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Um episódio narrado e documentado na recente entre-

CO ti F ISSOESvista do almirante Amorim do Vale (cinco dias de cadeia)
deixa os leitores perplexos pela estranha ausência de cri-

�;���ã:od�l�:��:ra�x����t�l�s ���ri�V�l:::_�����li;l�e:a: �e� Ido Alm·!rante a'morl"m'gallstas e enta'o confessa e comprova nao somente a fll'-

meza e decisão do Ministro da Guerra no cumprimento
I

.

.'

dêsses deveres disciplinares e legalistas como, também, a J. S. DE MACEDO SOARES

fria e deliberada traição dos então ministros da Marinha Armadas diante do fato jurídiCO e político decorrente dos

e ela Aeronáutica nà observância- de tais deveres,
I

resultado eleitorais já conhecidos.

,los caminhos para a espoliação dos mandatos da cha-

Em dias de outllbro, já realizadas as eleições presiden- pa vencedora �oram traçados pelo brigadeiro Eduardo' Go-·

ciais, evidenciando-se a 'vitória da chapa Juscelinú e Gou- 'mes e o almirante Amorim, conforme confessa êste no seu

lart, os dois ministros conspiradores só se temiam da in- depoimento. Mas, como semelhante situação subversiva não f
sistência com que o da Guerra declarava aos jornais que está prevista na Constituição nem n�s leis constitucionais
os eleitos e proclamados pela Justiça Eleitoral seriam em- o país teria de meter-se no atalho da ilegalidade, escravi

'possados nas suas a,ltas funções. "Em meados de, outubro zado numa ditadura militar, que por certo saberia apro-

o br'igadeiro Eduardo Gomes e eu (declara Amorim no seu fundar seus poderes discricionários.

depOimento) .fomos à casa do general Lott. Lá fizemos'-lhe
" •

um apêlo para que cessasse SUas declaraçÕes à i�prensa, Nesta altu�a da novela surgiu a decisão honrada e sal-

e �ão contribuisse ainda mais para a?irrar o panorama I vador� do gen�ral. Lott, �al como nos. descre�e nas suas de

polltico, já de si bastante tenso. SabIamos (prossegue claraçoes aproprIo almuante Amonm: -'- 'o general Lott

Amorim) que seriam lançadas, para o exame cabível pelo prometeu silêncio". Mas, depois, refletindo, estranhou a

Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, restrição mental que faziam seus colegas de Govêrno

as teses da "maioria absoluta" e do apoio notório, maciço quanto à logica e jurídica consequência direta do pleito,
e ostensivo do Partido Comunista a um dos candidatos". isto é, a posse dos eleitos, devidamerite proclamadOS pela

Uma vez combinado o "silêncio" dos ministros das três Justiça Eleitoral.

corporacões armadas a UDN e sua imprensa flibusteira Diz então Amorim que a conversa a três fôra �1Um sá

dariam "a interpretação plausível da abst,enção das, Classes I
bado. Entret;l.nto, constata que na segunda-feira seguinte,

AVão Energica Co Oficiais Rebelados
�Será mantida a ordem pública e respel a as a diplomacia e a hierarquia militares»
Uma nota do .:Presidente da Republica Há solidàrios1- Os rebeldes-Oulras notas
RIO; 22 (V. ,A..) -.A Se- rPenahdade lhes seria aplica-

'I
quía, militares, que são os publieado por ter sldo Inter- porte são prscaríos". I sos será possível saber quan- amazônica.

cretar!� da :re.�ld�ncla da, da. Carece ta�b:m de fun- fundamentos constitucionais ceptado por um parlamentar E continuuu : "J,\ sítuaeào to às sanções a que estão su- NÃO HA' INDIOS

Republlca dl�t�lb�I�, a se-, damento a notícia de que foi I das forças armadas". udenísti que ,t "c.n�plhr;u Os oferece apenas a �ravidade
I
jeitos". "O Globo" afirmn que . BELEM, 22 (V: A.) - Foi

guinte nota oficial _a impren- exonerado o �iretor do ..... 121 AVIADORES DO RIO ES- referidos of'tclais a rnante- criada Pela ínterruueão do

110
major' Veloso comunicou apurado com segurança que

sa: S�APP (Serviços de Navega- I TARIAM SOLIDARIOS COM .rem-se calmos, :;tguardando o trafego aéreo comercial na-: ontem ao comando da F'AB não há índios no campo de

."Não é verdade que o go- çao da Amazonia e Admínís- , ' OS REBELDES desenrolar dos acontecimen- quela parte do pa��l, que mui- que está disposto a rosísttr, Santarém, conforme foi no-

vemo tenha credenciado in- trnção dos Postos do Pará), i ,- "Cerca de vinte e um t0S. to nec ;';�ita SeU proprí« r('�- contando para ÍqSO com 0.1'- tícíado. Sabe-se que o major
termediários para cessar o por Se ter recusado a' aju- oficiais da FAB, entre coro-j DIFICULDADES NATURAIS tabei ec.mento. Q "'.nt: aos mas, murnçoes e homens su- Veloso conta com cêrca de

foco de indisciplina criado �ar a restabelecer a norma-I neis e tsnentes, todos ser- O UNICO OB�CE A AÇãO orícíaí s rebelde!:' ac; edito que rícíentes. Poderá enfrentar a quinhentos homens armados,
com a fuga de dois oficiais hdade e� Santarém. Este di-I vindo nesta capital, nas di-' LEGALISTA eles :;0 nprCt!'1.�.:r�,o ;,m tem- investida legal, embora acre- tendo arrecadado fuzis e 'mu-
aviadores para Santarém. retor fOI exonerado por de- I versas unidades da 'Aeronáu- RIO, 22 (V. A.i -- O mínís- po ser' inutil qualquer' resís- ditem os chefes militares que nição no Tiro de Guerra local,

Neste caso, como noutros, o creta do sr. presidente da' tica, assinaram �m manifes- tro da Aeronáutica, briga- tencia". Perguntado se espe- Veloso ou fugirá a bcr íc do além de noventa revólveres e

sr, presidente da República Re�ública de 16 do corrente, 'Ito .

de apoio e solidariedade deiro Alves Sêco prestou as ra anunciado campo de San- C-47 ou .se entrsgarà ao per- metralhadoras. Tôdas as es

está disposto a agir com de- muito antes, portanto, dos aos majores Veloso e Paulo seguintes declaracões: "A tarém livre ao trafego aéreo ceber sua inferioridade. tações de rádio ali existentes

cisão e en!3+'gia, como é de acontecimeritos a que Se re- Victor, capitão Lameirão e operação militar que busca ainda esta semana, rospon- - O major Veloso mudou a estão em seu poder.

seu dever, E' igualmente in- porta a nota em apreço. tenente Petti, que chefiam o ')01' fim à ínsurréição de of'í- deu: + • posição de seu avião na pis- A SITUAÇÃO ATE' ANTE-

vei'idica a notícia publicada, A não ser o caso isolado de movimento rebelde 'de San- ciais aviadores no norte dO,' "Isso pode ser passivei a ta e" seus movimentos cleno- ONTEM A' NOITE

segunda (l qual o presidente Santarém, o país está em tarém. país, tem pela rrente difi- qualquer momento". tam sentir a precariedade de RIO, 22 (V. AJ - Espera-

Juscelino Kubitschek teria a COmpleta paz, encontrando-! O documento, vasado em culdades naturais da região. Por último, indagado suas forças. Ofleiais da l<'AB se que amanhã o governo

intenção de escrever uma se o governo apto a manter

j'
termos energicos contra o sr. Os campos de PQllSO normal sobre as penalidades de que sobrevoaram o local diversas concentre seus esforços para

carta aos oficiais rebeldes, a ordem' publica e fazer res- Juscelino Kubitschek e o ge- estão, C01110 se sabe, obstrui- estão passiveis os aviadores, vezes durante o dia de ontem capturar os oficiais rebeldes

garantindo que nenhuma peitar a disciplina e a híerar- peral 'I'eíxaira Lott não foi dos 3 outros n:ei03 de tr:'1n�- detrucou: "Só depois de pre- e 'informaram que r) major da Força,Aérea" que domi-

.6038.0#)0..88 H................ Veloso está present.smente Ii.- narn quatro cidades do norte
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I
completa dos oficiais l�bel- várias notas e rumores con-

I
. G.ERENTE, � Ano XLII, des é a seguinte: majores tradítórlos, com relação às

F �
Haroldo Veloso e PaúI9 "'''1C- operações contra Os rebeldes.

Domingos •
.. tal'; capitão José Lameir5.o e O porta-voz não declarou,

de Aquino· � N•..12.394 tenente Pett, co-piloto do entretanto, se o ataque se-

.. avião do major Paulo Vitor ria levado a efeito por ar,
........_-..� _ ....., -.-.-&-._ - .F� cujo nome <ainda não havia por terra ou por ar e por ter-

Edição de hoje 8 Pago Florianópolis, Quinta-feira 23 de Fevereiro de 1956 Cr$ 1,00./ sido citado. ra.

Os rebeldes mantém presos I Pela referida declaração, 'a
o tenente Gleiter e 14 solda- aparente situação desta �oi-

jPÕDE SER USADA dos. Esses homens viajavam te era a seguinte: �

. GEN�BRA, 22 {U. PJ - li no .avião do major VItor H-

Pedida aluda par-a a balsa ." 10rgãniZaçã� Mund.ial de Saú- mados de, metralhadoras,
,:u • de das Naçõas. Uriídas anun- sendo colhidos de surpresa

LIMA,22 (U. PJ - Imedia- acudir em caso de necsssída-
I
ciou hoje que a vacina anti- pela ação do major Veloso.

tarnente após o contato esta- de. Acrescentou que está es- poliomielitica norte-ameríca- Em movimento, estão detidos

belecido, ontem à noite, com .perando resposta dos pedidos na, descoberta pelo doutor em Belterra ou Itaituba. Suas

a balsa "La Cantuta", um esta noite, até às ai horas. 'i John E. Salk, pode ser con- 'armas estão em poder do ma

rádio-amador do Panamá, �.......,..,......r_.J'_._•.-_"""",JY siderada agora segura para jor Veloso.

que opera com a estação RODO-
;
ser usada em grande escala. DESAPARECERAM PEÇAS

KZ-5-WA, ínfnrmou que se 1'0 informe, preparado por
DO NAVIO?

'tinha comunicado com Was-
I
um grupo internacional de BELEM, 22 (V. A.) - Ur-

híngton Pedindo que de lá por' _ Segundo 12 especíalístas em pçlíomie- gente - Ao contrário das no.:

1 suá vez. ,se comunícasssm a 110' à publicada ontem por lite, que se. reuniram em no-
ticias anterioi:.es, � o

,

navio
,

com a' CalifOrpia, onde ope- 'um ;;pet:til'lo mais de. mil'l.vembrôúltimQ -em Estocolmo, "Pre,siâen,te Vargas" contt.;.

_�am
os navios �,pesca. � firn 9íi'�ía 'q[tM�iAnh�l Jngr�sll�- [.0-1 a p�imeil'iallr9vação, oh� nua �l�rto, en'tlua base, ,n�s-

� qJ1El ,algl'-!!Il �e;J.es sc:_, ::-"p:Q� 'l:Rl�t a ,<fcm:(na J>a.<tl:l�a \�O- 'fial, lnj;,�r{lar.ional ,da,\{�l''.io..� _tiL Sa.Pltl:1.1• de Gnte ao ae.l�-,
mas� .,.da J;lal-S�. r�rci,ta:n'dQ. m sod�dos do CJti.b'i MHí- ,Sa[k e dbs soros ,anti-polio- porto de VaI d� Canso S.urgl- 2 As fOl'ças do governo

os -auxIl�o� neGfhSS,mq_s. ,:aQ.1-
.

tar,_�, 'fiy:'" �e, jmpedit· a arfj.6 � mi:!ltiços simil.al'es deser�_vol- ! ram egpecula2oes;,na CIdad� q\}.e convergem sobre Santa,,:

bem SOlICItou gue se fIzesse do ge . Teixeira 'tott, que, Vidas em outr.os países. de que (') n�vlO na9
, po.d_er� 'r€m são formadas por uns 6QO

o mesmo com barcos em na- vai t, ar impôr um candi-I' pa�tir em VIrtude de terem liomens que rumam de Be-

vega�ão pela. cost.a. norte.- dato s. u à presiden�,ia elo,' Os especialistas informa- d�s.aparecid� a� peças.:ssen- lém, a bordo do batco flu-

anlerlcan M h ClalS d sua-maquInaIla vial "Pre"idente V"rgas", de
a e a ,ann a nOI- Clube. 01' outro lado _, a-, ram que cerCa de 200 casos de e ',. , � b'

te-americana. cl'escenta o vespertino _ 0-
I
paralisia ocorridos nos Es-

RECAMBIADO Petropolis e do Quartel de

, ficiais do ExérCito, partidá-' tados Unidos foram devidos à BELEM, 22 (V. A.) - Ur- Paraquedistas do Rio de' Ja-
Além disto, o rádio-ama- rios do general Lott, tendo! preparação defeituosa da gente - ? Distrito Naval re- netro.

dor mexicano Juan Lobo, que em ,vista a situa,ção criada vacina. Mas o inform_e adian- c�be� hOJ� ordens de recl:m- 3 - Veloso. pode ser o tes-

,

opera com a estação. XE�l, com admissões em massa nas' ta que "varias milhões de blar lmedlatamente ao RIO o ta-?�-ferro d: ofici,ais de

I
dJsse te�-�e comunicado� CO�1 Forças Armadas, -resolveram meninos fora.m vacinados nos comandante. Edyr ,

Carvalho m�lOr, gradu_a.o, pOlS na

a Austraha e Nova Zelandla realizar hoje uma reunião Estados Unidos sem contra- Rocha, ex-diretor oa �napP, I
pnmelra entrev!,Sta q:le, �on-

a fim de que de lá se' procu-. para estudar o caso. tempos". preso em consequencla de cedeu desde que teve mIClO o

ràsse contato com algum na- um tele'grama ao sr. Jusceli- levante, disse que pessoas do

via que .esteja navegando •••••e•••••••••••••••••.,•••••••••••••••••••t no Kubit.schek, acusando o Rio de Janeiro - que não

com destino aos Estados U-
.

general Lott de estar desa- identificou - poderiam ex-

nidos, perto da balsa, para SU'Sp.ENSO O VOTO DO BRASil gregando 'a unidade das plicar melhor as razõeS exa-

Fôrças Armadas. tas da re,volta.

RIO, '22 (V. AJ _ Em fon- tifícação daquele documento, ESCOLTA 4 - Ao que parece, Veloso

ASSALTADO ! tes �igad,as à Câmara dos
�

uma vez que, por disposição RIO, 2� (V. A.) _ Urgente não projeta oferecer maior

RIO, 22 (V. A.) - Despa- Deputados, soubemos qúe o do mesmo, findo o periodo de _ A Marinha confirmou que
resistência em Santarém, já

chos vindos de São Paulo dão Brasil não mais poderia vo- dois anos de sua vigencia, os duas corvetas da flotilha, .es- que declarou que se ,retiraria.
conta de que quatro ladrões tal' em qualql1er Conferência governos que não o tenham coItarão o "Presidente Var- da p�·.a?a. �e fo�e atacado e

mascarados assaltaram de ou Reunião de Telecomuni- ratificado perdem todos os gas". ° titular da Marinha I
se ll'l�mada ac�re�cang�,

madrugada, o ciny "Art Pa- cações, enquanto não ratifi- 'dIreitos, inclusive o de. voto revelou que os amotiJ:1ados londe cre po er resistir pe o

lacio", à Avenida São J(j)ão. cal' a Convenção Internacio-
I

nas reuniões internacionais, não têm condicões para' resis-I
menos opor tbresldmeses. f'

D
.

de s b' d 1 d TI'
_! "

t·
A

"

- 5 - s re e es con lrma-
.

epOlS u Jugar o guar a na e e ecomum.caçoesi e nos orgãos consultivos. 11' ao cercO'a que serao sub- .,

O modêlo foi desenhado e construido por Herbert R. Raimund� Sales, que foi a- firmada em 1952 em Buenos { Segundo conseguimos apu- metidos. Constou hoje, �nos: ram l�u: s�u m�v�n:ento e .0
Pfister, edítor associado de "Popular Science Monthly". mordaçado e amarrado, ar- Aires, .

rar, o projeto que trata do meios militares, que fôra, de- I
resu

. a. o as e elçoes, preSl

Pesa 11.250 gramas e tem 45,72 centímetros de diâmetro. l'ombaram o cofre onde en- Sabe-se que compareceu à assunto se encontra 'há mui- cidida a ocupação do aero- i denCtaIS de 3 de outubr-o e o

Dentro do modêlo existem partes representando o equipa- contraram mil. cruzeiros em Câmara Federal o represen- to tempo transitando no porto de Carolina, no Mara- : subsequente golpe de' novem-

menta cientifico destinado a registrar e transmitir para a dinheiro miudo. Em segui- tante do Brasil na União de Congresso, e somente a sua nhão, por tropas do Exército, i bro'l .,-
Terra dados sôbre 03 raios cosmicos, ultravioletas e raios-X� da, arrombaram a "bombo- Telecomunicações que .

tem, aprovação permitirá ao Bra- juntamente com o aeroporto I A guns observadoles desta

variações na densidade e forma da Terra e fôrça de s�u niere", de onde levaram mais sede na Suiça solicitando re-I sil gozar novamente daque- de Barreiras, que constitue o I
capital-estimam que simpati-

campo magnetico. (FOTO USIS) ,trezentos cruzeiros. gime de urgellcia para a ra- 'les direitos. .
eixo principal da rota aérea I zantes d.a _

revolta, que oc�-
........- J- �_ -................................................................................................................. .,.,..,.· -.·.-.·.-.· e ••• -.-.-•••- ·.-_ • ·.·.-•••••• '"""w� pam poslçoes de responsabI-

.

lidade, provocaram parte da

abrindo os jornais, verificou que Lott tornara a fazer de- confusão nos planos das au

clarações que inutilizavam 'os. propósitos dos conjurados. toridades militares para su

"Isto punha ,por terra", declarou Amorim, "os entendi- focá-la.

mentos haviaos 48 horas antes". Ora, êsses entendimentos
envolvendo ca'vilosamente o Ministr-o da Guerra consti
tuiam '0' cerne da traição ao povo brasileiro que ia ser pôs-,
to fora da ordem legal, submetido à escravidão política
pelos m_esmos chefes militares que tinham por dever pre
cípuo resiguardar e defender a ordem jurídica e democrá
tica que assegura suas liberdades.

Amorim assevera ainda que Lott antecipava a apura

ção eleitoral dizendo que, Kubitschek e Goulart eleitos, se
riam empossados. Isso é falso. Lott sempre falou em em

possar os eleitos, proclamadoS pela Justiça Eleitoral. Nun
Ca fêz referências pessoais a êstes ou aquêles candidatos.

Todavia) por seu lado, fS Ministros da Marinha e da Aero

náutica, com a cumplicidade secreta de Café Filho e com a

ostensiva da UDN e dos clubes de arruaceiros, batiam Os

caminhos do golpe da ditadura. Esses caminhos eram duas
negações de direito, duas fábulas da ignomínia e da estu
pidez: a(tese da màioria absoluta com efeito retroativo es

pecialmente para roubar os eleitos, e a descriminácão' no
mare Plagnum dos votos, das

-

cocorocas comunistas:
'

Hoje, tudo ísso é- coisa do passado, monumento da tas".

falta de espírito de alguns homens transviados de suas ---A-a-Ie-g"'r-i-a-e-n-c-o-n-t-r-a---s-e-n-o
carreiras profissíonais. ° certo, porém, é que a Nacão deve fundo de cada coisa; per
sua segurança na legalidade, suas livres instituiçõe"s demo- tence, porém, a cada um o

cráticas, ao Exército e ao seu chefe, que as souheram de- saber descobrí-Ia.
fender na hora ,do perigo mortal. Marco Aurélio

MODELO DO SATELITE "LA CANTUTA"
1 - O major da aeronáuti-

ca fugitivo, Haroldo Veloso,
encabeça uma força de apro
ximadamente 100 homens,
que ocupam 4 cidades do Es

tado do Pará. O quartel-ge
neral de Veloso está em San

tarém, importante cidade nas

imedíações do Amazonas, e

destacamentos que obedecem

CONTRA O USO DE ME

DIDAS VIOLENTAS

RIO, 22 (V. A.) - O briga
deiro Alves Sêco, falando à

rePortagem sobre as noticias

procedentes de Santarém, de
clarou: "Estou convencido
que voces, da i�prensa, é

que fazem as guerras". Fa

lando sobre as atividades do

brígadeiro Alves Cabral, co

mandante da la. Zona Aé-

as suas ordens, ocupam as

'estratégicas pistas de Jaca

reacanga, Itaítuba e Balter

r�

Ê:3te modêlo de um satelite artificial da Terr'a fei re

centemente posto em exposição no Planetário Hayden, em

Nova Iorque e no l'viuseu de Ciência, Industria -em Chicago.
Alguns cientistas acham que o satelite .poderá seI' lançado
ao espaço entre' julho de �957 e dezembro de 1958 como

parte da contribuição dos Estados Unidos às atividades do

Ano Geofísico In-ternaciona!.

rea, em Belém, no caso dos.

oficiais fugitivos, disse:: "Ele
tem carta branca para agir.
Nassa principal preocupação
é preservar a tranquilidade e

a segurança pública:evitando
o recurso a medidas .violen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ROMEU BASTOS
PIRES
1\�ÉDICO

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

Casa do Rio de Janeiro
CLINICÁ MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vito? Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, '23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

UR. HENRIQUE PRISCO
-PARAJSO

MÉDICO ,

Operações _ Doenças de Se
nhoras _ Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado.

.

(Serviço do Prof. Mar,iano de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

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

te no consultório. á Rua NUnes
Machado 47 Esquina de Tira-
dentes. Tel. 276'6. • ,

Residência - �ua Presidente
Coutinho 44.

CLlNICA,
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA "

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Elorianôpo'lls.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS,·MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
.

À TARDE - das 2 as 5-
no CONSULTóRIO --'-o. Rua d,os
ILHEOS nO. 2

RESIDIflNC,TA - 'Felipe , Sch-
mídt n", 113 Tel. 2365. :'

,

----,__.".-- - 'I
DR. ANTÓNIO MONIZ '

1;>E ARAGÃQ
CIRURGIA TREUMA'Í'OLOGlA

Ortopedia
Ccnsultô rio r. João Pinto,'J.8.
Das Ui às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
"Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.
DRA. WLADYSLAVA

W. MUSSI
e

DR. ANt'ON�O DIB
,

MUSSI
MÉDICÓS

CIRURGIA CLfNICA
GERAL-PARTOS

Serviço' completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de
diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPlA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL,

R"\dioterapia por ondas curtas

Elet'recoagulaeão _ Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

1° andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas _

Dr. MUSSI.
'-Das ·15 às 18 horas - Dra.
MUSSI
Residência: Ayenida Trom·

powsky, 84.
.

- -'�"""'_

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

E::lPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO � OPERAÇOES
Infra-Vermelho _ Nebulização -

UItra-S!lm
(Tratamento de sinusite sem

operação) ,

Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos _ Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

da! 16 às 18 horas. ,

Consultório: - Rua Vitor' Mei
reles 22 - Fone 2676.

.
Res. - Rua São Jorge 20 -,.

Fone 24 21.

DR. MARIO WEN·'
DHAUSEN

. CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

'

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. 1\1. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves', Jú·

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE,
MUND

/

DR. ARMANDO VAL�·
RIO DE ASSIS

F)orianópolis, Quinta-feira 23 de Fevereiro de 1956

2.021
2.276
3.147 O horário de saída de Florianópolis sel:á às 24)00
3.321 horas e do Rio de Janéiro às 16,00 horas.

'

3.449
2.694 Tanto na Ida como na Volta o. navio fará escala nos
3.371 portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba .....
3.§59 Para melhores informações, dirijam-se à

.

séde da
06 . Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone' 22-12. '

hora marcada.

Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe .Schmidt 39" A Sa

las 3 e 4 .

A D V O G A'D O S

- DR. JOSÉ MEDEIROS
'VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina.

DR. GLARNO G.
" - ,GALLETTI
- ADVOGADO

Rua' Vitor Meireles, 60.
FONE:.: 2.468

Florianópolis _;

Corpo de Bcmbeiros ....

SerV'iço Luz (Raclama-
ções) , .!. ••••••

Polícia (Sa1a Comissário ..

DR. I. LOBATO
Polícia '(Gab. Delegado)
COM'PANHIAS DE

Formado pel;Faculdade Nacio- FILHO TRANSPORTES
nal de Medicina Universidade Doenças do apareolho respiratório TAC ..•............•.•

do Brasil
-

TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul .

RIO DE JANEIRO" RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair o •••

Aperfeiçoamento na "Casa de DOS PULMOES V�.rig .;
. .' ..........•..•

Sllude São Miguel!' Cirurgia do Torax LOlde Aereo ..........••

Prof. Fernando Paulino Formado pela Faculdade Nacio· Real .

Interno por 3 anos do Serviço nal de Medicina, Tisiololfista eScandinavas .

. de Cirurgia ( Tlsiocirurgião do lIIol!lpital Ne· HOTÉIS
Prof. Pedro de Moura réu Ramos Lux : .

OPERAÇõES. Curso de especialização pela Magestic· .............• 1..
CLINICA DE ADULTOS S. N. ,T. Ex,jnterno e .Ex-assis- Metropol .

DOENÇAS DE SENHORAS 'tente de Cirurgia 'do Prof. Ugo La Porta '

.

CONSULTAS: No Hospital de Guimarães (Rio). Cacique .. , " ..•

Caridade, diáriamente pela ma- Cons.: Felipe Schmidt,38 - Central ...• 1....•....••••
nhã Fone 3801 Estrela "....•....••••

RESÍD1l:NCIA: - Rua Duarte Atende em hora" marcada. Ideal ' ..........••... ;

_.......,.".,"""'Sç,h_qtel 1��_ Tele!.. ,3.2118 � ,Re.s.: = :R.,ua. Esteye,S. Juni'or, 1 ESTREITO
Flol'inn'õpolia. 80 - Fone: 2395

.

Disque' '!
, ..

'INDICADOR,PROFISSIONAL'--,
M É D I C "O S

O t· tDR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORRÊA
. eu IS a para

GARCIA CLíNICA MÉDICA •

pIDloma�o :pel� Faculdade .Na. ,CONSULTA� - �as 10 CrlaD�aS ,

cional de. Medicina d!l UI\IVer. as 12 e das 14 as 16 horas. DR JUAREZ PHILIPPI
; sidade do Brasil ' I R N' M h d 17

.

Ex-Interno por concurso da Ma- ua unes ac a o . Edifício. João Alfredo. _

ternidade-Escola

I
Fone 2911.

(Servleo do Prof. Octávio Ro- 10 andar.

drigues Lima)' DR JOS� TAVARES Salas Le 2 - Rua Jerônimo.

E.x-idnterHno �Ot lSelrYAiçopdeECTir.�cr.
•

IRACEMA'� Coelho, L
gla o OSpl a. • • • • " •

'

<

do Rio de Janeiro DOENÇAS NERVOSAS E MEN· Horário: 8 as 11 - 16 às
Médico do Hospital de Caridade TAIS - CLINICA GERAL 18 horas
e da Maternidade' Dr. Cazlos Angustia Complexos

Corrêá Insonia - Ataques - Manias - Atende exclusivamente com

DOENÇAS DE SENHORAS'- Problemática afetiva e sexual
'FARTOS - OPERAÇõES Do Serviço Nacional de Doen-

Com: Rua 'João
'

Finto' n
"

"is, ças Mentais. Psiquiátra do DR. CESAR BATALHA DA
das 16,00 às 18,00 ,horas. Hospital-Colônia Sant-Ana.

. SILVEIRAPela manhã atende dià- CONSULTÓRIO - Rua 'I'ra
riamente no Hospital de jano, 41 '- Das 16 às 17 horas.
Caridade. RESID1l:NCIA: Rua Bocaiuva,

Restdêncía: 139 Te!. 2901- ..

Rua: General Bittencourt n,
101.
Telefone: ,2.692.

ADMINISTR,AÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
Rua Senador Dantas', 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro,
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano .............•. Cr$ 200,00
Semestre .. . . . . . . .. Cr$ BO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu-

MÉDICO DE CRIANÇAS blicados, não serão devolvidos.
PUERICULTURA - PEDIATRIA

I
A direção não se responsabiliza

- ALERGIA INFANTIL,. pelos conceitos emitidos nos ar-

Consultório: - Rua Tiradelt- tigos assinados.
tes n. 9. .

. .
�

R�sidência: - Av. Hercilio." INFORMAÇõES UTEIS
Luz n. 155 - Tel. 2.530. Q leitor encontrará nesta co-

Hor�:i?: - Das 14 às 18 ho- luna, informações qu� necessita,
'cas dIariamente diàriamento e de imediato:

.JORNAIS Telefone

O Estl!do ..........•...• 3.022
A Gazeta ........•.••• • • 2.656
Diário da Tarde 3.579

Imprepsa Oficial ••...•.• 2.688
HOSPITAIS /

Caridade:
(Provedor) .....•..... ,., ..
(Portaria) ;.
Nerêu Ramos ...........•

I Militllr , .

São Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Caro
los Corrêa ;.. 3.121

CIIAMADOS UR·
GENTES

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

.pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIÁN·

ÇAS E ADULTOS.
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M,,
chado, 7 - Consultas -das 15 às
18 horas.

•
, Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 - Fone: 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 20a enfermaria

e Serviço de gast.ro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinellt).
Ü!lI'SO

•

de neurologia (Prof.
Austregesilo).

-

Ex-interno do Hospital mater-"
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, Inteatíno,

fígado e vias biliares. Rins, ova
rlóe e útero

'

Consultó.rio: Vitor Meireles' 22.
Das 16 as 18 horas. '

Residência:
_

Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

.�_;
- ADVOGADO _

'Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

. .
DENTISTAS

DR·SAMUEL FONSÉCA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

J'ROTESE: - pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIl.: - Tratamento de

canais pela al
ta Jrequencia.

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

Fernando Machado nO. 5

-,Fone 2225

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

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA "

CONSULTÓRIO Edificio
Partenon�-

•
2° andar - .sala

203 -, Rua Tenente Silveira, 15.

"At;EY1(!e <Íiá�Íímlente das 8 'às
11 hbras..; ,�- .. I

3as e 5as das 14 as 18 horas.
- 19 as 22 horas.

. f.

Confec eiona Dentaduras e, Pon
tes �óveis de Nylon.

DR. JOÃO ASSIS FILlJO
CIRURGIÃO DENTISTA

Clinica de Adultos - Cirurgia
e Pro tese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A �

salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

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

O ESTADO

2.314
2.036
"3.831
3.157

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDIC,O

CLfNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO .- FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei·

eles, 22.
'

HORÁRIO: ,

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório _ 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros

--_.�- .

DR. VIDAL 'DUTRA FILHO
"'MJ::,DICO 'DE CRIANÇAS:
Consultório: Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas).
Residêncla r. Tenente Silveira,

130 (Fone 3165).

2.4ú4
2.038
2.594

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

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doencas de Senhoras _ Partos
_ Operações·_ Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTÓRIO: Rua Félipe

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

.

HORÁRIO: das 15 ás is ho-.
ras

Residência: Avenida Rio Bran-
co, n. 42.

-

Atende chamados .

DR. LAURO DAURA
CLiNICA GERAL

Especialista em moléstias de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos os

sexos.

. Doenças do aparelho, Digestivo
'e do sistema nervoso. '

,

Horário: 10% ás 12 e 21h ás n.
Consultório: R. Tiradentes, 12

- 1° Andar - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone:' 3248.

DR. ALVARO DE
CARVALHO

'1.700
2.500
::,553
2:325
!l.402
2.377'
2.300

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoras _ Prodo
logia _ Eletricidade Médica

,

Consultório: Rua Vitor Mei
reles n. 28 - Telefone: 33Q7.
Consultas: Das 15 horas' em

diante.
Residência: Fone', 3.422
Rnã: Blumenau n. 71.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

.

Consullas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelin11O,

12.·
.

•

• Com is�e v�16V' �S.
",bril".i um", contA que

';'��.iii••iMF�
lhe ..ende� ju�O cem-

'01 pense.dor
e

levelol".i pelo"'" SU6 residin-
•

,
,I cie, um lindo e útil pr.esente:

umBEL/SSIMO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

NCÓ AGORiCbLA
'RM.o t7' , 16

... FLORIANÓPOLIS
_

�NTA CATAf.!Lf\l. _.....�

DR, lVO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

Consultérío rua Bocaíuva, 42

I -, 'V
Transporte,

Pillto, g :rpoa

Viagem com 'segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS DO
-..

RAPIDO, {(SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba

-

� I
"

•

Age"nClva. 1l.us· Deoaoro e�qui.na. da
• Rua Tenente Sílveíra.

c. RAMOS S/A

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE
Durante o. calor fortíssimo que estamos atravessando,

nada como uma noite aprazível, gozando, ainda ãs deli

'elas dos banhos de mar.

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

Se você ainda não. possue um terreno. em Coqueiros
aonde construír sua residência ou 'sua casa de praia, não
perca a oportunídade, compre já um dos últimos elo. lotea-
mento 2, da Praia da Saudade.

. .

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

Fone 2.521. _ Propríetárío dr. Nerêu Ramo.s;PÁI., ��� COJ
� �/ �IAffS _.'.:'··�o�*" .

Ca�a 'das Esquadrias,.� DE ALBERTO RICBTER
.

'. oullAllTE TODO DItA Rua 24 de Maío, 612 _ Estreito _ Frorianópo.lIS"

/.," ."

"' no� I/J1nFJO� �t Pnrtas , janelas, caíxas, meia-caixas, vistas, etc., com

_" _-
.J" I-tI<I. J.:..f' estóque para entréga imediata.

.
..t,

r:.tI-.�,:_,\_ t·
e_se!X������s�primorada em Canela da melhor qualidade

,

"
-;: _

{<... Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron-

iIIl 'to para entréga imediata
, ...

, li .�Férro _ Tubos -"S:1nitár:ios e Azulejas para importa-'
.... �ão do Rio.' de Janeiro. da Cía. Americana de Intercambio

... �
\ , (Brasil) CADIB.

FIO r I-a n o'po 1"'1_S Llda ,.,

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

-----------------------

FARMÀCIA DE PLANTA0

--

Express
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO'

FLORIANÓPOLIS LTDA. DEPARTAMENTO DE SAúDE Pl)BLICA
PLANTÕES DE FARMACIAS

MÊS DE FEVEREIROTransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CUR,ITIBA, SÃO -PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Filial: SÃO PAULO

4 sábado (tarde) Farmácia
5 Domingo

,CURITIBA 11 sábado (tarde) Farmácia
Filial: 12 domingo " . Farmácia

Rua Visconde do Rio Branco
- rasãoacc (tarde) Farmácia' Moderna Rua Jo.ão Pinto

932/36 '.

19 domingo. "Farmácia Moderna Rua Jo.ão Pirita
Telefone: 12-30 I

'

Teleg. "SANTIDRA" 2256 sábado (tarde) Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

domingo- Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

�LEGRE I· ? .serviço noturno ssrá efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio. e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt; 43 e

Farmácia
Esperança Rua C. Mafra

Esperança RUa C. M�fra
.

Nelson Rua F. Schmidt
Nelson Rua F. SchmidtMatriz: FLORIANóPOLIS

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

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435 - End.

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: PóRTO
"Riomar"

Avenida do Estado H366/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33

Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
'autorização �êste Departamento.. (

�-�--�.'.!":-"t�""��'<f-;_:<.��k-'�
Departamento. de Sáude Pública, Janeiro de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampo,ra _ InsPetor de Farmácias.

Telefone: 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"
'Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RI0MARLI"
I

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI·
ZONTE·
"Riomar" .

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

.

Atende "RIOMAR"

Dtimo emprego de capital
VEND�l\t.SE URGENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

UMA ÁREA DE TERRAS - No Bairró do Estreito,
próximo á Ponte Hercilio Luz, já loteada (12 magnifico.s
lo.tes) ;

UMA TIPOGRAFIA - -Com .to.do o. aparelhamento
necessáriõ, equipada com dois. prélos eletrico.s, dispondo
de ótima freguesia;

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO � Uma máquina de

escrever, Olivetti, nova, çarro grande; uma escrivaninha,
uma cadeira giratória, uma �esinha' p/máquina, �stante'
para livros, tudo de imbuia, e um armário pequeno. de

pinho.
Preços a c-ombinar. Facilita-se parte 'do pagamento.

Tratar com Octacilio Nascimento, rua Co.nselheiro Mafra,
140, ou C. PastaI, 517.

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg: "RIOMARLI"

NOTA: - Os nossos serViço.s nas praças de Pôrto.
Alegre, Rio e Belo Horizo.nte, são efetuados pelos nossos

agentes /

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Co.nsultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLIS
-Fo.nes: 25-34 e 25-35 -

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
HOEPCKE

114VI0-MOT08 «CARL 'DOEPeIE)
.'

ITINER'ARIO
SAíDAs DE

Agentes-Ve.ndedores �

PROCURA-SE PARA CORTES CASEMIRAS E TE
CIDOS PARA SENHORAS, P/SISTEMA REEMBOLSO
POSTAL - TODAS LOC. SERVIDAS VARIG - CO
NIISSÃO 8% - BREVEMENTE LANÇAREMOS SEN
SACIONAL NOVIDADE TERNOS 'E VESTIDOS PRON-
1'OS SOB MEDIDA PESSOAL A PRE'ÇO SEM IGUAL.
CARTAS PARA "REEMBOLSO AILIZ LTDA". RUA
BRESSER 2348 - SÃO PAULO. - IND. OCUPAÇÃO E

I'D'A
Fpolis.
15.-2

Itajaí
17-2
.29-2
'I2�3

VOLTA
Rio Santos
22-2 23-2
5-3 6-3
17-3 18-3

27-2
10-3

BORDADOS A MAO
Ensina-se na·Rua Feliciano Nunes· Fires

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- sra. Ib Ligockí Vieira
esposa do sr. Solon Vieira,
Secretário do 'I'ribuaal Res

g ional Eleitoral, e pessôa
muito relaciona,da na socie
dade local, ondé goza de me

recido destaque:,

- sta, Marta Boabaid.
- jovem Carlos Alberto

Virmond, ,e'studa}lte, -resi
dente em Joinvile;
- sr. J0sé' 'Ferreira
- dr. 'Odilon Gallotti,

médico residente no Rio de

Janeiro, onde exerce . as

funções de Diretor do Hos

picio Nacional;
- sra. Maria das Dores

Ouriques, esposa do sr. Pa

trocinío Ouriques, do alto
comércio desta praça;
- sr. Ney Lopes Vianna,

��:::�I!.;t;::;�:��::�:�� �DÜÕC-"'lcjDRE�OVÃ"LÊscô"NO"--I , �,
Av, 7 d. s.,::�:.� ''';7/1<';; � ';:,:. ,.... , "" ""lí��"." :'f;1!!

midt, comerciante em Ita- -

UO
,,'

IJ lE "

--
'

jaí
sra. Elvira Adelia o- Carnaval de 1956 tev� re!gi§trando'o mais !Eve,lncic, -CO I,ÇUR�f}�ENSA-l DE REPORT�GENS O PISIDI DO,Rfõ/GRÂN'ÔÉ ÉÁ :(��� ,

Klein, esposa do sr. Bennô grande reper�u�s� 'em, �(i)d�S: dente:'.:
-

>
.' ltad l, d êsde,í

I

PACIFICACA-OKlein, 'comerciante em Rio' QS setores SOCIaIS... : 1 �"? baile;..,ge� 3a: fell·�_. ter- eStI,' Q" O m-es, a JaneirO -

, '

.

_,, No Clube Doze de AgQsta. mmou n�, 4.a . ..:fell:a mal& ou' ,

-:" J)IJ'. ' 1do Peixe; ., '

'. � '.

Yln�iJi&�e€'e�'.t"v."d r�/�.'..' PonTO ,A,LEGRE" 21

(�VfI954
que 'es�Olh' e-u� o sr, Jus'

_ sta.' Maria da Glória as f.estas -momístícas .decor-> illébos'.ás 7 hora,..� na manhã I I a
=

reram com um movimento quand'o houve ã pa�;;átãn:'�'
, .

-

�
.

c' t .' . '."----
.

..__. ,::ltJ".""'" pÓ11.f,Ôrtpe... f.oi notiCÜ!- celíno K�itschek candidato'

OI, iveira, filha do sr. Oscar ,-

f d esta nas maos ausr.-u� s=erercoes •

desusado, excepcional... Praça 15, com a orquestra a ncurso mensal de re- O prrmerro premio 01 o, '. -,.. Gp lU=�,_----,�_
Soares de Oliveira �. F t do demars .

f
_ .

'lídei d
.

A ornamentação dos sa- frente... porta ens, lan�ado por Dib zonfer-ido ao sr
".
R. S. Levis, cal' on oura e

. s_
ncar-

cUJa. acçao e uuera a, aqui
- sr. Euclides Toletino Iões esteve a cargo de EDU- E' de se assinalar que tam- Cherbm, atraves do progra- que apresentou interessante membros da comissao e

.

no RIO Grand�, pelo coronel
Lopes, alto funcionário do

ARDO ROSA, com os Irmãos bem os foliões do Clube Lira ma "Resenha J-7" da Rádio .rnbalho sôbre=a ponte Her-I rsgada-de promover os pri- Walter Perachí de Barcfl,los.17° Distrito de Piscãlização I b 't I melros contatos em prol da '-, ')I Pereíra como decoradores encontraram-se com- os do Guarujá e, em c� a oração z ího �uz, em, repor agem 1 ..

'

_ .

_ ran- Surpreendentemente, o dr.dos Portos I
eximios. .. Clube Doze, dando-se por ter- com este matutino, suas denommada: "Braços de pacírícaçáo do PSD no g

Oscar Fontoura ê seus co-
- sta. Olga Duarte Silva, minada a..passeata... 'finalidades, porquanto des- ferro-que fizeram o. progres-

" d-e.nse., a grar:de tparle1'tf1�CO dde legas de com1�Sao Marçalfilha do saudoso sr. José -

h trazer ao apnsco o a
Foi uma ornamentação que pertou em todo o Estado 30". Mereceu mençao onl'O-i, Terra, Pacheco Prates' ePedro Duarte, ex-diretor do

maravilhou toda cidade, Co- A !venda de convites foi interêsse invulgar. l!stá as- ,}a o sr. Pedro Dittrich Jú- l direção naclOnal d�.m�s�o Franciséo Carrion, estão en-Tesouro do Estado,;
enorme, bem' como o mO'VI' _ sim de' parabens a C�ixa aior pelo seu trabalJ:lO inti-

.

partido, os, correllglOnanos
t Od R Ih

mo as centenas de turistas ,,' I d'
.

da C nven contrando_faci,lidades nO,de-- s a. ette ama o,
que ,aqui estiVeram em nossa menta da.Secretaria, com a Econômica Federal, de San- lnlado: "Excursionismo: I que lVerglram o. ct- sempenho d,ª terra que lhes

- sra. Cecil-ia Macedo . .

d t' 'T' i Cã6 Nactonal de, fevereIro 'e -

Joa-
terra... a SUSPensão de licenças, Pa- ta Catarma, patrocma ora CllI'SO Prepara 1VO,aS

uns-I·" ••••••••••, foi incumbida pelos membro,"Simões', esposa do sr.
Nunca foi feita coisa igual gamentos a-trazados" etc. .•. do. singular e,ertame. mo". "•••••••8..

da G. Reestruturadora do
, quim Simões

na velha sociedade e as des- Todas as mesas foram vendi- Para o mês' de janeiro, O vencedor dp mês de ja- A, o
-

I
Estado já qile os componentes

- sr. Hubert Beck
pesas orçaram., aproximada- das não só no Clube Doze co- inscreveram-se as seguintes aeiro reeeberá um premIO Se Voee usa cu OS de ala rebelde Nem demons-

- sr. José Bonifâcio Fer- .

dmente em 30 mil cruzeiros, mo na'Séde'Balneária... pessoas: Pedro Dittrich.Jú- de quinhentos cruzelrOS a
PARA. CORRIGIR A'VISÃO trando boa vontáclé em rela-nandes sómente em material, fóra o Três foram 'os blocos for- nior, Presidente do Centro' Caixa Econômica Federal de ção aos propósitos· deselllvol-

- sr. Waldemiro S. de trabalho dos art-lstas... 'mados por assoçiados: AS Excursionista Arnoldo Rau- Santa Catarina, devendo vidos pelo<ex-Seeretário doAlmeida O motivo chinês imperou, TIMIDAS, OS VIVOS E OS lino; R. S. Levis, residente t;Oll correr também à seleção Interiõr do" governo Cilon,.w.O•••••••••••••HS. sendo denominado CARNA- ACANHADOS, com suas fan- à rua Pedro Demouro, .... dêste matutino. I
Rosa.

VAL EM SHANGA\ e tudo es- tas ias originais e bonitas... 1.351; W. M. Lemos, resi� A repor.tagem vencedora e O próprio coronel Walter
teve sensacionaL O Clube Do- Estes blocos concorreram Pã- dente ii rua General Gaspar a que mereceu menção hon- I . Perachi estaria aceitando de
ze deu quatro grandes bai- ta maior brilhantismo dos 'Dutra, 121; Norberto Sou- rosa foram lidas pelo micro- j'-

\ I bom g,rado a: nova linha ado-
les ... Sábado, Domingo, 2a. bailes, tendo tomado Parte.... za; Carlos Xavier, residen- fone da Rádio Guarujá .e se-' U�E .r� tada pelos legalistas gaúchos

TR:t!:S LETRAS SALVA- e 3a. feiras, sendo o de 2a. no concurso havido defronte te à rua José Boiteux; João I'ão publicadas p'elo (lO Es-

.�m�
estando inclinado mesmo a

, nORAS feira na Séde Balneária, que à Prefeitura, 2a. feira á noite, Mauro, residente em Palho- tado". I' \t I •• (IJ prosseguir nas dema1'ches pa-
alcançou grande suceSsO ... ' obtendo o 3.0 lugar, desfilan- ça; Leonésia Brognoli, resi- Parabens aos vencedores! '''�, " • cificadoras, impondo penas

Na primeira semana de vi- Tambem na 2a. feira h{Juve do com grande entusiasmo, dente à rua José Maria da Já estão sendo recebidas, as
;�, como condição a tal prosse-

d�, é necessário aplicar a va-I
à tarde a FESTA CARNAVA- recebendo far.tos aplausos Luz, 88 e Maria Helena Car- participações para o corren-

PA,RA HIGIENIZAR OS OLHOS guimento a suspensão da
Clua B. C. G. às criapças por- LESCA INFANTIL, que teve como uma bomta taça. doso, residente à rua Cle- te mês. , medida intei-vencionista im-
que, não tendo qualquer in- tambem o máximo brilhan�, mente Rôvere, 33. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, posta pelo Diretório Nacional
conveniente, protege-as con- tismo ..... Todos os hailes e Enfim o Veterano cl?memo- A comissão julgadora 'é ao ex-organismo dirigente do
tra a tuberculose e outras matinée para as crianças ,rou condignamente o Carna- composta' dos seguintes Vende-se ou arrenda,.se Estado do qual foi presidente.
doenças. houve a filmagem pela CINE

, vaI! galhardoando neus asso� membros: Dr. Rubens de " , ,Como a' suspensão da in-
T. V. FILMES, serviço orlen- ciados com festas que mere- Arruda Ramos, pelo jornal UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL- tervenção é

'

exigida' como
tado Pelo Departamento de ceram louvores de todos em "O Estado"; dr. Dib Che- ROSSO, cujt)s produtos já contam com bastante aceita- preliminar, a sugestão do CeI.
Turismo da Prefeitura.,. . geral, enfrentando com ga- rem, pela Rádio Guarujá e ção nesta praça e n� de outros, Estados do Sul, sita à Perachi está sendo recebida
Devemos assinalar que as lhardia o TRIDUO CARNA- professor A11í Mafra, pela Práia Comprida, no vizinho município de São José. com fundadas reservas pela

festas c,arnavalescas decorre- VALESCO... Caixa' Econômica Federal de Informações à rua General Bittencourt, 112. grande ala liderada pelo gen.
ram em plena ord!!m, não se A. S. Santa Catarina. 'Telef. ln79.

Sociais
A INGL�TEltRA
NÃO PARTICIPA
DO A€ORDO SO-
BRE O TRIGO '1GENEBRA:, 21 (U. PJ _. A
Inglaterra notificou formaJ-1mente, em data de ontem,
que partícípará 'do novo A
cordo Internacional elo Tri

go, o qual está sendo' revisa
do por uma conferencia de
60 -nações que se realiza
aqui. O, governo, britânico
não é membro do Acordo, o

qual expira este ano, mas

enviou uma delegação ao

conelave que está redigindo
o projeto de um novo acordo.
,A Oonferencia, que adiou os
seus trabalhos a 16 de no

vembro, para dar aos gover
nos tempo de considerarem o

projeto, foi hoje reiniciada.

ii ter'

ALUGA SE

Eu que chegue
essa alegria

VIRGINIA VITORINO

Eu que cheguei a ter essa alegria
, I '

, v

De junto' ao meu, possuir .teu coração l
, •

'<,

Eu que julgava eterna a duração
.

Do voluptuoso amor que nos unia,

Sou, apagada a ultima' ilusão,
Morto o deslumbramento em que vivia,
Um cego que, ao lembrar a luz do' dia,
S�nte mais negra ainda a escuridão,

Tu me deste, a ventura mais perf�ita;
Perdi-a, e dei-te a chama insatisfeita
Dessa imensa paixão com que te quís.:.

.Hoje o que eu sinto, inutil, revoltada,
Não é-magoa de ser tão desgra çada :

- .É pena de ter sido tão 'feliz.
Duas salas para Escritó

rio à Rua Fernando Macha
I do, 12. Tratar na mesma.x x

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE: Neptuno-(tO Malllot, das Eltrelas»
,(' conUnua reinando nas praias
_rlltlfl,�,,<,,;e," .

"

, Entre as sugestivas criações que, anualmente, a mÓ-I'
da apresenta por ocasião da atual estação balnearia
sempre lograram obter admiravel destaque, os da já
consagrada marca Neptuno, justamente cognominados o

"maillot das estrelas".
,

Na verdade, os novos' e maravilhosos modelos que
-oste ano a Neptuno apresentou, vêm desp'ertando' a'
maior admiração pelo seu alto .bom gosto e elegancia.
Pode-se mesmo afirmar sem incindir em 'qualquer exa

gero que, graças a êles logrou a Neptuno manter ainda,
nesta temporada, o reinado absoluto nas praias brasilei
ras.

Igualmente entre nós, os maillots Neptuno,' como
nos anos anteriores" alcançaram invulgar sucesso, pela
belaza e originalidade dos modelos.

"A :Modelar", distribuidora exclusiva em nossa Ca
pita! vem apresentando as mais recentes criações Neptu
no que, incontestavelmente se eçrrstituem numa primoro
sa moldura a embelezar .a maravilhosa plastica femini
na.

.\

Preceito do Dia

Aumente a resir.tência
de seu filho contra a

tuberculose vacinrndo
õ nos primeiros dms de
vida. - SNES.

_'._.- o_r-

��-.t'�t .. _ �.--:1�=:;

---------------------
3

/

p r i m te i r; a \ ,pr o v i d, ê . n e- i a p, a r a
" �

...

.'FELIZ MIAGEMuma
Rode mais com mais

so55'90 rodando ;ôbr.Procure seu revendedor. troque

os pneus gastos de seu carro por

um conjunto novo de, pneus '

Generar:" e dê Q partida para

uma jornada de muitól qel-

16metros: mels s,egur05, mail cen-

,. , f

faaú.tlJ,�., «QÜmj,OI. -� lÍmpptap#t�
",'. �rrj ,�PNEUS

'

GEIVERAL -S.A.'
�,�: .

-

'

��... " ..

Casa do '-estudante
�--------------------------------------�--------------�------------------------------------------------------�----------------� ------

,AVENTURAS DO' 2E�MUTRETA
, 1. 9.>:r1.APtA

'/

Continúa repercutindo, fa�

vorávelmente, em ,todo o Es

tado de Santa Catarina a

campanha encetada pela U

niíí,o 'Catarinense de Estu
dantes ,pró-construção da

Casa do Estudante e- do Res

taUl'ante 'Universitário. A ca

ravana encarregadâ de an

gariar fundos para a con-

! cretização de tão grandiosos
I estabelecimentos, obteve at"
,

o dia 16, em apenas duas ci-

dades do sul do Estado, a
I

apreciá1vel soma .de 20.000
, ,
,

crqzeiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NQTICIAS DE JOINVllLE TREZE DE MAIO E TAMANDARÉ E ,SUAS O MARTINEllllNSCRJTO PARA A PRO-

(Do Correspondente Hugo Weber,
especial para "0 ESTADO")'

- Pouca atividade das equipes: .,- Afóra os habi

tuais ensaios semanais de futebol, não há maior ativída
de à vista para as equipes de futebol desta cidade, O

mesmo acontece no setor do basket e voleibol. Depois de

encerrado o carnpeônato citadino .poucos são os cotejos
amistosos que se programaram. D� resto, somente agora

passados os folguedos, carnavalescos voltaram-se os -dire

tores a pensar em ativar as equipes.

-Dia 26, o Perí, nesta cidade: - O onze do Clube

Atlético Operario, para quebrar monotonia, depois de

apresentar-se domingo em Blumenau contra o Guarani,
disputará um cotejo "revanche", nesta cidade, dia 26,
com o onze do Peri Ferroviário, da ci�ade de Mafra.

- O novo Presidente do Caxias F: C.: - Tendo ter

minado recentemente o mandato do sr, Norberto ,Campos
na Presidencia do Caxias F. C,� Conselho, Deliberativo

do clube alvi-negro elegeu para reger os': destinos da

agremiação neste ano, o sr. João Hansen Junior, cuja es

celha repercutiu, agradavelmente nas hostes caxienses,
por se reconhecer no novo mandatário um desportista
íncansavel" e Imbuído dos melhores .propositos, com o

",que muito .lucrará o veterano, clube.,
�

"V .......� ..

PERFORMANCES NO CERTAME

AMADOR DE55

VA "CLÁSSICA "FORCAS ARMADAS
)

DO BRASil','
'I'reze de

_

Maio e Tamandaré tarmina.ram seus com

promissos no Campeonato Amadorista de 55, logrando o

primeiro as honras de campeão e o segundo as de vice

campeão, com um ponto apenas de diferença.

A Prova Clássica "For- a ela deverão concorrer

ças Armadas do Brasil", Floresta, Cor-íntians, Tieté,
promovida anualmente pela de São Paulo; C. N. Mar

Federação de Remo de São tinelli, desta Capital e uma

Paulo, está marcada para o guarnição gaucha, possível
dia 4 de março próximo e mente a oito. do Barroso.Ambos fizeram bela campanha e mereceram 08 ti

tulos . conquistados,

TREZE DE' MAIO

l'ÁMANDARÉ

Tamandaré 2 x Flamengo 1

Tamandaré 2 x Iris 3

Tamandaré 2 x Vendaval 3
-ramanaare � x Treze de �aio 4
'I'amandaré 1 x Postal Telegráfico 1
Tamandaré 3 x Austria 2
Tamandaré 3 x Alvim Barbosa 2
Tamandaré 2 x- x, Flamengo 1

'

I

Tamandaré 2 x Iris 1
Tamandaré 2 x Vendaval °
Tamandaré 4 x Treze de Maio 2
Tamandaré 3 x Postal Telegráfico' 3
Tamandaré 3 x Austria, 2 .'-.
Tamandaré 6 x Alvim Barbosa 1

,

O AMÉRICA, DE BlUMENAU, NA 3SB,

REGATA'lNTERNACIONAl DE

MONTEVIDÉU
Ao que fomos informa

dos, o Clube Náutico Amé

rica, de Blumenau, Ira a

Montevidéu, no próximo dia
4 de março, participar da
35a Regata Internacional
de Montevidéu, anualmente
disputada pela Argentina,
Brasil, Chile, Uruguai e

outros, O vencedor da últi-

ma Prova Clássica "Funda
ção da Cidade de São Pau
lo" pediu inscrição para os

páreos de oito e quatro sem

patrão.

Recorda-se que o Aldo
Luz, desta Capital, foi o

vencedor da 33a diputa, em

1954.

CAMPEÕES OS FEDERAÇAO, ATlÉ-
ARGENTINOS TlCA CATARINENSE

Foram os seguintes bs re-

sultados finais do Sul-Ame
ricano de Natação, reali
zado em Vina del, Mar, no

Chile:
Masculino - Campeã

Argentina, 148 pontos; Vice
- Brasil, 137; 30 Perú, 88;
10 Chi le, 25,5; 50' Colem
bia, 24 e 6<0 Uruguai, 9,5,
Feminino - Campeã -

Argentina, 191; Vice -

Braail, 85,5; 3° Chile, 44 e

4° .Perú, 25,5.

NOTA OFICIAL N° OI/56

Por deliberação da dire
toria da Federação Atléti
ca Catarine�se, ficou resol
vido ,a f�liação, desta' data
em diante, de clubes

.

que
praticam as modalidades de
esportes a eL!'l, su bordinados
e que não r0'l�Uam quadras
e- cunchas adequadas e ofi
oia lizadas.

Luiz Fiuza Lima
Presidente

---------�----------------- ---------'---,"-------'----'--_
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'O Treze de Maio 'contou para a obtenção da corôa

com o concurso dos seguintes jogadores: Walter, Ernani,
Rosélio, Flávio, Natalino, Botelho, 'Helio, Aldo, Aragão,
Sabará, Mário; Waldir, Tito, Idelfonso, Tuca e José. Na

direção do plantel grená o técnico João Andrade foi in

cansável, assim como o sr. Edgar Fortkamp que na pre-

- Concedida a renda do Torneio Inicio à crônica: - sidêrrcia do ôlube não mediu sacrifícios para que a jo
Pela Resol�ção '": �/56, o sr. José Elias- Giuliari, pres�-Ivem agremiação se de�tac�sse como sempre se destacou

dente da LIga Joinvillense de Futebol, "no' uso das atri- como uma força de primeira grandesa do soccer amado

buições que lhe são conferidas pelo Estatutos em vigor" "rista local. Cumpre também louvar a atuação, -do vetera

e considerando parecer favoravel dos srs. -presldentes �,no zagueiro Natalino que tornou-se o grande esteio_ do

do Caxias, F.C" América F,C., São Luiz A,C. e Clube' clube em quasi todos os jogos disputados pelo XIII.

Atlético Operário - destinou à Associação dos Cronis- 'I
tas Esportivos de-Joinvílle a r�nda. liquida, do Torneio

I
Abaixo damos os resultados colhidos pelos dois con

Inicio de Futebol da la. divisão da L.J,F. A resolução juntos no certame:

ngora firmada veio'confirmar o entendimento havido 1'6'- .�� 'T'- _,

•

centemente entre a cronica e o esporte principal da ci

dade, como ,já foi noticiado- pela correspondencia de "O

Estado":'
'

Treze de Maio 4 x Alvim Barbosa 1

Treze de Maio 2 x- Postar Telegráfico 2

·Treze de Maio 4 x Austria 1
Treze de Maio ,4 x 'I'amandaré 2
Treze de Maio '4 x 'Flamengo 3
Treze de Maio 3 x Iris 3

TreZe de. _ Maio 1 x Vendaval 1,
Treze de Maio 6 x Alvim Barbosa. J

Treze de 'Maio 2,x Postal Telegráfico 'l
Trêze da' Maio 7 x Austria 1 '

- "

Trez� d�""M�io 2, x Tamandaré ti
- Agradavel 'repercussão da .mensagem do Presí- Treie de Maio 1 x Flamengo 4

dente da, FAC: - Teve a mais agradavel 'das reper- �Treze de Maio 3'x .Iris 1

cussões, pelo menos'no seio da cronica e est,a mesma pO-,' -=
-

Tteze de Maiô:lfx Vendaval' 1

de, afíançar �qu�,llos meios esportivos aniadorlstas, a
"Y

Resumo: 14 jcgos : 9 vitórias; 2 derrotas ),3� empa

mensagem do Sr. Fiuza Lima, Pres-idente ida Federação, te,;s; 14 tentos a favor e 25 contra. Saldo: 19 te�s.
�

Atlética' Catarinense, enviada por intermédio de Ilmar

Carvalho à. cronica e ao esporte do norte-catarinense.

Cõincidiu com 'à geral espectativa que se fazia em torno

das primeiras manifestações do novo' mandatario com o

esporte )nterlOl'ano. Pode 8.S. estar tranquilo que con

tará com todo o apoio e interesse dos desportistas bem
intencionados Qe;ta região.

'

- or,l;e�iíltaaos de�DomiÍ1go:- - Voltou vitorioso
<lê .sua exÇ.ul' ã.o",ª,)3.lumenau o onze do Operário; o qua
dro d�. Usiha Mêtálurgica derrotou o Guaraní, do Vale
do Itajaí, pela contagem de 6 x 1. Nos jogos locais, a

partida que maior atenção atraiu foi o cotejo decisivo
do certame da 2a. divisão entre Estiva e Adernar Garcia,

.

vencido pelo primeiro pela contagem de 5 x 2, voltando
com isso a ostentar o titulo de campeão da "segundona.
Como preliminar deste' encontro jogaram pelo certame
da 3a. divisão os conjuntos 'do Afonso Pena E. C. e Boa

Vista, resultando o empate de 3 x 3. Renda superior a

tres mil cruzeiros, dado o interesse pela decisão do cam

peonato da 2a. divisão.

AQUECEDOR

ElÉTRICO

��4,
:'MERSÃO f1,

Capacidade sO LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura de�ejada.

o MISTURADOR DAKO, de I�,-.

lagem instantanea, permite o

maior escala' de 9raduações de

TEMPERATURA.

(

�'�" '. .

; 1:'
"

..
ç,:

.

'
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TAUBATÉ 1 X
OSWALDO CRUZ 1
.Dos muitos jogOS efetua

dos domingo na várzea, um
houve que prendeu a aten
ção dos esportistas que
compareceram .ao campo do
Oswaldo .Cruz que teve por'
aclversál'io o Taubaté tam-
bém do Estreito.

-' '

CASA MISCELANIA dístrí
. Resumo: 14 jogos ; 9 vitórias; 3 derrotas; 2 empa- buídora dos Rádios RC,A.

tes ; 36 tentos a favor e 26 contra. Saldo: 10 tentos. 'Vitor, Valvulas e Discos.

CONFORTO absoluto
\

Grande ECONOMIA
"_;'-��"�'1?J.'��

�. ,

'

AQUECEDOf5 ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

'Obti(Od;�--;;;-
-

til*
I í,' "-;"-'

horiz.QI\tQJ • urtitlll.
"

\i,� .

.

.

• Construc;ão--sÚid�endo�alxa interna- de COBRE '.
i' revestida de material altamente ISQI.ANTE (lã de vldrol.
• Resi$tência do tipo tubular. inteiramente blindada, �
• Controle automático de temperatura pqr·�!.AfQ

"" "t', que grolW�_ Ql'wfe ECQNQ��
.. ;..'"

PAQ-�I'--.������-_.. _ • .......J,.J; ,� ��

/

,

EMPREGADA' .

,

Família de Curitiba prt;cisa de uma empregada.Tratar no LUX HOTEL - apto. 308.
Paga-se bem.

'

Jogo atraente e movimen-
tado,' terminou com um jus,
to empate de lx1. Já é a
.sétima vez

-

que se def'ron .

tam O!; dois valorosos rivais.
.sendo que o Taubaté colheu
:1 vitórias contra 2 do Os.

. waldo Cruz. Duas pelejai! _

terminaram empatadas.

Cosinheira

J
Precisa-se. de uma cosi

nheira no Restaurantte do
Clube 12 de Agosto Rua
João Pinto 6.

'

./

fabrica
.

de Tecidos
Catlos Renaux S.8.

�SSEMB�ÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FICam conVidados os senhores, aciO'nistas a se reuni"

�'cm ema assembléia geral extraordinária, na séde social,
II rua 1 de Maio n. 1.283, no dia 17 d� março de 1956 à8
9 horas, para deliberarem sôbre a seguinte

'

ORDEM DO DIA
a) Ratificação do aumento do capital. /

b) Assuntos de interêsse da socied�de.
Brusque, 15 de �evereiro de 1956.
Guilherme �el\aux - Diretor-Presidente
Carlos Cid Renaux - Diretor.

'

o ES1 ADO

f '

•

In!mB�
'CINE SÃO JOSE

As 3 -:- 8hs.
"Uma fabrica de gargav ,

lhadas".
Cantinflas - Fernando

SE>LER em:

SI EU :FOSSE DEPUTADO
No Programa:
Reportagem sôbre o car

naval no Rio de Janeiro.
Nac

Preços: 11,00 .: 5,50.
Censura até 5 anos.

[......
As 5 - 8hs.

Vivendo essa emotiva
história e fazendo da ansie
dade um novo motivo cine
matografíco pela sua alta

expressão, JORGE MIS- -,

TRAL confirma, ainda uma

vêz, que para o gênero de

interpretação não encon

trou rivais:
Jorge MISTRAL - Emi-'

lia GUIU - Pedro VAR
GAS - Trio Los DIAMAN
TES - Tona La NEGRA
- Ana Maria GONSALEi;l
em:

A NOITE E NOSSA
No Programa: /

Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura 'até 18 anos.

C�Ti_n-:
As - 8hs.

. Robert MITCHUM
Linda DARNEL - Jack
PALANCE em:

A ULTIMA CHANCE
technicolor

No Programa:
Carnaval em Flortanópo

lis,
-

Preços: 10,00 - 5;00. '

Censura até 14 anos.

I_".'."W.
As - Shs.

"Sensacional Programa
-, Duplo"
1° Cine Noticiario. Na:c.
20) CARRASCO DOS

rROPICOS - Com: Ronald
Reagan - teéhnicolor

3� INFERNO BRANCO
-'- Com: Alan Ladd,
technicolor

, Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

Ul>TiQ-,- __ ,_�t:"I�__

·

As - 8hs.
Ankito em:

O REI DO MOVIMENTO
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos,

As - Shs,
James MASON - Kirk

DOUGLAS Farley
GRANGER - Pier ANGELI
em:

A HISTóRIA DE TR1l:S
AMôRES
technicolor

No Programa:
Vida Carioca. Nac,

Preço: 8,00 - 4,00.\
Censura até. 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1.1-"'"
-DE PITIGRILLI

Buenos Aires - CAPLA)
_ Ao aconselhar-te que te

abstenhas de fazer os. ges

tos que todos repetem e de

falar como falam todos, te

dei um conselho perigoso,
mas minha consciência está

relativamente tranquila,
porque sei que os conselhos
de higiene da alma e os pre
ceitos de estética do estilo
não são seguidos, sobretudo

pelo público masculino, Na
poleão dizia: "As mulheres

. de meus marechais podem se

transformar em marque
sas, mas seus maridos se

rão sempre o que eram".
E' anti-social a atitude

que te sugeri na cronica

anterior porque se a massa

admira a quem é diferente

dela, sob sua admiração há

um ódio sempre pronto a ex

plodir. Durante as revolu

cões a turba analfabeta se

dese�cadeia contra aquele
determinado escritor, contra
certa cantora, contra aquela
"professional beauty", não

por sua adesão ao govêrno
caido, mas simplesmente
porque um sabe escrever, a

outra sabe cantar, a tercei
ra é imperdoávelmente be

la. A política é um pretex
to contra quem ofendeu a

massa medíocre, fazendo o

o-esto rebelde de destacar-
" :e da mediocridade, ·de não

subscrever suas aspirações
medíocres, suas fórmulas
medíocres, seus sentimentos
medíocres.

O Ideal para um homem

in tel igen te seria euviar o

próximo para o "inferno" ou

para a "casa do diabo", co

mo dizem finalmente aque
les que não têm coragem de

afundar o braço no "bas

f'ond" do vocabulário, ado

tando assim certas expres
sões hispano-americanas,

�< parisienses, napolitanas, que
são como um condensado
de energia e do pitoresco.

O mal é Que o prazer de
enviar 'nosso próximo ime

diato e toda a humanidade

àquele endereço determina

do, é um luxo extraordin�
r-iamente caro. Quem nao

tem fortissimos depósitos
em meia 'dú1lia de bancos. e

deve, em troca, depender de

uma parente ou de um pã
trão, de um encarregado de

alugar peças, de um sócio,
de um superior, ou do Esta

'do, não tenha a ilusão de
. poder enviar a qualquer um
"àquele país" com seguran

çl':1 que não se podem permi
tir sequer a axtrariquissima
Barbara' Hutton, o Rei do

Petróleo, ou aqueles prínci
pes orientais que todos os

,

anos recebem de populações
fanáticas mortas de fome o

equivalente de seu peso em

ouro ou em diamantes. Mes
mo esses grandes da Terra,

.

para viver num mundo corr=

formista, devem realizar
atos conformistas.
Escrevia; em 1893, Tho�

mas Huxley: "Descobri que
um dos pecados mais imper
doáveis aos olhos. da maio
ria das pessoas é o fato de

que um homem circule sem

etiqueta, O múndo contem

pla essa gente como a polí
cia a um cão sem corrente e

não vigiado".
A massa vive ,de gestos e

de idéi�s tradicionais, que
rete sem examinar e sem

discutir. Quando passa um

regimento com a -banda na

frente, os pedestres se pÕ.em
a caminhar no ritmo da

marcha e alguns abando
nam o próprio itinerário

para seguil' o do regimento;
se alguém fez uma multi

plicação no marmore da me

sa do café, todos os ho

mens que se sentem nessa

mesma mesa verificarão a

operação, e se há um êrro o

exagerarão. Vocês sabem

que o chapéu de um homem

é simétriéo: pode-se pôr a

parte da frente para trás e

vice-versa. A, única assime
tria está na posição do laço
da fita. Experimentem pôr
o chapéu com o laço à di-.
r-eHa' o que ·não· - pel'hmb-a·

..

I

nem o equilíbrio do chapéu,
-

Meu amigo se deteve. Fi
nem o funcionamento do cê- tou-me. Fixou o olhar em

rebro. Mas encontrarão des- meus olhos. Repetiu "faz
conhecidos que o pararão falta a valentia de um leão".
para advert.í-lo que tem o Pediu mais cerveja e mais
chapéu posto ao 'contrário, salsichas de Viena com chu
simplesmente porque a fita crute, e senti que seu cora

tem o laço à direita, e não ção até êsse momento des
se o pôs "como se deve", co- confiado se abandonava a

mo o põem todos. ruim. Por fim lhe havia fa-
"Todos" é um Moleque lado em seu idioma! Persua-

implacavel que se nutre das diu-se de que tínhamos o

excepções que lhe ficam ao mesmo diploma do bom sen
alcance. so medíocre, o bacharelato
Não ser uma exceção! Pa- do lugar comum, a capaci

ra viver tranquilo, faz f'al- dade de dizer "coisa de lou
ta inscrever-se no sindicato cos, gente do outro mundo, a
da "Gente 'Qualquer", na execeção confirma a regra,
"Sociedade de Socorros Mú- obrigado' não fumo". Que,
tuos dos Medíocres". portanto, era um ser como

Há alguns anos, conheci, todos os outros 20mo êle,
em Laussane, um bom ho-

mem a quem devia gratidão
por uma série ininterrupta
de agrados com que me brin- Não há, pois, dois camí
dava, e que eu, 'refugiado uhos abertos: ou o alista
político na Suíça, não po- menta voluntário, como fiz I </I

dia retribuir. Êle me dava aquele dia, ou a deserção. w

garrafas de vinho e de ver- Mas a deserção pode re

mute. e me demonstrava sua sultar- fatal. Uma nota de

bondade, sua indulgência e originalidade pode fazer-te
sua tolerância. Eu sabia iireparavelmente antipáti-
que me considerava um re- .co, e teu valor como artista,
belde, um irregular, um

re-,
como profissional, como mi

fratário. O que eu lhe dizia litar, como erudito, não te
a minha maneira de dizer salvara de expiar a culpa
não o agradavam, e eu sabia de não ter querido inscrever

que me considerava um ani- te na liga dos medíocres.
mal estranho a quem é me- A liga dos medíocres te
lhor não tratar de compre- f'ará pagar duas coisas: a

ender. Envolviam-me as on- originalidade pequena e

das de sua desconfiança, e tua grande fortuna. O pro=
sentíamos, cada um de nós cesso de Oscar .Wilde ensi

contra a pl�pria' 'vontade, na. Sua originalidade desen-
que nenhum dos dois 'teria cadeou sõbr., êle.ja opinião
podido pôr a alma na mão pública feliz de vingar-se I

do outro. Numa tarde de de seu imperdoável triunfo.
verão, estavamos sentados "Sempre tenho mêdo", dizia
numa cervejaria e o que êre o editor -Harrís, amigo de
me contava com voz monóto- Oscar Wilde, "quando um

na não me interessava. Con- �'rande poeta e um grande
tudo, para fazer-lhe crêr homem dá à mediocridad

que seguia seu relato e com- com sua pequenez, ocasião
partilhava de, suas idéias, de castigá-lo por sua gran-«
emitia, de vez em quando" deza. Quando. se apela para

aquêles monossaílabos, aque- o juizo médio, é a mediocrí
las.. palavrinhas que usa o dade que sai sempre vitorio
interlocutor complacente-pa-. sa, Aparentemente os casti
ra confirmar ao outro e a garão por seus êrros, mas

si mesmo que está sempre no.coração os castigarão por
alerta. Num momento dado', seu gênio".
quando estava nos porrneno- Se na crônica precedente
res de não sei que injustiça te errsineí 1,1' não ser "como
ou \ que enormidade, eu, que todos os demais", em cons-

tenho horror das frases fei- ciência devo aconselhar-te Síadlcatetas, deixei escapar, sem ne-' "que sejas como' todos Os

nhuma convicção este co- demais". Quando se vive em

mentário: uma sociedade de cretinos, é
- Faz falta a valentia de necessário adotar seus usos

,

um leão. . e costumes.

..•.....•.....................� .

OFICINA·' MECÂNICA
CONSERTOS' DE FOGõES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MáQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENÇENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398' - ESTREITO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HOJ E NO .PASSADO
23 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.724, o capitão mór da Laguna, Francisco
de Brito Peixoto, recebeu instruções do gover
no paulista para que socorresse a Colônia do

Sacramento assediada pelos Castelhanos;
em 1.836, O presidente José Mariat10 de Albll
querque Cavalcante," diante dos progressos da

revolução Rio-Grandense, visita a cidade de La

guna para tratar da sua defesa;
em 1.839, falece no Rio de Janeiro o marechal
Raimundo José da Cunha Matos, Portugues de
nascimento pois era natural de Faro. Devotado

amigo de Brasil, foi um dos fundadores do Ins
tituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Deixou

mapas e estudos que o recomendaram à admira

ção dos Especialistas;
em 1865,- D. Venâncio Flôres governador provi
sório da República do Uruguai em atenção aos

serviços que lhe prestou o Império do Brasil, dá
a mais solene reparação ao insulto de que fora

óbjet!o a Ban�eira Brasileira a 7 ·de fevereiro,
nas ruas de Montevidéu;
em 1.870, foi nomeado presidente-da Provincia
o chefe de Polícia dr. Manoel Vieira Tosta, que.
faleceu com o título ,de Barão de Muritiba;
em 1.875, foi criado o distrito policial de São
Bento.

André �ilá Tadasco

FOTOCOPIAS
S�RVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua JO.ãoJlinto, (altos), 18.--:- FIOl:ianópolis

Você quer mesmo um -ver.dadeiro guaraná
beba

,

G
BRAaMA

de delicioso sabor original
porque contém de' fato

guaraná natural!

Basta provar ,o Guaraná Brahma para �entir
o gostoso sabor original do Jegítimo
guaraná, de tão-apreciadas propriedades
tônicas! Por isso, adultos e crianças

exigem Guaraná Brahma . mais

refrescante ... e muito mais saudável'

, ,

GuaJ«utá
RRaRMa

1) .A C 'E R V E J A. R I A
,.. .

BRAH'MA

.... UlIman ..

, II

SIOnalS

des JOrll,' Profís
de Santa Catarina

Uma Carta
Florianópolis, 4 de feve- pois arrtes de iniciarem a

re iro de 1956. rendas dessas mesas, já ha-

Reconbec·ldl\ pela Carta deiS 5 55 Ilmo. sr. viam feito reservas das mais
.

u·. "",.,
Diretor de "O Estado". hem situadas, em 'número

EDITAL N. 1
.

Cordeiro da Silva, Gumer- Nesta. super ior a 70, sobrando ape-
De ordem do senhor Pre- i cindo Caminha, Waldir de Prezado Senhor: nas, mesas atraz da orques-

sident., dêste Sindicato, le- r Oliveira Santos, João Gas- , /31:$, tl;a ou' Junto das paredes
vo ao conhecimento dos as- parino da Silva, Jacques Tomamos a Iiberdade de para venda aos interessa-
socia.dos que; a partir des- Schweidson, Flávio Ferrari, escrever-lhe esta carta, pe- dos,
h data, poderão procurar; Lydío Martinho Callado, '!;'1do-Ihe a fineza de servir . Para quem .,igram reser

!1:1S redações dos jornais a- Raul Pereira Caldas, Moa- te porta-voz do nosso pro- \ adas essas mesas? Por que,
baixo relacionados, na for- cyr dev Ol.iveii'a, Doralécio csto contra a atitude pouco O.H a título de que não tive
ma da disposição de cada Soares, Romeu Sebastião .ouvável tomada pelo I Lira rarn os sócios - que não
um, as relações em que Neves, Narbal Vilela, A- Tenis Clube nas vendas de pertencem à currtola da Di
constam os respectivos no- maury Cal lado, Jaime Men- mesas para o baile do pró- retoría - direito às mesas

mes, afim de regularizarem des e Doremy Magalhães. de ximo carnaval. boas, ou pelo menos o di
r'tuação relativa ao reco- Freitas. Ora, a direção . daquela. reito de fazer a escolha li
lhimento do impôsto sindí- O ESTADO - Dr. Ru- entidade anunciou que en- ,'r,� de qualquer embaraço e

cal, dêste ano; ao Banco do bens de Arruda Ramos, Do- tregaria as senhas para a- ore tecionismo das mesas de
Brasil, agência local, até o min gos Fernandes de Aqui-. quisição das mesas a partir ma preferência?! ...
mês de abril. no, Alcides Abreu, Gustavo das 7 horas do dia 3, en- E' êsse, sr. Redator, o

Secretaria, em 25 de fe- Neves e Ildefonso Juvenal. quanto que a entrega. foi nosso protesto, que pedimos
vereiro de 1956. DIÁRIO DA TARDE iniciada muito antes, ou se� tornar público, a fim de

Adão Miranda Milton .Juvenal .J"ilomeno ja desde a meia-noite do dia '.Jue, para o futuro, o Lira
Secretário d'Avila, João Frainer, _:\Vil- 2, e foi de 'maneira que I'en is Clube proceda com

Relação de associados que fredo Eugênio Currlín, Pau, quando chegaram às '7 ho- um melhor critério e faça
devem procurar os Jornais lo Gevaerd Ferreira, Mário l'as, já mais de 5'0 senhas melhor justiça aos sócios,

e Rádios Emissoras da Silva Freyesleben, Ary haviam sido entregues aos evitando abusos que Pl'ovo-
A GAZETA - Aaão Mi- Bittencourt Machado e Her- interessados. E nao foi só r;am a revoltá dos sócios· e

randa, Arooib:;tldo Cabral cílio Pedro da Luz Filho. fsse o ato condenável da di- que produzem tão péssima
Neves, Aloysio Callado, kbe- O TEMPO - João Galdi- reção do Li-Ila Tenis. Houve rc·perctlssão na sociedade
lardo da Silva Gomes, Fre- 'no Figueredo, Hélio Kers- mais a seguinte irregulari- eatarinense.

,

derico Platt, -Gilberto Fon- ten da' Silva e Jl1libio J. jade praticada em prejuizo Grato pela atenção que V.
toura Rey, Heitor W�dekin Barreto. dos sócios: Mesmo as pes, S. dispensar a essa minha
dos Santos, Irajá, Gomide, A VERDADE - Manoel �oas que adquiriram senhas cnrt,a ae reclamação,' subs-
Jairo Callad'o, João Pires 'de Menezes. de numeração baixa, não crevo-me

Machado, José Simeão de BOLETIM ESPIRITA - l'onseguiram mesas' bem co- Crd. Adr. Obro
Souza, João Alfredo' Medei-

-

.Jnbel Sampaio Cardoso. locadas, no salão de baile, Alcides Alves da Costa
1'OS Vieira, Luiz, Osnn:do BOLETIM COMERCIAL
MartineUi, Luís Carlos E INDUStRIAL � Guilher
Platt, Luiz Oswaldo Ferrei- me Kersten e Ademar Gar
ra

-

de Mello, Martinho Cal- eia.
lad9 Júnior, Manoel Fran- '. RÁDIO GUARUJÁ - ÀCY
ci{eo Coelho, Norberto Sou- Cabral Teive, José Nazare
za, Orion Augu'sto Platt, r.o Coelho e Edgar Bonnas
Paulo OUo -Scheidniantel, s:s da Silva
Salim Miguel, Sady RolHn RÁDIO DIÁRIO DA MA-.
Ma.galhãe_s, Waldyr Grisard, NHÃ - Francisco 'Masca
Walter Fernando piazza'-l"enhas .. ,

Romeu José, Vieira, Japy Jornais e Emissoras dI)
Fernan,des, Osny da Gama.' Interior'
Lobo d,'Eç.a, J(�lio Paulino Devem dil'igir-se à agên-
da Silva, Jllvenal Melquía- (ia local do Banco do Brasil
des da Silva, Ary. Mafra, r. pagar o ih-1pôsto sindical
Osmar ... Silva, Jos.é. Borges .até.o mês de aobrikd.êste ano •."".....�_....."_"""'_..,....,,..,.,._

"
.... &1.,.""" D,,,,,,".ul. J.' ""da; <;_

'. CUIlI'r_ nu """....,PROSIõBR...

PAL,ACETE CENTRAL,
ALUGA-SE PARA·

DEPARTAMENTO OFJCIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR,"_"..,.,__......_"""'............"""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Concurso de carla·zes- pr�:is�i��·af. t!���:�,cr�����: i Ainda o sucesso do r.c.c IParficiPação
_

t, _

ta, publicista, administra-·�,.. R
.

I d B·
"

Nicolau Olavo Scheidt e

" dor, -clâbísta, fã, escritor, de l·iI elo ta uOS rluqaedos I �a.rlene Luiza Scheidt, par-

MU!Jeu de _Arfe M:Qdernà TEATRO, RADIO, CINE- continua a interessar o públiCo _/ ����;� �eS:�:s �:l:����:' �
de Sao Paulo. .

. ,MA, TV, PUBLICIDADE, Os dois ú.\.timos espetácu- numento de Anita Garibal.' n�s7lmento de suas prrmo-

1. Fica instituido pelo 12 ..A Comissão, se o jul-
JORNALISMO, remeta-nos los, domingo, com as rendas di, cooperando, assim, no ���t�s ANA LúCIA .e Lú-

Museu .de Arte Moderna de gar conveniente, poderá �bs-I seu nome e -enderêço para inteiramente destinadas aos movimento de expansão cul- �LENA, ocorr-ido na

• . -A" ber tál g d lívr s tor té " C .'
Maternidade dr. Carlos Cor"

São Paulo um concurso de r.er-se de conferir o prem�o'IIece eIlhA
ca � at �s ae,_

I 10 a olhes ed eccnIcosde PE10t dam- tudral q�e a SecretarI� de
I' rêa, dia 15 do corrente.

cartazes para propaganda 13, Os trabalhos selecio- I que .

e in: e,Ie.ss r,�o e pan.fJ. a asa· I!' s U ano E ucaçao desenvolvera, no --_............ _
..

_..- ,..�

da IV Bienal de São Paulo, ra�os tcrnar-se-ão de

pro-, "AtLl�hd�des PagInas, sem te, tiveram casas compl�ta. corrente ano. IV-ENDE SE
exposição internacional de priedad., do Museu de Arte eomprormaso ou despesa pa- me� lotadas e colheram Jorge Lacerda; com o espe-

.-

artes plásticas e .exposição Moderna de São
..

Paulo,. o ra V. S. .

novos aplausos.
"

táculo de domingo, à noite, I Vende-se a casa da Aveni

internacional" de arquitetu- qual p_orlerá aproveitar um
O senhor Sacretár ío da cuja rend-a foi totalmente da Hercilio Luz 183, inter

ra, III Concurso Intemaçio- celes para a .capa do catá- EDITORA P.;(GINAS, �ducação e exma. esposa es· oferecida à Campanha pró mações no mesmo local.

nal para Escolas de Arqui- logo.
.

L.TDA.
tiveram presentes' à .réelta Casa do Estudante, e, final- Dias. .

tetura e III Festival Cine-
noturna. mente, com a sua próxima I ..............._..........-.••_..-_�.

matográfico, manifestações
14. A abertura dos enve-

.

Dias 26 e 27, "A Revolta visita a' cidade de La .

;

Y' �lones 1 d t d Caixa Postal 14 (Copacaba- d
- c guna

(, ue, sob o patrocínio da 1-' acra os, con en o a os Brinqued.os" será apre- onde dará dois espeta'Clllos' en e sef it M" l' identificação dos artistas na) D. F. livros e revistas t d d d d L
Pre et ura umcipa se re- português, espanhol,

sen a a na CI a e a agu- lidades educativas e de as- ! •

a Iízarão de outubro a de- premiados, será feita em em na cooperando com a Cam- sistência social' o

'

..

zombro de 1957, na cidade
r ocção pública, na sede do francês, inglês e italiano panha pró monumento de , :. que se

,

Museu de Arte Moderna de sôbre: teatro, rádio, cinema, AI1I'ta G
.

ib Idí
.. ;

d
traduz o rnagn if'ico espetá- I

de São Paulo.
arr a I, imcian o, I f' f

.

2. Os originais deverão
São Paulo. TV, ballet, musica, foto- também, o movimento de ex- cu. o qua 01 o. erecido às Por motivo de viagem,

ser remetidos, prontos para
São Paulo, fevereiro de grafia, jornalismo, publící- pansão cultural que a Se-

crranças .do Abr-igo de Me- urgente vende-se 2 casas si-

impressão, ao Museu de Ar- 1.%6. dade e artes em geral. eretaria de Educação desen- nOTe:, .AsIlo de Órfãos, Pre- 'tas -à rua Prof. Maria Ju-

te Moderna de. São Paulo, à Francísco Matarazzo' So- Serviço de reembolso pos- vol-verá no corrente ano.
ventório e Centro de Pueri-llia Franco n. 25: Tratar na

Rua 7 dê ,:AbrfI,. '230' -: 20 brínho - Presidente. tal. ·
.. Sem dúvida alguma, ores-

cultura, pelo sr. Governador I mesma diàriamente.

andar até o dia io 'de, de:
V

surgimento do Teatro Cata- p/'
zembro, de- 1956. Ju�tb à ar.'

. ocê sabia que'
r inens., de Comédia (TCC), a r • i (! �i ,:'8 ç ã o

tista concorrente, dev�rã en- .

.

• •• grupo que tem a sua frente PA.ULO VIEIRA DA ROSA I THYCO lJRA.ríE ,FER-
víar, em envelope lacrado, I a . inteligência, a cultura e o ,NANDES

para fins de identificação, o ,
dinamismo do Prof. Sálvio :e:

:e:

nome por extenso, naciona-
de Oliveira, intelectual cujo OTILIA VIEIRA DA ROSA ARGENTINA DA SILVA

lidade, endereço completo, e
nome está ligado, desinte- FERNANDES

pseudónimo. Na parte Ex- ,> ressadamente, a todos os participam aos seus amigos e 'parentes, o contrato de

terna do cartaz somente de- j

movimentos de cultura, arte casamento de seus filhos

verá constar o pseudónimo. l.�.
e educação' do nosso Estado Stella e Zanzibar

.{, Os originais não serão ��
foi a nota alta, no setor da�' Florianópolis, 13 de Fevereiro. de 1956.

aevolvidos. _ II"
,,0 ';' � artes, néste começo. de 'ano.

4. Os trabalhos apresen- n ' :;::. "A Revolta .dos Brinque� C'A"MARA M'UNICIPA'L DE CACADOR
ts dos deverão conter, no mi- {:;ft) L:OCOMOTI)JA OE. UM iRe:M DE CAR- dos", deliciosa, ·peça,· repre-

.'
.

. .

.,- f.:l da ::::�n irno, as seguintes indica- 6A DA' MARCHA-A-RÉ PARA QUE L060
_

sentada já oito vezes, em O Sr. Celso Ramos, Presi- Presidente - Altivo Amo- f
cões : "IV Bienai do Museu CADA VA�A-o SE PONHA EM MOVIMENTO CQM menos de um mês, fato in

é

- dente do. Diretório Regional rim,' �.>.... t:::.·::: "T H Ef.aRmoMsa [mrXarc,a, ::::::.·'1de Arte Moderna" _ se- UM puXÃo. COM O NDVO SIST.EMA DE Ctlu-. ;;; dito em nos�a Capital, ser- do P. S. D., recebeu da cida- Vice"PI:esidente - Benja-

tembro-dezembro 1957
MACEIRAS EM TopAS AS RODAS. O TRE'M DE

viu para a aprese.Q.tação dês-'" de de Caçador, do sr. Siquei- min Reisr;

Parque Ibirapuera _ São
se simpático grupo que sem �'a Belo; o seguinte telégra- 'l:ô Secretárfo

j
Hugo

Paulo, Brasil. _ CARilAfCOMl?lj:A A RODAR CONJVA. TAMErvrfT. SE:M favor, foi recebi'qo pela' nos'· nla: '.

S'eHe;

5. Os trabalhos deverão pu.xÃo At.QlJM
.• '". &1.

_ .

sa sociedade, pela nítica, . �.enho-a"ponra comunicar,.:
.

2.0 Secretário - _Jandir L:.: YIDREDSpR�CfRllliiLTÁRID
.••::.'1ter 100 cms. de altura e 0.70 ,� _t:! . pela imprensa 'e pelo rádio l�e,. que a'�Mesà c'âmara Mu-_ Esperança. • f lé

de largura. Póde o mesmo

'I
=. II� � rtA"A AC"R"'AR A 'R com os" maiores aplausos e lllClpal ficou assim constitui- Cordiais Saudações. Si.. (: DE GRANDE RESISTtNCl1l

autor apreseH4:!lj.�,..d.O!S ou

J -II!I'.�� :;':BlrvA;ÃO"DE uMA CAI�A
símpati�. da: I queira Belo. �'.::: JA' ESTA-O*A VENDA ::.:�

mais trabalhQs, -.conquanto r

- Á-.-� As mais' altas autol'idadei: f l
os assine com:.pseupônimos ._f(r_

I �:.a FORTE MODERNA DOSBAIIJ- do Estado, dentre as quais VENDE SE �. d '1diferentes.' .

6 r( .' I".... • � Co'õ, o LADRÃO TE.1ItI uNIA clel'tacamos o ex-Governador '.
.

. � •
.. 1 em" as a: boDas casas .�

6. Encerrado o prazo do
-

PROBASIL.IOADE CONTRA lrineu Bornhausen, o Gover·
. t:

Vendidos sob a r••ponsabili-

concurso, os trabalhos serão. 2.00 MIL.HÕEC,. j j nador Jorge-Lacerda, o sr. A' rua Papanduva, com água e luz ligados 5 lotes de : dade dos fabricante. da.

expostos, pat--ª� julgamento, _. ':1- Secr:tál'io d
..
a Educação� q ,Ie' terras �-de 10x25 e mais 2 casas de madeira novas, pinta- l GARRAFAS TÉRMICAS •

em local, di� e hora á serem
� se Ílzeram acompanhar lo da's a oleo, ao l'a'Clo da 690'.,Preço para cada lote 8 e 10 mil �._.•�•.�.�.+._�:...O.:..•.:...�._•.:..'�._.�:..•.•_.�:....:....�A••••I.I"':J::':'oportunamente indicado.s.. ••••••••••••••••••••,.•••••••••••••••••••••••

suas dd. espos1',s: o sr, cruzeiros á vista. Casas 27 mil. Tratar com Nán� á Av.

7. A Diretoria Artística cretário da Segurança Ú· Mauro Ramós, 4 sob.
.

do Museu de 'Arte Moderna Pa'rll-Cl-pa'ça-Ol
,-,�J..d .. "': blica, assistiram e apla Idi·

selecionará dez' trabalhos
eam O' espetáculo.

entre os apresentados, con-
Com o estimulo rec

ferindo a ca<!a um uma. re- 'wAiDXR BERRETTA E MARIA LUIZA�; pela totalidade da noss po·

muneração de quatro mil BERRETTA
pulação citadina, pôde o T.

cruzeiros. . .i:��""'�-�"ii?__ _ J�--��C''''''''"' """"',,'
C. ç.., mal iniciadas ,iluas

8. Um juri nomeado pela ..�'l"-_�1--"""'-��' _.. "',= atividades artísticas, desen-

DI'r'etor'l'a Ar'tl'stl'ca do MAM
Participam aos parentes e amigos o nascimento de vol t b'
f'lh M' RCIA'd'

ver, am em ·suas fina

conferirá _a um do,> dez car- SI
ua

C
I �"A d�' 109c�rrl1804n5ahMaterl1ldade "Dr. Car-

para a Campa�ha pró mo� -

tazes selecionados, o premio
os orrea, .. no la as , oras.

...

-

••G�•••®@0*��GO

��i��l�:;:;���o;�int""in-I -

- �- !-: I''''''11í1�
Clloica No 1 Oe;n�9a�·1

9. O Juri de Pr,emiação I O
- -

J -d-será formado p.elo Presiden- rganlzaçao. url IC8-
te do Museu de Arte Mo-

-

I'
derna ou pessôa por êle cre- "onfabil Lfda.
denciada e no mínimo por

I

um .crítico e um artista no- DE .

meado pela D-iretoria Artís- Dr. Ney Douglas Bello advogado
tica do Museu de Arte Mo- Onofre Alves Pereira - contador -

derna.
.

-:0:-
-

lO. Os integrantes dó Ju- Séde: Rua Trajano 12 - Edifício S'ã� Jorge,.�sala 4,
ri não poderão, em' hipótese 1° �ndar.
alguma, concorrer ao pre- Florianópolis -:0:- .

Santa Catarina
mio. Escritas comerciais e fiscais - Cont:v-atos - Dis-

11. .ás deci.'lões serão to- tr�tos ---.,- Drg-a�ização de Sociedades Anônimas - Peri

madas por maioria de votos, tagens -:- Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

em reunião secreta e serão NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in-

irrevogáveis. terior junto às repartições públicas, desta Capital.

DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

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

tas-feiras das 19 horas. às
21,30 horas.

,Exclusivamente com hora'
márcada.'

!
----."...... ..�.--_,---

Vende-se
Uma casa c/2 quartos sa-

� ._._._.I__._.. ..__._III._--� la, cosinha, banheiro, W. C.

I I
terreno com quasi 500m2.

+ M
.

.' Sita à Servidão Franzoni 13.

t issa de 7- dia T,,"rRuiB",bo,a,24.

ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO Ve'ndeDse
--"_T��i-.,.��•...

.."., ............"""�\

A família ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO
.

'

amda sob a profunda consternação da perda do seu querido
chefe, convida aos parentes e pessoas das suas relações para as

sistirem, no pró�imo sábado; às 8 horas, na Catédral Metropo·
litafta, à missa que manda celebrar pelo descanso eterno da sua

boníssima alma. ..

Vende-se uma loja á rua

Tenente Silveira 25

Informaçõe!l. no local ou á

Avenida Hercilio Luz, 132

Apt. 3 Florianopolis.

casa
Antecipa, outrossim, agradecimentos aos que comparece

rem a êssé ato de piedade cristã.
_

Procura-se uma casa para
alugar ou apartamento.

I'Tratar na Rua Tenente Sil
veira 49 ...

o ESTADO
- -----

\

-------_ •._----------------_._------

!�.

��!�!��,

..d

. )
Lavando com Sabão

�irgem ES-fJecialidade
da Gla. IIIIIL INDOSIIIIL-JolovUle. (marcaEreglstrada)

..

,�coD��iz��18�, .fe�po� e��dinh�i�{) i
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conselhos
de Beleza

os CRAVOS E A PELE
OLEOSA

Dr. Pires

j

Como é do conhecimento

de todos, 'uma pessôa com a

péle gordurosa é mais sujei"
ta a possuir cravos e espi
nhas do que urna outra que.

apresente a pele seca. Sen

do assim, é preciso dispen
sar a eSse tipo de epiderme
uma higiene mais rigorosa,
não só para receber a ma

qu:1age como, tambem, para
evitar que uma simples e

banal oleosidade seja o pon

to de partida, para o apare
cimento doos pontos pretos
e, consequentemente, das es

pinhas.
O primeiro cuidado con

siste na lavagem da pele que
deve ser .feita com agua

morna é sabão sulfuroso, o

qual poderá ser encontrado
em qualquer -farmacla ou

perfumaria. Para enxugar c

rosto use uma toalha felpu
da e não é necessário esf're

ga.-ia. Basta' colocar a mes

raa sobre a epfderme calcan

do-a' levemente, de modo a

absorver a agua. Como con
se lho importante lembra

mos que os cravos e' as espi
'nhas não devem ser espre
midos e muitas são as infec

cões graves que advêm des

�e pesslmo habito;
Tambem é errado passar

cs .dedos nos locals onde

quer surgir um' botão de
acné pois, com isso, a si

tuação ainda mais' se agra
v;irá. Ao lado da agua mor-.

na e sabão de enxofre usa

dos diariamente, às pessoas
com a pele oleosa poderão
fazer em casa um banho de

vapor semanal, realizado
conforme o modo que rela

taremos a seguir. Encha
uma vasilha com um litro de

agua bem quente na qual
adicione duas colheres de

sopa de álcool canforado.
, Mergulhe uma toalha felpu-
da nessa agua, torça-a afim

de deixar escorrer o liquido
e aplique-a em seguida so

bre o rosto. Manten.ha-a ra

pertada de encontro a pele
até ir esfriando. Repita a

operação durante uns dez

minutos em todo rosto, colo
-cando a eómpressa ora na

testa, faces, queixo. O va

por emanado atua de u?l
modo benefico sobre as ce

lulas e, ao mesmo tempo que
as fortifica exerce, ainda,
um fator de limpeza. Depois
de meia ,hora de descanso
das compressas passe em

r

todo rosto uma loção anti

gordurosa e a mais simples
É: uma mistura de alcool e

eter em partes iguais. Essa
loção .

.deverá
'

ser usada,
aliás,' duas ou mais vezes ao'

dia, sobretudo ao deitar.
Embora muitos especia

listas aconselhem regimes
alimentares severos para as

lJess�as que' têm pela oleosa I\
.

C com cravos e espinhas es-

tá llro,vado .hoje em dia que I
a nutrição pouco .ou nada I
influe, .desde uma vez que a

seborréia é tida' como uma

Questão constitücional. Com
os' conselhos que acabamos
de citar estamos certos que

: os casos comuns de pele gor
.durosa não progredirão mas

convem Jembrarmos que um

tratamento radical só pode-
rá ser conseguido mediante
,aplioações de" raios' X. É

atualmente o un ico metodo
.efíraanão só para eliminar
a seborreia como, também,
os cravos e' espinhas, os

quais são sempre vistos num

rosto oleoso.
Nota: Os nossos leitores

_(;Udf!I ão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao me

dico especialista Dr. Pires,
à 1'1::11 Mexico, 31 .--_; Rio de
Janeiro, bastando enviar o

pl'es"!Jte artigo deste -jornal
,e o endereço completo para
a resposta.
. ---_._-------

, Cosinheira I

Precisa-se de uma cosi
nheira no Restaurantte do
Clube 12 de Agosto, Rua
João Pinto 6.

'1:/

Eram 2
há dez'

Fíorianópolis, Quinta-feirfl 23 de Fevereiro, de 1956 'I
=====- -

são70
aviões a serviço do,

Faz exatamente 10 anos... a 7 de feve
reiro de 1946, realizava-se o vôo inaugu
ral, São Paulo-Rio, de uma nova compa- >
nhia de aviação, .. Era a Real. Dois D-C3
eram tôda a sua frota. Mas êsse primeiro
vôo, comandado por Linneu Gomes, fun
dador da Companhia, era o início feliz de

uma obra destinada a prestar. os maiores

serviços à coletividade brasileira.

A frota primitiva de dois aviões conta

hoje com 70 aparelhos, entre Os quais 8,

moderníssimos Super-Convair. Os 373 qui
Iõmetros da rota inicial multiplicaram-se.
Atualmente, suas linhas cobrem 54.271

quilômetros sôbre o território nacional e

13 . .665 em céus estrangeiros, ligando o

Brasil a seis paises do Continente. E para
:

só mencionar estatísticas levantadas até
31 de Janeiro, nestes anos de labor inin

terrupto, a Real, hoje Real-Aerovías, trans- '

portou 5 milhões e 500 mil passageiros,
40 mil toneladas de carga, percorrendo

hoje

\

anos ...

Brasil!

A ,'-"__
.� --> , -

116 milhões de quilômetros, num- total de
457.000 horas voadas! Mais de 100 cida.:
des brasileiras são regularmente, servidas

- pela Companhia, E é tão intensa a ativi-
dade de seus aviões, conduzidos por tripu
lações de elite e apoiados por uma orga
nização de 5,000 homens em terra, que'
cada dia tem hoje, na Real-Aerovías, 330
horas de VÔO!

Êsses fatos e números mostram que o

Brasil possui a maior 'companhia de avia

ção comercial da América Latina e uma
das l�aiores do mundo! Êsses fatos e nú
meros justificam o orgulho com que a

Real comemora o décimo aniversário de
seu vôo inãugural.

5 viagens grátis aos Estados Unidos

Comemorando seu 10.0 aniversário, a Real

lançará, no próximo mês, um Grande Con-
-

curso, com 5 grandes prêmios aos seus pcs-

sageiros. Cada prêmio, uma viagem para

2 pessoas, ida-e-volta aos EE. UU., com

estada paga -pela Real! Uma' dessas via.

gens deve ser sua! Espere as bases do con

curso. E para concorrer, guarde desde logo
o bilhete usado de sua próxima _ viagem

_t

pela Real-AerQvias.

-' • # -- - -. -

, ,

!'�{�- EROWIS
- ----

re anos

de real serv;�o
a9 IrgJ;'

__o

_v*.
------'_--------_.� -_----_... --

�Fabrica --de Tecidos
Carlos

.

Renaux� S.ft.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINAIHA

'Ficam convidados os senhores acionistas a se reuni
rem em' assembléia geral extraordinária, na séde social,
à rua IOde Maio n. 1.283, no dia 17 de março de 1956, às
9 horas, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Ratificação do' aumento do capital.
b) Assuntos de interêsse da sociedade,
Brusque, 15 de fevereiro de 1956.
GuílhermeRenaux - Díretor-Presídente..
Carlos Cid Renaux - Diretor,

EM·PREGADA
Família de Curitiba prscísa de uma empl'eg.ad.l.'

Tratar' no LUX HOTEL - apto. 308.

Paga-se ,�eml

Bolsa de Valores
LEILÃO N. �92, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1956

«NO �endculo,)

Cóm a Biblía na Mão
Importação de Frutas

, QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO. /

Q Filho de Deus, Jesus Cristo,. .. não foi sim' e não;
mas sempre, nêle houve o sim. OI Cor. 1:19). Ler Rom.:
12:14-21.

LENDO E RELENDO êste versículo n-a tradução de
Weymouth," uma revolucão se operou em minha ;Útude
para com os outros. _Ê!e me revelou como eu tantas vêzes

, tenho sido não' para outros. Em outras 'palavra�, minha
atitude para 'cm os outros tendo sido mais negativa, de
crítica impiedosa, em vez -cl:e conatrutiva.

---

.

Foi então que .resolvi examinar as conversas que
Jesus ,teve com indivíduos. Fiquei maravilhado dei veri
ficar que, embora Ê]e tivesse sido severo nas suas crí
ticas a certos grupos corno os fariseus, não há uma só
palavra de condenação que Êle proferisse contra indiví
duos, Quando os acusadores de uma mulher apanhada em

adul tério desaparecem, Êle olhou para a mulher e disse:
"Ninguém te condenou? Eu também não te condeno'; vai
(, não peques mais." Quanto mais leio o Novo Testamen
to, mais me convenço de que esta era a sua atitude para
com RS pessoas, individualmente.

E' aparente que, se nós seguimos o Mç-she, então
não podemos ter uma atitude negativa e uma crítica des
trutiva, mas somente uma atitude positiva e construtiva,
-Cômo Êle teve.

OH AÇÃO
'I'ir» de nós. oh 'Delis, a tendência de condenar os

outros. Dá-nos olhos para ver o que há de bom em todos
com quem vivemos. Ajuda-nos a compreender a essência
f!H nrcce nne 110g ensinaste: "Pai nosso que estás nos

céus .. ' A�[.jn."
-

Entrega Pronta
US$ Uruguai : - - - 38.000 2.000 40.0'00

B�NS bE� P::P",OD-ÚÇÁO - ADUBOS
US$ Chile 2.000

' � .

US�� Acl: 1.000
US$ América
120jd. 4.000 4.000

2.000
í.oco

Francos France-
ses .. . . . . .. 350.000

BENS DE PRODUÇÁO - INSETICIDAS
US$ Árgentina 2.0QO
US$ Uruguai. 2.000

US$ 'Acl. 1.000

350.000

2.000
2.000
1.000

0S$ Améiica
120jd. 4.000 4.000
Secretaria da Bolsa Oficial de Valores, em Ploríanô

pol is, .11 de fevereiro de 1956.

Pregp,�ç� -e ,fraqueza
VA N A-DI'O L

MOCAS DESAi'iIMAD,U I
HOMÉNS SEM UiERGIA.

N lio ésua culpa! ,_

É a fraqueza que o deixa csnssdo, páli'cJo,
com moleza no corpo .e olhos sem brilho .

_ A fraqueza atrasa 9. vida porque rouba
as Iorças para o trabalho, '

VANA-DIOL
aumenta os g I o b u los sanglJjl1ffl_� e

VITALIZA o sanguceníraquccido. E' -de gosto delicioso e pode
ser usado em todas as idades,

PENSAMENTO PAnA o DIA
.Oual é :1 minha atitude para 'com os outros?

F. OSWALD BARNETT (Austrália)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MANCHAS DE 400.000 QUILOMETROS,
APROXIMADAMENTEl NA SUPERw

FlelE DO SOL
• Visive'is a olhe nú, duas

·rl[u· .ur.·� .As manchas

manchas"so��rS��XAS NETTOU. solares têm sempre preocupado os císn-

,

tistas, principalmente astrónomos e astrofisicos. Agora

_* MUITO BEM! NOssa prezada confreíra A Gazeta,
O Diário Oficial da Uni- nha delegado competência,' Parágrafo primeiro :-

NPjmeSmo,
esses -especialistas estão preocupados com a quan-

depois de relatar, no seu número de ontem, um caso ocorri- ão, edição de 7 do corrente nos têrmos do parágrafo caso de rescisão ou de ter- tidade de manchas recentemente surgidas na superf'icle solar.

do aqui, de violência policial contra dois corretos eatudan- mês, publicoú o acôrdo ce- único da cláusula. primeira. minação do acôrdo, sem que Um observatório europeu já conseguiu, atravoz de aparelhos

tes, declara a necessidade ide o Governador Jorge Lacerda
lebrado entre a Prefeitura' CLÁUSULA QUINTA - o mesmo seja renovado, os especiais adaptados aos teíescopíos, ídentíücar cerca de

tomar enérgicas' providências no sentido de expurgar a
de -Florianópolis e o Minis- Para execução dêste acôrdo materiais ou semoventes ad- 250 manchas. Entretanto, o que está causando uma certa

nossa briosa Policia Militar de elementos que ali dentro, tério da Agricultura, cujo o Govêrno da União contei- quiridos à conta dos respec- apreensão aos investigadores cientificos é o aparecimento

por sua ação violenta e agressiva, se constituem num mo-
teoi.' é o seguinte: buirá com a cota de tivos recursos serão entre- de duas manchas enormes, de aproximadamente 400.000

tivo de in��sta desmoralização de uma Corporação' que
MINISTÉRIO DA AGRI- Cr$ 800.000,00 (oitocentos gues aos Govêrnos da Uni- qutlometros de extensão, visiveis a olho nú. As manchas

sempre tem honrado as suas bravas tradições. Muito bem!
CULTURA mil 'cruzeiros) e a Prefeitu- ão e do Município, propor- solares têm um ciclo de 11 anos, quando- então são- - mais

Queremos, de nossa parte, fazer também nosso o apêlo do Departamento Nacional . ra Municipal de Florianó- cionalmente às respectivas intensas. Entretanto, há sempre manchas pequenas e sem

popular matutino. Damos-lhe inteira solidariedade.
da Produção Vegetal. polis, Estado de Santa Ca- contribuições. maior ímportancla no Sol. Os cientistas estudam detalha-

x x
Têrmo de acôrdo 'entre o tarina, contribuirá no cor- Parágrafo segundo - No damente as manchas solares para aplicação á tecníca me-

x
\ �I Govêrno da União e a Pre- rente exercício com um ter- caso de rescisão serão resti- teorologtca e ás medidas do campo magnntíco - terreno.

_* OUTRA ATITUDE, aliás, não- poderia ser a nossa,
feitura Municipal de Flo- reno na área do perímetro tuidos :

aos Govêrnos. Fede- Essas duas grandes manchas, trazem uma certa apreensão.

Sempre estivemos em defesa do Povo contra os abusos de rianópol is, Estado de Santa urbano (zona central), para ral e. Municipal respectiva- porque seu efeito na msteorologia da Terra,já se faz sen

autoridade. Nunca, entretanto, negamos defesa à nossa Po- Catarina, visando a articu- Instalação da Se'çãO' de Po- mente; os materiais móveis tír, em diversos países. Assim que OS obsarvatórtos euro-'

Iícía Militar, formando entre os que, dentro. ou fora das lação dos serviços Ide, fo- mento Agrícola, escritório, e semoventes, entregues nos -peus anuncíaram o recrusdecimento de manchas solares

suas fileiras, senipre lhe honraram as tradições e, por isso mento, d� produç:ã� vegetal, oficinas e depósitos com a têrmo� da- cláusula quarta. le que c_erta delas era víaível á vista- desarmada, ó nosso

mesmo, não eompatuaram com elementos que procuram jno refendo mumcipio. área de 2.000 metros qua- CLAUSULA NONA: - A conterraneo A. Seixas Netto, começou a fazer uma série de

desmoralizá-Ia. i Aos 30 dias do mês de ja- dra.dos, mais ou menos, e, contribuição do Govêrno da observações diretas, um típo ipertgoso dex obssrvaçâe para

Ficamos não faz muito decididamente a favor de 13lneirg_ de 1956, presentes na nos anos vindouros com a União prevista no presente osol, mas a que melhor serve Palra identificar as manchas

bravos ofici�is que, não aceitaram o ato ilegal e imoral do i.Secretaria de Estado dos cota de Cr$ 400.000,00 (qua, acôrdo somente será entre- de grande extensão. Essa observação visual, revelou duas

sr. Irineu Bornhausen que, acolitado pelo sr. Luis de Souza, Negócios da Agricultura o trocentos mil cruzeiros). gue quando "a outra parte grandes manchas acima. do' equador solar entre as Iatítu

anulou a exclusão da Policia de um elemento que dela fôra sr. dr. Eduardo Catalão, Parágrafo único - No tiver entregue o terreno es- de de 30 a 60 gaus. Desde há alguns di-ªs vem sendo estu

expulso por incapacidade moral. As provas contra o exclut�_'MiJ1istro da �l'ic'ultura,' corrente exercício, a cota tipulado na cláusula quinta. dado por esse nosso coestaduano, o estado .meteorologíco

do eram arrazadoras. A competência para o ato de exclu- "por parte do Govêrno da da União, na importância de CLÁUSULA D.ÉCIMA do céu e.a progressão das manchas na superficie solar, Um

são, indiscutível para quem a praticou. Ao Governador do pnião e.� sr. dr, Dib Che- Çl'$ 800.000,00, correrá à As rendas arrecadadas se- relatorio está sendo preparado sobre as observações diárias

Estado, em caso algum, cabia arvorar-se em segunda ins- rem, devidamente autoriza- conta de 07-04-02 Divisão rão recolhidas dentro do a partir do día 19 do corrente; esse diário traz as observa

tância, para anular êsse ato, certo, jurídico, moralizador. do, conforme procuração do Orçamento (Encargos prazo légal, aos cofres fede- ções em varias horas de cada dia. Publicaremos, a partir de

Por outro lado, a anulação do ato foi ofensa direta aos que exibiu, por parte da Gera.ís), Despesas- Ordiná- raís e- municipais, na pro- terça-feira próxima, ltma série de artigos de A. Seixas Net

brios da Policia Militar, obrigada a tolerar, nas suas filei- Prefeitura Municipal de rias, Verba 1-0-00 - Cus- porção de dois têrços e um to sobre as manchas solares e em seguida o relatorio das

ras, um elemento 'que se dernonstrava indigno por vários í F'lorianópolis, Estado' de teio, Consignação 1-6-00 - têrço, respectivamente; de- observações vlsuaís efetuadas, àliás observações Importan

cométimentos criminosos. Contra a anulação absurda, pra- Santa Catarina, acordam o Encargos Diversos, Sub- vendo êsse recolhimento ser te e perigosas. A. Seixas Netto é nosso colega de imprensa

ticada pelo S1'. Irineu Bornhausen, fomos vozes isoladas. seguinte: consignação 1-6�23 � Di- comunicado mensalmente, à e autor de diversos trabalhos sobre ciencias fisico atomico

Mai:s que isso: tivemos contra nós desaforos e insultos da CLÁUSULA PRIMEIRA' versos,' 3 '- Acôr'dos de fo- Divisão de Orçamento do sul/americano J. C. Cervi. Em palestra com esse investiga

imprensa oficial' e oficiosa. Os 13 oficiais, que se insurgi-
- A finalidade precípua do mento e defesa animal e ve- Ministério da Agricultura. dor de manchas solares, ficamos sabendo e no' dever de

ram contra o ato- governamental, afrontoso. das tradições presente acôrdo é levar di- getal, inclusive novos e am- CLAUSULA DÉCIMA PRI- avisar o público que não deve olhar parao sol com vista

da Polícia, foram presos. Mas o ato foi mantido, porque o .retamente aos .ugr icultores pliação dos existentes, e, nos MEIRA - O presente acôr- desarmada ou com oculos escuros porque há perigo de

tal,eleJllento excluido avisara o Govérnador de que :sabia, tôda a assistência, orienta- anos vindouros, por conta do, que terá a duração de
-

prejudicar 'grandemente
.

os olhos, dada a intensidade das'

tintim por tintim, a história da fraude do pleito.de Tts:vo. ção e auxílio, mediante as dos créditos que, para tal éinco anos (5) financeiros, manchas solares que são mais brtlhantef e mais quentes

x x 'I
modalidades ma1s aconse- fim, foram consignados no inclusive o .atual, só entrará que a superficie solar milhares .de gráus. Tambem a obser-

x'
Iháveis a região e 'principal- orçamento do Ministério da em vigor d'epo�" de registra- vação atravez de vidro fumado ou filtro não deva ir alem

_
* OUTRO TERIA sido o desfecho desse rumoroso mente: Agricultura. do pelo Tribunaí de Contas, de 1/5 de mi�uto, de vez que a suparf'ícle negra concentra

caso, se, a imprensa toda, à época, pedisse ao Governador a). pela orientação e as- CLÁUSULA SEXTA - A não se responsabilizando o grande quantidade de calor e radiação solar. E' mais ím-

Bornhausen o que hoj'e pede ao Governador Lacerda. Vale sistência técnica pr
....estada contribuição do Govêrno Govêrno da União 'por inde- portante deixar tais inves_!igaçóes áos eSPecialistas 'qUe sa

o episódio para estabelecer a diferença de atitudes, daquele aos agricultores com de- Federal será depositada, em niza·ção alguma no caso de bem como estar_:emos pu.blicando ,os resultados e os artigos

pa,ra o atual caso, e a confiançá que ag,ora ins-pira o C,hefe 'illónstrações práticas em prestações iguais e trimes- ser negado o registro, e· está do. nosso colega na proxlma sem!+na. Falou-nos ainda o sr.

do Executivo.
- suas propriedades inclusive tl'!:l.Ís, ,no Banco do ,Brasil isento do pagamento do s-ê- Sel�as Netto que em cei'tas partes da Europa as manchas

x x
de -irrigaç�o e drenagens e, S. A., à dispõsição d� exe- lOr na forma do artig'o 15,. n. esta_o �endo observadas a olho nú, ao Poente, quando o

x
.

I doenças nas plantas; cuto:' dêste, acôrdo, �e �s [V e § 50 da Cónstituicão astro e encoberto por leve capa de neblina, transforman-

* HOMONIMOS. Sim, homonônimos sem a perfidia b) pela formação de mOVImentara.
. .Federal.

. . do-se num disco vermelho. Dada a importancia destas

da interreg:ação, não são os dois funcionários, Saldanha e cursos l;ápi,dos para agri- Parágrafo único - exe- E, para firmeza-- e valida- obseryações levadas a efeito em nOsSa terra, não deixare-

Russi, do rol dos panamenhos, do sr. Bornhau.sen e que,' cultores, ,de' aperfeiçoamen- cut�r do acôrdó pod ·'á fa-' de- do qiie ficou acima esti-
mos ?e colocar, exclusivamente, os nossos leitores a par

nomeados para, cargos estaduais, puderam assumi-Io� sem to para o pessoal técnico d'e zer suprimento ao uncio- pulado, lavrou-se o presente �o progresso dessas manchas.

a prova de não haverem i>ido demitidos de cargos federais, organização 'e desenvolvi- nári.o a quem tenha Sl' o de-
. ..........................._�........�....�......- - - - - - - - -�.......�

têrm.o-acôr�o o qual depois I
.

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

a bem do serviço público. São os p'róprios. Nada de homô.- mento ,de clubes, agrkolas e legado competência, nos de hdo e achado certo, vai

�imos. escolares, para profe�s�- 'têrmos do parágrafo único assinado pelas partes acor-

Aquele Francisco Gallotti, a que se refere O JORNAL, res; da cláu,!.sula segunda dó dantes já mencionadas, pe-

do dia 19, não é o ilustre catarinense dr. Francisco Gallotti. c) pela distribuição' e presente acôr,do ilêle exi- las testemunhas: Ailton

E�, como avisa o diário carioca, um escultor italíano. venda de-sementes e mudas gindo a, correspondente Vasconcelos, Z,uleica Barros

Esta nótula re�ponde à interregoção que A Gazeta de plantas selecionadas, de prestação ,de contas. de Roure e por mim Ierecê

abrigou ontem.
acôrdo com o que preceitua CLÁUSULA SÉTIMA Pinto de Vasconcelos, Es-

ONífo
�

êA'fÃRiNÉNSEÕElililliXNfES :7 ;",ta,;a li 263, d, 12-"" �á:��:t��:�':a ��:!� :.� :;��:�t;�d:��g:::;�'d:'�'�
d) o pela revenda de, nlá- riar cada ano, mediante pré- Seção de Execução da 'Divi-

Prossegue a campanha da', qUinas � instrumentos agrí- vio entendWlento entre as s'ão do Orçamento, do 'De-
colas, âdubos e inseticidas partes contr'atantes. t dpar amento e Administra-

"C d E d"
a preço de custo e pelô sis- CLÁUSULA OITAVA

-

I: nte
çao, que o datilografei.

asa' o . SLU a tema de prestações. O presente acôrdo será res- Rio de Janeiro, 30' de ja-

A União Catarinense de sido arrecadados 35 mil cru-
CLÁUSULA SEGUNDA cindido no caso ,de inobser-·. 'leiro de 1956 - Edlrardo

Estudantes recebeu notícias zeiros, uma importância bas-
- Os serviços de que trata' vância de qualquer uma de Catalão. - Dib Cherem -

da caravana chefiada pelo tante animad_ora, e que nos o. p.resente acôr,do serão di- suas c.láusulai}' ou mediante Ailton Vasconcelo.s - Zu-

acadêmico Linésio Laus, que, dá uma ideia do esforço de- r1g1dos �or fl�nci.onários assentimento das partes :eica Barros Ro.ure - lerecê

atualmente, percorre o Sul senvolvido pelos rapazes da
das carreIras teclllCaS do contratantes. Pinto. de Vasco.ncelo.s.

do Estado, angariando, fun- UCE neste giro ao interior de �in.ist�'io da Agricultura, ------.-:-------..:...-----:.....--;._---

dos para a construção da Ca- Santa Catarina. eSlg:n�dos pelo Ministro

d E t d t d R Além çlo mais, 'tôda a arre-
da Agricultura. O C'ARNAVAl DE FLOR' IANO'PO'lIS' E A

��ur�nteS ;n.��r:i:ári�.
es-

caàação' financeira ao espe- 'Parágrafo único - O exê-. -, "

.

Até sábado último tinham táculo de domingo, à noite, cutqr do acôrdo poder� de-' IMPRENSA DO PA'IS
....��.......�..._.....-. no Teatro Alvaro de Carva- legar parte de suas atribui-

Ih' çõ,es a funcionário federal
o, com a representação da o.s jornais "Coneio do Po- navalescas Tenentes do Diabo

peça "A revolta dos brinque-
ou municipal cuj'a ação �fi- vo" e "Diário de Noticias", I

e GranadeIros da Ilha.

d
cará sujeita à sua orienta- I

os" foi doada à União Cata- d_os mai.s conceitua,dos ór- " PodemoS infOJ;mar que,
,

d E t d tição, supervisão e fiscaliza- dnnense e s u an es pe o g�os a Imprensa gaucha, en-
I
também, as "Folhas", de São

professor Sálvio -de Oliveira, ção. Vlaram correspondentes pa-' Paulo e o "Mundo Ilustrado"
CLAUSULA TERCEIRA

'

diretor do Teatro Catarinen- , ra assis,Ur e reportar o car-' do Rio cujos enviados eSPe-

S.o ,de Come'dl'a' que desta
- Os trabalhos previstos 1 t' I t· I

... "
nava na me ropo e Ca al'l�

I
?iais fica.ram deslumbrados

forma, juntamente com seus
na cláusula primeira serão nense. . com o remado de Momo na

discípulos do elenco do T.C,C. executados através da Sec- O "Correio do Povo" E;n- metrópole barriga-verde, fa

coopera brilhantemente para ção de Foment6 Agrícola no viou a uacionalmente famo- rão ampla reportagem sobre

a Vito'rl'a da causa estudantl'l.' Estado.
';

t
.

I L'
. ,

sa croms a SoCla 19la, que,. os aspectos mais pitoresco!>
......................... , CLÁUSULA QUARTA - 1" 't 1

'
..... a laS, es eve em F orianópo- do nosso Carnaval.

Fica estabelec-ido gue ser- lis por ocasião do concurso I
.

vido,res, bem móveis, imó- ALM PENA BOTTO
veis e semoventes, perten-

"Miss Santa Cata;:!.na", .
1

. .

centes a ambas as partes
Em suas edi�ões de ame- i RIO, 22 (V. A.) ':::::-O-presi-

t. t'
.

t
; I' d

ontem, o "CorreIO do Povo" e dente da República assinou
con �a. an es e JU ga os ne- o "Diário de Noticias" trazem

I

decreto na pasta da Mari-
cessarlOS aos trabalhos de- ,

t dA t
A 'd

ampla reportagem sôbre o nha promovendo ao posto de
corren es es e acor o po- I

' ,
'

dem ser po t 'd'
'. -

Carnaval em nossa cidade, almirante de esquadra o vi-.

0\1 entregt es o� a dlS�o.sltçaO l com excelentes fotografias
i ce-almirante, Carlos Pena

I s a a mlUlS ra- F .'
,

ção do' :xe:l�tor do �côrdof ld��=-�;�����:�M�ar- ,�ott��_._�••�_. __ �_........

••••••••••••••••••••• ,
,

ou funclOnanos que este te-
, -(X)-

JUSCELINO, popular 'riEPÀRTAMENTÓ
..·----1 PREF. MUNICIPAl DE FLORIANO'POllS

DE TURISMO PROJETO ,DE
LEI

'

,O DepartamentQ de Turismo
e o Carnaval Denomina rua "Prefeito Tolentino

de Carvalho"'a atual 'rua Angelina.
O sr. Domingos F. D'aqui-

"

no, diretor de TuriSmo da Art. 1.0 - Passa a' denominar-se "Prefeito Tolentino

Prefeitura, declarou à repor- àe Carvalho" .a atual rua Angelina.
tagem que pretende fazer e-

Art. 2.0 - Esta lei entra�á em vigor na data da sua

xibir em vários cinemas '"i:ro publicação, -revogadas as dii\posições em contrário.

país·o filme sqbre o Carnaval Prefeitura Municipal de Florianópolis, 20 de fevereiro'

floria!lOpolitano, ,que, está de 1956.

sendo exibido em nossa Ca-

pital.

-,

F1orla�Ól)olis, Quinta-feira 23 dê Fevereiro de 1956

N ó tul as •

RENOVANDO UM
APELO

Realizou-se mais um chá
dançante no LUX HOTEL, o

Centro Acadêmico XI de Fe
vereiro da Faculdade de Di

reito, reiniciando assim �uas
reuniões .sociais.

Novamente,voltámos à pre

sença do nosso dinâmico dr.

Osmar Cunha, Prefeito �uni
cipal para que volte suas vis

tas para o local da Feira diá
ria que se realiza' nos entro
camentos das ruas Major
Costa, Silveira de Sousa e A

venida Mauro Ramos ...
Os gêneros v�erdurªs,

frutas, peixes, etc. etc., numa
enorme profuzão, continuam
jogados no chão duro, sujo e

lamacento. .. As segúndas
feiras a confusão é grande e

a gente tem que Se abaixar
para comprar alguma coi
sa. .. Os taboleiros' que exis
tem ao longo do cáis, próxi
mos ao Mercado Público, re
solviam o caso .. .-
Acontece que há dias apa

receram alguns destes tabo- RIO, 22 (V, A.) -O pre

leiros naquele local, mas logo, sidente da República almo
sumiram. ,çou 'hoje num restaurante
Porque? Não é possivel que do centro da cidade" desper.:.

o �osso dinâmico' Prefeito, I t�ndo o fato a
"

ate�ção dos

não nos �tenda desta vez. :. populares. EI;ll 'sua compa

"Convidamos' S, s. a fazer nhia, encontravam-se os srs.

uma visita às

segundas-fei-,
Negrão de .Lima, 'ex':'ministro

ras �a �eira da Mauro Ra1l!_os .

da Justjça, Horácio,,carvalho
para ver o grande mó-vimen- e José Ij:duardo de Macedo

to que 'ali reina e, que com, Soares, respectivamente
. di":

os taboleii'os apresentariam Iretor e fundador do '''Diário
_ i Carioca�'_ . _

CHÁ-DANÇANTE.

OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal

l.(,

O cargo de Diretor do Departamento de Educação,
ao �ue corre nos círculos mais ligados ao ensino, não

sera. entregue ao dr. Calado Caldeira. O Govêr,llo' pare
ce dISposto a extingui-lo, tripartindo-o. A decisão, por

.
certo" enc�erá de justas alegrias a atual di�etora, que
podera mUlto bem repetir a velha apóstrofe: Ap'rés moi,
le deluge!

x x

x

O �r. Artur Muller, derrotado no pleito municipal
de Jaraguá', fez o inventário dos bens da Prefeitura.
Para não deixar nem o automóvel, pô-lo em concor

rência. Das propostas apresentadas, uma oferecia
Cr$ 250.000,00' e outra Cr$, 200.000,00. O autor desta,
venceu-a, por ser udenista! O golpe baixo e sujo não
pegou. O carro já foi apreendido pela Justiça,' a con

eorrência anulada e à Prefeitura voltou a' posse do
bem sl,lrripia;do. ' .

Não seria o caso de o evangélico Frei Luís de Souza, .

.

mentor do sr. Muller, dar umas explicaçõezinhas na
, Assembléia?

x x

x

Um nobre�amÍ'go e ilustre 'Promotor, nuiu proc�sso.
contrariando pedido de constituinte meu lascou três

per.íodos secos, contestando a lei. Em re�urso, recla
meI menos do parecer d9 que dos Cr$ 10,00 que me

obrigaram a: pagar por êle, nas custas!
Precisamos combater a inflação!

x x

x

,No Natal de 1953, o Papai Noel trouxe para um

dos meus garotos, um avião, movido a pedal.
Embora, hoje, o seu estad9 não seja perfeito,

apreendi o apar�lho. O menino cresceu e as revoluções
de bolso -andam poi' aí! .

l
\..
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