais;0 em que vivem alguns, cimento tiverem que no dia 3 de Fevereiro próximo vin- tecem com o nascimento ou benignos e que, conforme osnum interêsse constante em I douro, às 10 horas, à. frente do edifício do juizado da 4a. poucos dias depois. Preten- ppróprios nomes indicam,oról da defesa da class.e es-

Vara, àrua Visconde de Ouro Preto, 62, 6 Ofícial de Jus- deu-se atribuir o surgímen- apresentam-se sob a formatudantil, bem. como, �Is�m, tiça do Juízo, trará à público pregão de venda e arrema- to desses sinais ás influên- de uma pequena estrela ou:l salvagu�r�a dos direitos
'tação, à quem mais der e maior lanço oferecer sôbre a res- cias morais ou psiquicas de um ponto vermelho..ntransferiveis do �o�so Es-
pectiva avaliação de vinte e sete mil cruzeiros '" .: . ..

por acaso tidas durante. o Vejamos, agora, a questãota do e da nossa PatrJ�. , (Cr$ 27.000,00)� o seguinte: N. 1) - Uma amassadeira periodo da gravidez, tais do tratamento.Por isse é que o Diretó-
elétrica de marca "SIAM"', de ferro, em regular estado como: emoção, medo, vio- Nos casos de angioma-io Acad.ên:iGo <ia Faculd:- de conservação e funcionamento, usada, avaliada por vin- lento desejo, etc. plano, preferir o emprego dade de DIreito, pede a col -

te mil cruzeiros (Cr$ 20.000,00). N. 2) I Uma balança, Embora seja uma hipote- neve carbon ica, sobretudoboração de todo� �s e�tudan- . marca FILIZOLA, automática, usada, de ferro, em regu- se absurda, o fato é qUe as quando surgem em 'criançastes ... sem obstme�cl�s �ar- � lar estado de conservação e funcionamento, avaliada por verdadeiras causas dessas e tenham tendencia a crestidár ias, sem, dlscl'l:n�na- .dois mil cruzeiros (Cr.$ 2.000,óo). N. 3) - Um motor elé- manchas constitue ainda um cer.ções de qualquer espécie .e 'tr'ic'o, de 5'H. P., usado, em bom estado de conservação e problema á resolver. Na hipotese de um angio-.sem ódios ,fúteis" para .que funcionamento, avaliado por cinco mil cruzeiros Em medicina as "man- ma tuberoso o que se devedeêm tambeI? o eu apoIO � (Cr$ 5.000,00)., nU,fi total de vinte e sete mil cruzeiros chas de vinho" são chama- escolher como processo deesta causa sl_ncera, que.est.a (Cr$ ,27.000,00). Os bens acima foram penhorados a das de angioma
_

e possuem tratamento é o radio.crescendo a' fôrça de brasl- Massa Falida de Firmino' Rosa -Bion, na ação executiva quatro � variedades: plano, Em se tratando de angio-!idade. '

fiscal flue, lhe moveu a Prefeitura Municipal de Floria-, tuberoso, estrelar ,e punti- mas estrelar oú puntiformeÇolegas estudantes.
". nópolis.'_E, paraque chegue ao conhecimento de todos 'forme. nada melhor do que o em-... que neste 1.956 ve]a- mandou expedir o presente edital que será afixado no lu- Torna-se desnecessário prego da ele'trodessicação emos, se exercitar a- den:ocra- gar do costume e publicado na forma da ,léi. Dádo é pas- tecer. comentarias sobre a poucos segundos são o necia em sua fOl:ma malS al-

sado nesta cidade de Florüinópolis, aos OI1ZI:! dias do mês importância de um trata- cessário para faze-los desata, dentro da qual possamos de janeiro' do ano de mil novecentos e cincoenta e seis. menta o mais 'rapido pos- parecer. A diatermocoagudebater, livre e

honestamen-, El;: Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscreví. (Ass.) Ma- sivel, sobretudo quando se lação tem em quaisquer daste, os nosso problemas. e .COl:- noel Barbosa .de La'cerda, Juiz de Direito. da 4a. Vara. trata de um dos tipos que especies de angioma suaquistar as nossas relvll1dl- ,:;:stá conforme. O Escrivão: Vinicius Gonzaga. tenha tendencia a progre- indicação terapeutica, des-cações! !! '
'

'dir, ',conforme se obse)'va de uma vez que não sejamColegas estudantes. . .

, ,.f�� <.é ''1\..�J'" conlumente em face dos an- grandes e se localizem em', ... que este 1.956 seja,
S bares Comerl'-Iao 'es giomas plano e tuberoso. Es- ,�dultos, pois é \um met()dopa.ra a valorosa cla�se estu-

"

en ' -, ," I
sas especies localizam-se de um p'ouco doloroso para serdantil, o marco primeiro, de

e Indus1r.-8.-S· perferencia na face ou per- feito em crianças.,um futuro alegre e radian-, I. tõ dos orificios naturais I Nota: _ Os nossos leito-te, n·um' Brasil próspero e O Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.
(boca, olhos, etc.) ou, tam-

I
res poderão solicitaI.: qual-promissor, num MUIY,do de do pela escrita comercial, é mais justo do �ue � calcula-

bem sobre as mucosas. p'o- I quer conselho .sobre o tra-. Paz e Fraternida�e. I do pelo lucro presumid�, com �ase na escnta fIscal. Pa- dem' produzir graves defor-I tamento da pele, ao médicoColegas estudantes. . .

guem 'somente, o impôsto de\'ido, '

�ncarre'ga�do o nosso
midades, pl:incipa:lmente' especialista Dr. Pir.es, a.. , era essa a mensagem Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam,
quando existentes, J1ós'.;Jt-. ...r.úa,,1VI,!,xico, 3l � RlO deque o Diretorlo Acadêmico bém escritas atrasadas�
bios,. língua e palpebras." '-. 'r'Jal}�iro� bastando enviar o'da Faculdade de Direito "d,e ESCRITóRIO < CONTÁ BIL-IMOB ILIARIO PERRONE

O ailgioma plano ,é )a�tl-. ·presénte. artigo deste jornalSanta Catarina precisava le- Rua Deodoro, nO 11 - Cu ixa Postal nO 355 -

mente reconhecivel tídis pós: e q, ell:dereço', completo paraVaI' a todo Brasil ... na au- tTone nO 3222
-

Florianópolis.
sue a superficie liSI:\-,Xal' e <l res,pÓ�ta;.; -:

'rara dêste ra<iioso ano. '

:,:-' -"-� > , '\ ;:;"..��� � , '_ "
_

----------

(lUB� DOZ� D� AGOSTO

DIA 28

� ,

Este moinho

.prcporcióna lucros

seguros porque, moendo

tanto quanto meia dúzia de máquinas comuns, ecIP

norniza mão de obra, espaço etc. Entre outras vau-

M
.

h "Lilla" apresenta as. seguintes ttagens, o mn o .

Discos retificados com alta precisão, fãcilment�, subs
tituívels e de grande durabilidade. Mancais e regulador
cf rolame�tos de esferas. Moagem perfeita e allenciosa,

facilidades de pagamento - Solicite-nos prospetos

T t mb'e'm' Moinhos de café elétricos para ,balcãoemos a '.
,

e de outros tipos. Torradores e elevadores p�ra .cafe
Díacca+pare moinhos. Balanças e outras maqumas•.

lllll� DE MÁQUINASCOMPANHIA�§/LLAi• !,§ E COMÉRCIOINDUSTRIA ""I/IIIIIV
'fundada 'em 1918

Rua Plratlninga, 1037 - Cx. Postal 230 - S�o Paulo

Oficinal 8 Fundição em Guarulhol - Soo Paulo

SRS.- EMPREGADORES!

Tl�MOS O BRATO, PRAZER DE CHAMAR A VOSSA

ATENÇÃO PARA Ê8TE ANUNCIO:

c,

A AGÊNCIA "SANTA LÚCIA", secção de e�pregos,
clesti�a-&e a colaborar com todos aq�eles q,ue preclsa.m _ter
sob suas ordens, empregados das maIs �anada� profls��es,S 1 cionando rigorosamente todos os ,candIdatos 1 se e

ntar quandocri tos nesta Agência, eS,tam03 aptos, a apre�e
necessário; pessôas de capacidade e honestidade ��mpro
vadas, e nas mais perfeitas condições, para aSSUlUlrem as

mais Diversas Funções.
"Entre em contacto com nossa Agência, ou aguarde a

.

it do nossO representante.VIS a
"AG'tNCIA SANTA LÚCIA"

Rua Jerônimo Coelho - 1 - .10• andar - Sala 6
Edifício "João Alfredo"

BANCO DO DISTRITO FEDERAL S" A,
(Em liquidaç�o)

Devolucão de depósitos
.'. t f z 'públiCO que encaminhou ao Banco doO LlqUldan e a '

I
_

d' d '·t.
, ência desta praça) a re açao os epOSl osBraSIl S. A. CA]gb efi�iwdos pelo Decreto nO 36.783, de 18desta. Sücursa ,. en.

,

,

de janeiro de 1�5,5� ':: '�omp�recer a partir do dia 17O
'

ter ssados dev�rao
.

s ,�� .
e
., ..

'

e' das 15 as 18 ':flOras (exceto aos
<
sá)la-de raneu'o cone:bisti'ito F{)de_ral S. A., em liquitlação, R�aelos) ao l3anco � ',de í'eceberem os instrumentos de .ceSSa0

Trajano, 23, a fIm
_

r assinados a favor da Caixa de
de direitos q,ue .de,v�aoNse sa ocasião ser-lhe-ão prestadasMobilizacão -Bancaria.

.

es
',' ,,'_': - necessanas.tôdas as: ln:orn:açoe:s 'aneiro de 1956,

Flonanopobs, 11 de t� Medeiros Procurador do Li-
Jção José de Cuper m� �

Túlio Césal' Góndi,n
Presidente do C. A. da

Fac. de Direito
Flol'ianópolis, 4 de Ja-

neiro de 1.956:, ,{

-
•

(�',

, c

;
,
i

.J
I

Os

PARI CARGa
DE OBTERIA

E ILUMINação

INDICDOO

ONDE HAJA

PEQ.üENI QUANTIDADE
D'E ÁGUA

'corrente contínua 6 ou 12 v.

indicado para ser acoplado
à roda d'ogua, podendo. fun

cion-ar durante o dia pore

correg rr bateria, cproveitcn
do-se a carga à noite para

iluminação de baixa voltogem.
Peça catálogo grúti� a

MILTON & VORIOYpoderá ser acopl"ado com,
motor elétrico ou gasolina, Rua Ccrné. 221 - Fones: 9,5695 e 9-867'6

End. Te!egráfico: "VADYRA" '

Cclxc restaI 13267 - SÃO, PAULO
para conseguir, corrente e

"carregor bateria.

• 'r.i ",'

Norton. 9.585

At.UGA-SE
Aluga-se para residênaia uma casa à Rua

lheiro Mafra, 53 (sobrado).
.

1'1'atar mi. Rua, Conselheiro MafTa, 2-7.

Canse· BORDADOS..A MAO
_ ...... , Á

•

Ensinfl�êe na' Hyá l!'élfata,no :''W,u)�:es, P.ir�� 12.
�
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Florianópolis, Domingo, 15 de Janeiro de 1956

Falando aos Bachareis
Alocução proferi,W. por S. Excia. Reverendíssima o S. D.

Joaquim Domingos· de Oli\''eira, DD. Arcebispo Metropolita
no por oeasíão da missa solene dos bacharelandos de 1955.

"Exmo. sr. Pres�dente da Assembleia Legislativa; exmo.

sr. Díretor da Faculdade de Direito; exmas Autoridades;
prezados srs. Bacharelandas; srs. - A despeito da absolu
ta exíguídado do tempo, ainda assim tomado por outras e

não pequenas ocupações, asseguro o prazer, atento e hon

roso e reiterado convite, em dirigir a breve e humilde Pa
lavra a este culto auditório, em particular aOS senhores
Bacharelandos em Direito, oS tuturos interpretes e autori
zados executores da lei. Basta pronunciar esta palavra pa
ra ai, Vermos o alicerce maxímo de todas as liberdades hu

manas, razão de ser da ordem e de um regime real e ver

dadeiramente democratíco, sabido como só é livre quem
se torna escravo de preceito legal, segundo o conhecido
aforismo: "Legum servi sumus, ut liberi esse pnssímus, Ali
ás, ha lei e lei. Entendemos como tal a em que, postulado
da razão, ordinatio rationis, na definição de São Tomas,

. e, portanto, vinculo moral, perpassa um sopro não apenas

humano, mas, até, inegavelmente cristão.

Que �ra, em verdade, a lei, ainda nas civilizações mais

famosas do paganismo? É, por igual, como se entende e a

plica- a lei entre Os povos e nações que se divorciaram de
. espirita de Evangelho? Então, e ainda hoje, em certos po

vos, a lei" se confunde com a vontade do chefe. Só o que

lhe agrada é que tem força de lei, ou passará a vigorar Co

mo lei, pouco importa onde esteja a razão e a justiça, não
se' fazendo mesmo místerío sobre o principio tradicionà'l.

"Quoad placuit principi, legis habet vi,g:orrem. E, fazendo da

sua vontade a norma suprema do direito e da justiça acre

ditaram, com tão parcos e' tão problematicos recursos, po
der salvar a humanidade. Deus nos livre, dizia o escritor,
Deus nos salve desses pseudo-salvadores ...

(continúa na 3a. pág.)

. CINEMA EDUCATIVO
_ E O nosso Estado?

Atenção pa·ra o programa das
festas carnavalescas

Leiam o magnifico e bri

lhante programa dos grandes
bailes a se realizarem no

Clube Doze e no "Coqueiros
Praia Clube" ... O Veterano
está com 'vontade de 'dar ()

máximo brilhantismo às suas

reuniões carnavalescas ... pa
ra isso, confG):me já temos a

nunciado, os salões do Clube
Doze terão uma ornamenta
ção excepcional a geito de
pagode chinez. O '!Coqueiros
Praia Clube", também terá
uma ornamentação toda es

pecial, com motivos' praianos.
Aguardem ó programa:

Aviso às cidades do Intet'ior
do Estado

Unidos do Challecõ

Segundo tivemo� notícia, o

decidido bloco' "Unidos do

ChaPecó" está,em franco mo

vimento para entrar nos fol
guêdos, f�zendo sua aparição
muito breve.

'

Será um bloco de que o le
ma é a UNIÃO FAZ A FOR

ÇA ...
A embaixada da Copa Lord

Grande, muito grânde mes
mo será o bloco d'A EMBAI
XADA DA COPA LORD, sob
o comando de Mestre Avez

Vaus, com suas pastoras' e

que no ano passado tirou o

primeiro lugar no concurso

feito pela nossa Prefeitura.

Todos devem comprar a ri
fa que A EMBAIXADA DA

COPA LORD está vendendo
de uma máquina de costura,
oferecida' pela conceituada
firma MACHADO & CIA., a
fim de que com a arrecada
ção do fôr apurado �a venda
dos bilhetes, o valoroso blo
co possa enfrentar as despe
zas decorrentes e vir para a

ruà com a melhor apresen

tação possível. AVEZ-VOUS

promete'lL-nos ainda outras
revelações, que daremos bre-

.-,vemente.

Assuntos carna.valescO$ ·e a

ornamentação dà cidade

Caro Dr. Rubens: I do meu particular amigo que me desculpe, porém sou

�ato_bastante curioso

ana-I
Sálvio Oliveira e, por.

iS30 obrigado a êsse julgamento.
teí, para �esar meu, na edi- mesmo, tratei de saber o que As criticas especializadas
ção do nosso "O ESTADO" do diria o sr. Altamiro Morais dos 4 setores eln referência,
dia 13 do corrente, sexta-reí- sôbre o acontecimentos. unanimente, aplaudem Os
ra última. Quanto ao artigo, tudo ia trabalhos de PITUCA. Cons
Logo na primeira pagina muito bem até que -o seu tantemente nos jornais e re

deparei com um bem desta- autor resolveu' citar alguns vistas vemos PITUCA focali
cada artigo do jornalista florianopolitanos que brilha- zado e tratado como uma

Mauro Mota acêrca da perso- ram ou brilham no Teatro, "ESTRELA". Não Posso, des
naUdade do eminente desem- no Rádio: na Televisão e no ta fórm!}, encontrar uma

bargador Alves Pedrosa, em Cinema Brasileiro... Entre justificativa para a ausência
que o articulista aprovaíta a êles citou o nome do próprio do nome de Mozart, POi3 na

estada do ilustre homem da Sálvio Oliveira, Maria Alice citação do autor, deveria ser

justiça de nossa terra para Barreto (atualmente traba- êle o ptlmairo, e isto sem
louvar o sim trabalho em Ihando uma "enormidade" favor algum e sem QUAL
nossas plrugas e' que por nós, nb "Rádio-Teatro ela Nacio- QUER desmerecimento aos

é reconhecido como de.lnes-. nàl), Jn son César e Antonio demais.
timá,vel valor. Além do mais, . Patino. Quanto a êste últi- 9 próprio Sálvio Olívaíra
o jornalista Mauro Mota, a-I mo, nada posso apresentar, .lhe fez justiça, quando aqui
proveítava o acontecimento porque nem ouvira, ainda, Chegou, incluindo o nome de
para alertar ao Govêrno 'que : falar em seu nome, oque não PITUCA na lista que prepa
era chegada a hora de recu-! importa seja êle, na verda- rou dos catarínenses qus
perar, Pernambuco, o seu fi- de, um grande artista e este- mais se sobressaíram na Ca
lho querido e valoroso, pois,

I
Ia brilhando num -dêsses 4 pital Federal..

.

fala-se na 'criação de dois .setores da atividade artistica 'Possivelmente o autor do
Tribunais Federais de Recur- brasileira. artigo possa drtr justificati-

s.os, um dos q�ais seria_loca- t Não. ten?�:portanto, qual- vas, o que não acredito, em

lízado em ReCIfe, se nao es-
I
quer restrição a fazer a qual- todo caso peço que não me

tau enganado. quer dêsses nomes. queira mal por isso.

Pode�os en�ender essa ati-I _A.gora,.o que me causou es- I Aí, Dr: Rubens, fica o con

tude do jornalista Mauro M?-I p.ecle, fOI !er o. autor esque- traste, das atitudes e, apesar
ta como que fazendo sentír.] cído ou nao CItado o nome de tudo, contínúo acreditan
apesar de tudo, que o SANTO

I
de um rlortanopolítano qu cio que SANTO DE CASA FAZ

DE CASA, TAl\mEM FAZ levou o nome artístico de MILAGRE.
MILAGRES". Santa Catarina ao ponto Cõfdialmente,

* * * mais alto de TODOS os 4 Se- Edgard Bonnassís da Silva
Por certo o senhor, Dr. Ru- tores!!! E; até, pela vez pri-

'

bens, irá louvar a atitude do' 'meíra, conseguiu que um no- .-----------__

jornalista em questão, como me catarinensa, por DUAS

eu estou fazendo agora. Nada VEZES; figurasse em primei- PRECE SUBSTITUI
mais justo ter êle louvado o ro plano em DUAS PELICU- RÁ O MINUTO DEconterrâneo ílustra.que Se a- LAS da Atlantída, sob a di-

----------------- gigantou em terras estra- reção de Watson Macedo, que, SILENCIO
nhas, por sua capacidade in- como se sabe, é a cínemato- NOVA IORQUE, 14 (U. P.) .

telectual e 'por seu trabalho gráfica brasileira que maior - O embaixador dos Estados

profícuo, e, tambem,' nada SUCesso de bilheteria tem al- Unidos ante as Nações Uní-,
mais justo que eu, agora es- cançado em todo o Brasil. das, Henry Cabot Lodge, pro
teja realçando o justo valor' Refiro-me, Dr. Rubens, ao pôs que .se eleve uma pre-

RIO, 14 (V. A.) - Ob.ieti- Rio Grande do. Sul. da atitude do jornalista em PITUCA (Mozart Ré'gis) que ce verbal no início das reu-

vando incrementar o cinema Segundo o acôrdo, o Instj- téla. . i ainda está em pleno CAR- ntõss da organização inter-

educativo em tacto o terrító- tuto Nacional de Cinema E
•

* � *

I TAZ, trabalhando junta- nacional, em substituição ao

rio nacional, estão sendo fir- ducatívo fornecerá projetoras Por outro lado, para desa- mente com Brandão Filho (o tradicional minuto de silen-

mados acordos entre o Mi- 'de 16 míumetros, além ue pontamento meu, encontrei .primo pobre), Germano (o cio. "Devemos invocar o no

nistério da Educação, através garantir permanente assís na última página da citada, Mengo) , W�LLINGTON BO- me de Deus antes de iniciar

do Instituto Nacional ue Ci- têncía técnica-e proporcionar, edição, um artigo sôbre o TELHO e tantos outros as- mos nossas delíberações"
nema Edúcativo, e Os gover- estágios a funcionários gaú- reaparecimento do valoroso tros da Rádio Nacional. propôs Lodge.
nos dos Estados'. chos para treinamento de fil I Teatro de c..om�çli1s catari-I Nem mes!!!9 por esqueci-·
O primeiro desses acordos motecários e operadores Ci-, nenses, movimento que sem- menta podemos desculpar o

Ifoi firmado ontem, com o nematográfícos, pre teve a sua frente o nome � autor a que me refiro. Ele

----------------__;_-.......---------I

NOVO BISPO
RIO, H (V. A.) - Já se en-

Pro.J!>domOS d'a F 01-1 a CIDADE DO VATICANO, ����r��d:mat%l;��iO :ea��=
.

.

..

.

�

14 (U. P.) � O Pa'pa Pio XII tem, três aviões "0-82", inte-
vamos dar a' imprensa esta nomeou nlonsenhor Luís Sár- grantes do grupo de 12 apa

Conforme vimos falando cooperação de que ela neCeS- tori, para o cargo de bispo ti- relhos recentemente adquiri

quasi que diàriamente, ontem sita: notícias sôbre o que S:J tular de Celerina e coadjutor' dos pe}.o govêrno orasileiro .

.

tivemos nossas notas em vias li irá fazer, projetÇls mesmo, es- com direito à sucessão do lOS aviões, que vüijam sob o

de concretização, pois o De- ,peranças, tudo Serve para a- bispo cle Santa Maria, no Rio I comando do capitão aviador

partamento de Turismo da nimar... Aqui. estamos a- Grande do Sul. Monsenh�r Júlio Moreira Lima, estão

Prefeitura já está 'quasi So- guardando de braços abertos. Sartori é bispo de Montes! s'endo reparados ainda hoje
lucionando de como irá ser a Claros, em Minas Gerais. I nesta capital.

-

ornament.ação da cidade ...
Uma coisa louca! O públi

.có' que aguarde e verá como

a nOSSa cidade irá ficar lin
da, ricamente engalanada e

feerica ...

Como afluência de turis- Parabens rapazes, vamos a

tas, vai ser enorme nesta-Ca- guentar o pagode, que a··vitó'
pital, avisamos às Pessoas ria final é certa ...

das cidades do interior que
estiverem interessadas em A batucada' já CQ,ll1eçou

assistir as festas carnavales- I
cas deste ano, que não per- Dizem os filhos de Da. Can-

,
--------------------------

cam o maior carnaval de to- dinha que os endiabrados e PARLAMENTARES VISITAMdos os tempos. sempre queridOS "Bororós",
Que _o Carnaval deste ano estão se organizandO. Dizem I COMUNISTAS.irá suplantar a todos os \ÜU- mais que eles este ano, vão

tros dos anos anteriores, nem dar uma nota de muito real-

se. discute, haja visto que a ice, com o TRONO DA RAI- Amplo era o movimento de subversão
nossa dinâmica Prefeitura NHA e o número de "bugres"

MunicIpal tomou a peito di- que será numeroso... da o'.rdem p'u'bll'cavertir o público a� máximo Folião-Mór

de sua, possibilidades!
"

-I
RECIFE, 14 (V. A.) - O deputado Barreto Guimarãe3,

Presiçlente e Relator da Comissão Parlamentar que visitou

Movimentação
. �s ocultas-... MAIS UM os comunistas presos e examinou o material apreendÍdo no

RIO, 14 (V. A.) - Deixará Comitê Regional do Partido Comunista, apresentou rela-

Tivemos ciência pelos n05- Hamburgo, realizando aS3im tório segundo o qual nenhum daqueles negou ser comu

sos batedores-farejões que a sua primeira viagem, o pe- nista.
muita coisa anda sendo feita. troleiro "Neviges" que, a par- O relatório 'é longo, porém não apresenta noV!dãeIes,
em surdina ... P.ara começar tir do dia 10 doc orrente, pas- limitando-se a expôr o assunto, sem tirar conclusões, re
todos os nossos Clubes, 5 de sou a fazer parte da frota de velando, em certo trécho, que um dos detidos fôra espan

Janeiro, 6 ele Janeiro, do Es- petroleiros da Petrobrás. cada, mas sem conhecimento do delegacia-auxiliar sr. AI

treito, 15 de Outubro, 15 de O novo barco, apropriado varo da Costa Lima.;Sôbrc a 'autobiografia do deputaclo
Novembro, Lira Tenis e o 've- para o transporte de propa- Clodomir. Morais, informa (i) relatório que a mesma é dacti
terano Clube Doze estão pre- no e butano, bem assim de lografada e contém a assinatura do parlamentar.
parando blocos exclusivos pa- outros produtos, como o amo- LIGACÁO COM S. PAULO t
ra maior animação dos 'gran- l,1iaco, sal de HambUl�go com Com relação a êsses acontecimentos, encontra-se nesta
des bailes ... Do Clube Doze destino ao Golfo do México, capital o professor Luiz Apolônio da 'Escola de Polícia de
todos Ja sabem que há' a I onde receberá 0 primeiro car- São Paulo que veio estucar as possíveis ligações dos comu

PRATA DA CASA, os al,1ima- regamento de gás liquido de ni�tas daqui com os dos demais Estados da Federação, es-

40s e sempre apreciados Blo- petróleo para o Brasil. pecialmente do Rio e de São Paulo.
co dos Acanhados... Teria- Falando à imprensa, afirmou o professor Luiz Apolô-'
mos muito prazer em anun- De futuro, o "Ne'Viges" fa- nio,não haver dúvida de que o plano desarticulado aqui fa-
ciar aqui nesta _seçâJo os no- rá uma linha regular entre ziap arte de um amplo movimento de subversão da ordem
meS dos Blocos dos outr.os os portos do México e nosso pública e de doutrinação comunista para as classes menos
clubes ... Quando é' que {\a-

I país, transportando carga se- favOtecidas.
rão SUas notas? A .imprensa, melhante: Acrescentou,... que, em seu Estado; já foram descobertas
como já disse alguem é alma Ao chegar ao Brasil, o "Ne- duas escolas para difusão do programa vermelho, estando
de tudo, para animar e in-' vi!!es" receJ:íetá o nome'· de a policia em diligências para descobrir uma terceira.
fluir nas ma.ssa.s ... Portanto "Fronapegás I". RIO, 14 (V. A.) - O General Flores da Cunha confir-

AVIÕES "C-82"

No Estreito, 'um bloco de

SERVICO DE ALlMENTACAO DA
�

, .,

PREVIDÊNCIA SOCIAL
(S�À PS)

Delegacia Regiona'l de Santa
Catarina

rapazes ....

Ontem andou vadianclo pe

las ruas do populoso bairro,
um bloco de rapazes, que deu
um certo movimento notur
no no centro do Estreito ...

Cantorias, danças e muita

vontade de ir para frente ...

, Comlmica a mudança de sua séde, da rua Felipe
Schmidt, n. 41, para a rua Deodoro; n. 4, 1° andar.

Florianópolis, 14 de Janeiro de 1956.

ABC PARA OS OUTROS
Entre os pro] etcs que o governo enviou f, As

sembléia, há um que cria, junto ao Executivo, uma
.
assessoria técnica.

O sr. Bornhausen, como é sabido, não é muito
forte no abc. Se pretendesse essa assessorta para
funcionar durante cada vinte. e quatro horas de
caela dia do seu governo, naela mais elogiável e

prudente,
Criar a assessoria só para o seu substituto é

que é forte. Os dois candidatos que disputaram o

governo são homens formados duas vezes: o sr.

_
Gallotti é advogado e engenheiro e o sr. Lacarda,
médico e advogado.

Sé a eleição do úl timo f'ôr confirmada como

-os udenistas esperam, essa assessoria, ant�s' tão
necessária, criada por quem dela sempre precisou
- não passa de mais -um órgão de contrôle do sr.

Lacerda. Sera mais um jeito de atar-lhe as mãos,
'

como as últimas providências e o panamá de car-

,gôs inúteis e polnudos.
. A assessoria técnica seria necessídade impe

riosa no govêrno, de poucas luzes, do sr. Bornhau
sen, para evitar as monstruos idades que foram

praticadas durante estes 5 últimos anos.

O sr. Bornhausen, ignorando a taboada, quer
ensiná-la aos outros.

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

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE
MEDICINA

filiada à Associacão Médica
,

Brasileira
Comunica-se aos Srs. associados que amanhã, dia 16,

às 20 horas, será realizacla a eleição elos Delegados, con

forme ficou deliberado na última Assembléia Geral.

-Flol'ianópolis, 15 de Janeiro de 1956.
Dr: Wilson Paulo Mendonça

Secretário Geral

RESULTADOS GERAIS OFICIAIS DAS
ELEltÕES. DE 3 DE OUTUBRO

,

RIO, 14 (V. A.) - O Tribunal Superior Eleitoral acaba
de fornecer- os resultados oficiais gerais do pleito de 3 de
outubro do .ano passado, que são os seguintes:

Para Presidente da República:

Juscelino Kubitschek de Oliveira 3.060.899
Juarez Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.601.166
Adhemar de Barros . . . . . . . . . . . . .. 2.221.123
Plinio Salgado 713.411'

Votos em branco - 161.092; votos nulos - 30.876

Para Viçe-Presidente dn R,epública,:

João Goulart
'

:.................. 3.574.183
Milton Campos 3.375.360

Danton CoelhQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.139.161
. Votos em branco - 72J.945; votos nulos - 256.790.

A mania de ser o mais ou a mais, depois de intm
-dar a society, está�se derramando Para outros setol'es,
inclusi've o político.

A escolha das mais elegantes, do.> mais' cavalhei
ros, das mais objetivas, dos mais chatos, das mais bi
kinicas e dos mais parigozescos, é coisa que oscila en

tre o very karr e o muito shangai, sem despertar in

terêsse do povo.
Quando, entretanto, essa história do mais-mais

entra para a política, já então-- o caso é outro e fia fino.

Foi-em. função de uma briga oficial sôbre um de

putado mais, que o sr. Mário Orestes Bruza acabou
sendo convidado para Secretário d� Agricultura do
sr. Jorge Lacerda.

\

Aconteceu decididamente assim: o sr. Bornhausen
achando que o sr. Konder Reis foi o deputado mais
trigo, em 1955, não se Cansou de elogiá-lo, na sua re

cente excursão ao Oeste; o ·sr. JOl'ge Lacerda, cliscor

dando e achando que o deputado mais trig'o era o sr.

Waldemar Rupp, acabou prestigiando-o, através da

escolha do sr. Br�za, que é ruppista e anti-konderrer
sista.

O sr. Irineu, golpeado pela escolha, procurou anu

lar o convite, mostrando ao sr. Lacerda que o sr. Bruza

para' Secretário 'da Agricultura não sérve, pois, como

deputado, incompatibilizou-se com as classes produto- \.
raB, às quais caluniou, tendo q1J.e engolir 'as calúnias.

O sr. Lacerda manteve o convite, alegando que o

sr. Bruza é candidato do sr. Wa1demár Rupp e que o

sr. Konder Reis, se fôsse o deputado mais trigo, só po
deria Ser mais trigo roxo ...

.,.�
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


