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Pascararn-ss vários dias. Os oficiais Inrf lscípllnados ro
--- .. ---=--------..__.--- ------ rarn corridos' da base de SButaréHl, aonde sua ousadia os

"Preoaça-o da Re"voloç,a-'o a Prele�lo' N, o'
-

t u I a 5'
�ll�:�ap�tai����1����C��Sd:U�:la20��tr��i�:�íc�,oa:::�1: ������:
r eu ideátio revolucionário a um jornal de ·Belém. E' curioso
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A��DA a prcpósítr, da tabela dos engenhelros. de-
do pela "Tribuna de Imprensa" na quarta-feira de cinzas.

Vemos r�trflCar as noticiás e comentários aqui publicados.
Assinalamos essa coincidência em tírarmos dela outras

..
i2�.I;:;; :..; ._,

:J6í1"J)-,j:�-- P.ara evitar uma tabela justa, sem intuitos discriminató-
conclusões que não sejam as da identidade de sentimento

Carta do:sr. S'obrai PI"nto. presidente da
nos, p:'ocuraram a assinatura antedatada do ex-governa-

entre os rebeldeê de Jacaré-Acanga e o jornal do sr� Car-

...
.

_

dor e �?�aram depois .COl� uma ata marcada do Conselho
los Lacerda, o que tem bastante fôrça para estabelecer a

L d D f d L
Rodovíárro- Apenas, ateha alguns dias, o erig. Costa.Moel-

indelevel vinculação de causa e efeito entre a pregação

iga- e, e esa a,' egalidade,'_"ao pres_ide'nte lmann se prestara a assinar essa ata de réunlão inexis- cgl?all�sisftuagl�tol.Vodse.putado da UDN e o ato desesperado dos ofi-

_

.

tente. Contra as ma:qobras excusas do Secretário da Via-

da u. D. N.. do' Disírít« Fede'ral
' ção, cuja maior forç� no cargo, fé ser filho de' deputado, Quánto as idéias, se assim podem ser classificadas as�-

..

houve tremenda reaçao, a que não faltou o apoio do Go- :/-legações dqsconexas do major Veloso, constituem uni

"A indignação e a raíva militares que se aglutina- almente concorrer para fa- varnador Jorge Lacerda. arrazoado insustentável, contraditório e incoere�que-,

que hoje se. ostenta nos ssto- rarn em -tôrno da candidatura zer do Brasil uma democracia <. x x
vai ao cúmulo de atribuir ao Govêrno da República cum-

res partidários da candidatu- do general Juarez Tavora do nivel da que predomina
-

'!' O ROMPE�RASGA esteve a ponto de estourar plicidade ao mesmo tempo com o Partido Comunista e com

ra do general Juarez Távora passaram a ter como' pro- na Inglaterra e nos Estad .'
com escândalos e provas nãimprensa. Prestigiando os en� os "trusts" norte-americanos de petróleo, numa extrsnha

contra.o general Lott e o sr'. grama definitivo de Sua atua- Unidos, pode ignorar que u� �enheiros, aqui esteve o sr. João Collin, Prefeito de Join-
- simbiose, dsstínada a incentivar o espíriFO dos membros

Neréu I_tamos tem uma só ção política, quando se tor- dós principais fatores de I ville e que, na Asse�bléia, conta.' com alguns deputados, d� Cruzada do �lmi.:ante' �ena Boto e dos compon�nt<:l� da

origem: .Ioram estes dois ho nau certa a vitoria da can- perturbação da vida política i que lhe seguem a orientação política. S. S. colocou-se de- LIga de Emancipação Nactcnal.
,

'

mans qUe, rasgando a fanta dídatura do sr. Juscelmo e administrativa da Nação é: cididamente contra o Secretário da Viação, não só-nesse Ora, o major Veloso, de quem dízem ser um enganheí

sia que disfarçava a marcha Kubitschek a só preocupação a questão militar. Ainda ago- ,como em outros casos, A vitória da nova tabela, repetimos:
ro �ili�ar com?�tente, .não e�xerga. �m palmo adi�nte do

do sr. Carlos Luz e seus alia de impedir, no dia 31 de ,ia- ra, num livro sombrio e fu-
. representa tremenda derrota do sr, Al'oldo Carvalho cuja nariz em matéria de ídeologia politica e nada distingue

dos para o "golpe". contra a neiro de 1956) a posse desse "nesta, como oportunaments
I permanência no cargo, desde há vários dias, só se ju�tifica na contusão . suscitada pela guerra de . propaganda e de

eleição de 3 de outubro, fize- candidato.
'.

demonstràreí, o 'general Goes pelo apêgo de ostra.' "slogans" que caracteriza, os agitados dias de hoje. Trata-

ram prevalecer. com firmeza A indignação e a raiva cue Monteiro reconhece e procla-! .,.
\

X X
se de un:- temperamental, de um ·êmulo �ar�aqo .do inspí-

e decisão a vontade do povo hoje se ostenta 'nos setores ma, todavia, que uma

da3j
-" HERANÇA dura de receber é a que o sr. Irineu

radar do Clube da Lanterna, de um emotívo a CUJ03 dnsre-

. brasileiro manifestada nas partídaríos da candídatura razões que o íncompatíbüí ..

Bornhausen deíxou ao seu sucessor. De bom, de bem or- gramentos afetivos aderem rótulos de uma propaganda

urnas". do general Juarez' TaV01'a zaram com este sxcepctonal gan�zad_o, de perfeito, só ficaram os discursos e as gabol ices histérica, que não passam pelo
_

crivo do racioeinín e do

RIO, 28 (V. A.) - O sr, He- contra o general Lott e .o sr. homem de carater que é 'O
prefabrícadas, que o ex-governante lia, soletrada e porca-

senso.
.

.,

raclito Fontoura Sobral Pín- Nereu Ramos tem uma só sr. Washington Luiz, foi não mente, em determinadas épocas, "pour êpater les bnur-
Felizmente que essa gente não díspõs d'e elementos pa

to, presidente da, Liga de De- origem: foram estes driís 110.. ter ele "um conhecímsnto e- geois", Ainda agora, segundo noticias dos órgãos oficiosos Ia mergulhar o país no clima de alucinação .proprcio a

resa da Legalidade, escreveu mens que rasgando a tanta- xato da questão militar do e oficiais, o sr. Jorge Lacerda visitando a Policia Militar, aventuras do tipo dessa fuga rocambolosca para as, selvas

há dias, ao deputado Adauc- sia que disfarçava a marcha país, a qual 'vinha rolando, e i ali ouviu do. seu insuspeito comandante um rol de necessí-
.

amazonicas. Temos um Govêrno no perfeito, contrôle da

to Cardoso, presidente da do sr. Carlos Luz e seus alia _ ainda hoje rola, Sem solução, ; dades da Corporação e, assegurou, em discurso, o seu em- situação, empenhado em fazer o país prosperar e .íncsn

UDN carioca a seguinte car- dos para o "!golpe" contra a desde a monarquia". penha em resolver os -inquietantes problemas da Milicia. tivado, nesse propósito, pelo apoio da esmagadora maioria

ta: eleição de 3 de outubro, fi�e-' Ora, as investidas qu� � Não ignorará S. Exa. que uma das mais sérias questões a
da o:pinião nacional. Temos, por outro lado, o Exército,_ a.

"Com o meu abraço fráter'- ram prevalecer com firmeza e desde a suspensão._da critic� : serem ali equacionadas ,é de ordem moral, como certas leis Marinha e a Aeronáutica; unidas no Objetivo de assegurar

nal trago-lhe tambem o meu decisão a vontade do pOV'J à imprensa vem sendo feitas' de ultima hora, com finalidades de -proteger afilhados. Sir� a ordem e a tranquilidade que permitam ao povo e' ao Go

reparo' sobre as 'suas decla- brasileiro manifestada nas contra os governantes atuai.� vam as palavras do Go,'ernador para mais uma prova do verno uma vida pacífica e progressista.

rações ao' "Diário de Noti- urnas". - que não foram e não são que vinhamos sustentando sôbre o Governo Bornhausen: (Do "Diário Carioca" de 26 Fev 5e)

eias" de domingo, relativas
.

Política de dementes'e os homens publicos.de minha governo falido, que deixou todos os setores recheados de
."

ao .pedido de arquivamento,
.

frustrados preferencia - constituen{ um problemas e carentes de" radicais reformas, para atravez
-----�-�------..--.------------

feito pelo Plínio Travassos, - O que estamos assisti[',- esforço insensato para agra- delas, normalizar e acerbar outra vez -o funcionamento da i
de sua representação contra do presentemente com es- (Cnntimia na t;a. pág.) maquina 'administrativa.. I
o general Teixeira Lott, por candalo e apreensão,' é a pre- J" ...........................,. .................. � .. x x

motiV"o dos acontecimentos gação da i'evolução, a pre- ·VIAJ·AND·O SO· ·B·R�E '
':' O INQUÉRI'l'O sôbre as intel'l'ullções 'da luz da

de 11 e 21 de novembro do texto de defender o bem Co-
Cal1ital já estará concluido. O �ovêrno está na. obrig'ação

ano passado. Delas, só tomei mum do ·país. Açulam-Se to- O MAR G'ELA'DO
de pubJicá.lo, face às lÍ_cusações raiv,osas que andaram pela

conhecimento após a nossa das as paiXÕes, estimula�-s3 .' hnp,rensa. Segundo .ãplljam,s, a conclusÍÍ\O é "-,a '!lue �"-já LONDRES, 28 (U. :P.) - A . iat�·: na qúGlta-feira, a fim

conversa �el�fonica .

.' �e as ,todos os orgylhos, desper-! FEJOE, pinamarca, 26 (U. adi�p.tal',awo-s: �ada �e<�abgta�em, mas �Õi(ieD'tes '�onÍ�ns, rainha' Elizabeth II e o du- 'de pa:rticipa�' das manobras

houvesse Ilda anterrorr,nente tam-:.se ·"todas . ,aS ambicÕes P.) ....:. 67 solteiras e scilteito- devIdos a faI�li d� asslst�ncij,t a linha, ab�ildtlnada no Go: que de Edimburgo v�o fazer 'çia' Ma_�illli.a,< cujas unidades

ter-lhe-.ia dito _C�n1 franql.1e:,_ com-à' "Sêrlfl.-PrEloC1:lpã;ção ··Ü:n�"çlin8<J:Pa��f::�f;be!t�� vê�:V�WB'!Hl,nseil. ,��sb,.t.,'':''_Li ?hamos in_tei�a.r.���o ,,",q�!!l�2Jum .cl'lllzei�o de. umàts"erÍ1aha tem �a�e en: -?ibra_ltar. O

z�, aqUIlo que so ag'ora vou criar todas as dW'culdades ao à illiÍl. d� Fejoe, vfaJando em
t enm�v�,. Y _". -. ,

·h�\'I� IF y���� �:I0 ye���.'n:a�oo��.�;'V:'�O} C�:!.�:? P1:'�m�lro que rea-

, dIzer,
4

governo empossado há ape-
I
trenó, sôbre o mal' gelado. E' sabotador da l�dIl 'Ca ta .

'"

-y.�
-

,. '.
""'"
',: 'do la e- te�t) 'Sffta . � ',� ';nl� lf2a<\:UÍF:��õ i1��ts;- L�es�

Não devo silenciaI' ante a
nas uma semana, na espe- que nesta ilha afastada vi- .'

x_ x-
.

",', � ': �', � mês vindouro, se'gund \, l1;!'\11"' de 1925, <Iuundo <1 réi Jõrge

sua atitude. Conhece de ci-
ranca de mer�ulhar _a Naç.ão I vem os 70 membros do "Clube

-
" ACRESCE ainda, s gllndo um do's técnicos vlsi- ciou esta noite O párá'cfo. q.�. V e-a rainh!). Mary vlaJaJ,:.ilm

encia propria, desde muito
numa convulsao I;loclal sem I dos Solteirões" e, de ,acôrdo tantes, que a distensão para Jaraguá, sem uma chave au- Blj.ckinghaín. N rainha' em- pelo Me;diterrâneo, terá ci\rá- ,

tempo, a minha posição em
precedentes no continentE' g,- 'com um velho' costume, todo tomatica de de.sligamento, nesta Capital, prejudica a ·.nossa barcará:, via aérea, para a ter privado. Não estão mar-

mericano, a fim de· que os o ano bissexto na noite de 29 luz, pois os acidentes 11a distensão também se refletem na Córsega, a fim de se reunir cados- COIJl_promissos oficiais

face do governo d� sr. 'Jusce-

'lino Kubitschek e dos dois
seus vatícinios, durante a de fevereiro, as mulheres po-

linha Capivarí-Florianópolis. Ocorre, assim, que a tal dis- ao esposo, a 10 de março vin- oU visitas a qualquer pôrto

campanha de 1955, venJ;lam�, dem pedir homens em casa-
tensão,- mais ,de 70 milhões - além de inútil é ainda pre- douro, devendo assistir aos 'em que ancorar o iate. Os fi

j)l'incipais partidos que a-
se realizar numa catas_trofe menta. Entretanto, os solteI' _ judicial. Voltaremos ao caso, tão logo sejam publicadas as exercicios combinados da fro- lhos, o principe Charles e a

poiaram a sua candidatura à

I' m. ili,ta,r e, pO,lítica onde ·nada rões, são ob,rigados a aceita,r,
conclusões �o in,quérito. ta britâniqa, O duque partir:'t princesa Anne, parece gue

presidencia da Republica: ó

-

fIcara de pe. a menos q-ue possam entl'eg',al"
de Portsinouth, a bordo do I vão· ficar. ..

PSD e o PTB. Confinnando
-

rA
.'

agora esta posição dei no
Entretanto, Adaucto, esta à pretendente dois, pares de EMBARG DAS AS OBRAS DA CI k

'

é a hora para tirar da elei- luva's brancas. Dl··ante dl'SSO o
. , A.,

s[ibado ultimo uma entrevis-
-

d
ção de' 3 de outubro todas á3 secretário do clube J'á pro;i- SIDERU'RG'ICA NACIO·NAL .

. ao 'Correio da Manha, on e

prego a p.ecessidade de ser cO!lse�uencias beneficas que denciou a entrega de lll:,as
� �

dela podem dimanar para. o a todos os membros, POl'S al- R'IO 28 (V A) A P f' ri
'

h"
. ,

organi<lada uma ciP0:;ição vi-
,

..

- re el- L'ompan la Slderurgica Na-

gilante, mas voltada unica- p.ro�Tesso da democracia

bra-Igu,mas ?as solteiras contam tura Municipal de Volta Re- cional vem, realizando, e a�

slleIra. Nenhum homem pu- apenas 18 anos, de modo que d d 'b
- . .

d
.

mente para o bem comum. bl
on a em argou mopma a- meaçou mvadir a própria

Não é, portanto, o proposi-
ko do país, que deseje re- o perigo é gra.lfde. mente todas as obras que a Usina, a fim de paralisar as

to de apelar aos governan- �._._-_._ _..-_�.- � _._ _.�. _ • u •• � • __ • G W • ,. _.

obras de expansão que, ali se

tes, que me leva a mandal'� I'
.

• •••••• - • - - • - •• - - - i estão realizando. A atitude

lhe a presente carta. � ES'COAM'[NTO 'SAFRA � da Municipalidade de Volta

Sinto-me no de ;oer de lhft �
I � Redonda, que se presume de

declarar que só. estranhei �; ,

.

.

_

.

,

� ·car.áter exclusivamente poli-

:l�;l��;�aT�:V�����:)ç:o Cj�� � TR I'G'O NAC IONAL
� !ii�� !�i�:�:i�� q�� ��:����

não tivesse afirmado, 'em ter-
•

", � ma pôs €.n v�gor e que eleva

1110S peremptol'Íos que o ge- �
,

-

� enormemente os imposto.s;-
ral Teixeira Lott, em vez de

'I�
Os ��tutinos, ".JOrnal de Joinville" e "A Noticia" editados em JOinville, em � _Por outro lado, a' parahsa- O R ISO OA C IDA0-,E

um processo crime, por seu sua edlçao de dommgo transáto,. publicaram a seguinte nota que transcrevemos

�,çao
das obras externas-

Procedimento nos dias 11

e!
dada a relevância do assun_to e das informações por este meio prestádas à cole� construção de Casas para0-"

-,

21. de novembro, deveria ter tividade.
.

_ -,

- perários, médicos, e outras

O-Irecebido pelo contrario uma O Exmo. Governador do Estado de Santa Catarina, Dr. Jorge L�cerda, con- bras da cidade - acarreta

condecoração. forn:re foi. ampla�ente divulgado, interessado em apurar as condições em que I grande prejuizo para a p'opu�

O ministro da Guerra: não-efetIvamente esta sendo processaào o eSCoamento da presente safra de trigo � Ilaç�o. da cidade siderúrgica,

incidiu na lei de

segurança!
nacional, vem de incumbir o digno Pr�feito local, Dr. João/Colin, de a respeito' � I preJUlzo esse que ameaça es-

Nacional, como você fez COl1S- ouvir os moinhos locais. � I
tender-se a todo o Brasil,

tar na sua representação A Gerência do MOINHO JOINVILLE, Filial da S. A. MOINHOS 'RIO GRAN- � por via da paralisação da

porque' o' que ele fez foi rea- � DENSES, com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, declarou que
� própria usina.

gir como era de seu dever, � "tanto esta Sociedade como os representados da BRASILARROZ LTDA. - IN- �
contra os-;..crimes que os go- \ DUSTRIA E COMERCIO, ou sejam o MOINHO FLUMINENSE S. A., do Rio de Ja-.

i'

vernantes do Brasil pratica� � nelro e, S. A. MOINHO SANTISTA - INDUSTRIAS GERAIS, de São Paulo, vem �ram no exercício de suas fun-.. regularmente completando suas quotas obrigatórias, como poderão comprovar a ' A Su_per-fortaleza
çÕes incidindo por isto na lei n � qualquer tempo".
1079 de 10 de abril' de 1950�" � :aiu sobre a casa
que deferiu os crimes de res- � �o Dr. João Colin·foram fornecidos os seguintes dados: �

ponsabilidade. Percorra os- � � .

arts. 7.0, 3.0 e 90 da men- S Compras efetuadas pel� Moinho Joinville e seus Postos de CO�lpras � DA1T01\, Oiq(, 28 CU.

cionada.lei n. 1079 e não tar- � instalados em Herval d'Oeste, Videira, Caçador, Rio das Antas, Cano'Ínhas � �:.) -- Uma !JPJ'f'r-fortalp-:1:a

dará em encontrar tres tex- 1. e Pôrto União, em Santa Catarina, e, União da Vitória, no Paraná...... � il1 UI oe b0mb�rdeio ;c:liu,

tos precisos, que abrangem � , 6.524.409 Kgs. no valor de Cr$ 49.400.399,10 � n'lll!;l granja LE'rto �a qui,

atos praticados pelo f;l'. CO.r- "
� ::!l';rl'\'lIrlo 03 s·�us 11 (lCU-

los Luz e outras autol'Ídade" �. Compras do Moinho Fluminense e do Moinho Salltista, representa- � [-'anteiô. Duas éas vitimas

da República, tod03 p:ilpe-
..

dos pela Brasilarroz Ltda., em �naamento em Joinville, e nos Postos de � �:'ar;: civis. O avião explo-'

nhados em distruir J regime
.

.. ,. ..I f d
.

Compra instalados em Herval d'Oeste, Videira, Caçador, Rio das Antas, � GIl! t' ljrenl,et; (,go, epols

nhados em destruir o regime Canoinhas e Pôrto U�ião, em Santa Catarina, e, em União da Vitória, < UE e:tir no ('anlj,o,' entw o

de 1946. p' 3000000 K I d .... e 22707050 00' � e",lein) e a ':1\" ... d'e moradia
no arana...... . .

.

gs. no va or e .....,r", . : , "

Está na sua consciencia, � da rrranja. As chamas se

Adaucto, estã na consciencia A divulgação destas informações é feita com o objetivo de fixar a real po- '� !'1".lIJagaram ? t� o ,celeirl) e

de todos' 03 elementos da sição das Empresas supramencionadas na compra proporCional compulsória do .. <; ('ma. destn:n, do-os. No

UDN,'e está na consciencia
.

1
o; J t t t

-

Trigo NaCIOna produzido em Santa. Catarina, e Paraná.
- O; m�\";PI! LO, en. l'E' an o, nno

'-
de toda à Naçãq que as for-

- � !J'l\'j�, níngn0111 L:entro de' Udenilda - Eu nã:o .te dizia, mamãe, que ó Petebino g'os-

as )olí icas e 0.$ ele' 1 ntos'
t d'

-

_� �.��••••- �
- "..._.,.-. w.• .,w - ..._••••..- _.. .,.� � cn'-;a. ava e ,mIm, mas nao era pal'a casar?!

LH"

NOVO CRUZEIRO FARA' A
RAINHA EllZABETH

UNIÃO CATARINENSE DE
ESTUDANTES

Comunica quê- amanhã c�pal, Presidente da Conp,

ás 20 horas no Salão do Clu- ! Qonsecionários �ia Carne

be 15 de NovembrO:- ex-De-,I Verde e a Comissão cuntra a

I
carestia para debaterem e

mocrata, haverá uma mesa tomarem medidas práti:!as
redonda entre o Governador contra o aumento no pl'êço
do \Est�do, o Prefeito Muni- desse produto,

do

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL' "'_'__---mmmm---"___"
M É D I C OS' O t· t

.

DR. ::WALMOR ZOMER DR. YLMAR' CORR1l:A eu JS a para
GARCIA CLiNICA MÉDICA I •

Dlnlomado pela Faculdade Na- ,CONSULTA� - das 10' CrlaD�BS
cional d�id�:d�!n�ra:� Univer- JS 12 e das 14 as 16 horas. DR. JUAREZ "PHILIPPI
E.-Interno por concurso da Ma-

\ Rua Nunes Machado 17.. Edifício João Alfredo -

ternidade-Escola Fone 2911.
(Serviço do Prof. Octávio Ro-

drigues Lima) I
Ex-interno do Serviço de Cirur
.gía do Hospital 1. A. P. E. T. C;

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

'Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua JoãQ Pinto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela.manhã .

atende dià
riamente no Hospital de

,
Caridade.

Residência:
Rua: General -Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.692.
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ASSINATURAS
Na Capital

Anc ......... ,_, ..... Cr$ 170,00
Semestre .....•..... Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre .. , .•..... Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu-

MÉDICO MÉDICO DE CRIANÇAS .blicados, -não -serão devolvidos,
E::lPECIALISTA EM OLHOS PUERICULTURA - PEDIATiUA

I
A direção não se responsatiliza

-. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
.
_ ALERGIA INFANTIL",,> pelos conceitos emitidos nos ar-

TRATAMENTO Ji: OPERAÇõES Consultório: - Rua 'I'i raden- tigos assinados.
Infra-Vermelho - Nebulização - tes n. 9. .

.
-

.

Ultra-So� .
Residência: - Av. Hercilio INF'ORMAÇõES U'rEIS

(Tratamento de _sIDuslte sem Luz n. 155 - Tel. 2.530.' '.'
. •

operação) 'I Horário: _ Das 14 às 18 ho- O.le.ltol enco_ntrara, nesta .co-
Anglo-retinoscopia _ Receita de .

ras diúriamente ; l�?a: informuções .que .necesslta,
Oculos'- Moderno equipamento. �._..

.... 'I'
d iàr-iamen te e de imediato:

de Oto-Rinolaringologia (único

I DIt. NEWTON .JORNAIS. Telefone,
.

no Estado) O Estado •••............ 3.022�
Horário das 9 às 12 horas e .' D'AVILA A Gazeta .•.........•.• - 2.656·1

das 16 às 18 horas. CIRURGIA GERAL ,
Diário da Tarde 3.579'

Consult'ório: - Rua Vitor Mei- Doenças de Senhoras ....; Procto- Imprensa Oficial 2.688

reles 22 -. Fone 2675. I logia - Eletricidade Médica HOSPITAIS
.

Res. - Rua sse Jorge 20 _

. Consultório: Rua Vitor Mei- Caridade:

Fone 24 21. 'reles n. 28 - Telefone: 331)7. (Provedor) ... ,.......... 2.314

Consultas I Das 15 horas ell! (Portaria).... . . . . . . . . . . . 2.036

diant...e. Nerêu Ramos 3.831

Residência: Fone, 3.422 I MiJit&r 3.157
Rua: Blumenau n. 71. São Sébastião (Casa de

Saúde) 3.153
Maternidade Doutor Cato
los Corrêa .. ,......... 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�ÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro

CLINICA MÉDICA
" CARDIOLOGIA

Consultório: Rua ,Vitor Mei-
.reles, 22 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.
--,-------

DR. HENRIQUE PRISCO
.

PARAJS(;)
lhÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras :.... Clínica de Adultos:
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidorés do Es-'
tado.
(Serviço do Prof. ..Mariano de

Andrade).
Consu1tas - Pela manhã no

Hospital de Cavidade.
Á tarde das 15,3'0 hs, em dian

te ne consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - !!ua Presidente

Coutinho 44.

, CLINICA
de

OLHOS .- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
�

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE'RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

-

manhã no

HOSPITAL
.

Á TARDE - das 2 as 5-
no CONSULTÓ·RIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2

•

RESID�NCTA - Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2365.
_,-----

DR. ANTôNIO MONIZ
D!il ARAGÃO .

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente -,

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA; WLADYSLAVA
W. MUSSI

p

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉincos

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE _SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO - •

S.A:LPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO iJASAL

R'\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios 'Ultra
Violeta e Infra Vermelho•.

.

Consultório: Rua Trajano,» 1,
10 andar - Edificio do Montepio.
Hor-ár io ; Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA

DR. MARIO WEN
DHÁUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - TeI. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú'

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE

�UND
Formado pela Faculdade' Nacio
nal <le Medicina Universidade

do Brasil
- 'RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saue São Miguel"

Prof. �'ernand� Paulino

Interno por 3 ar.�·,> do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de "Moura
OPERAÇõES

CLINICÂ DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma·

nhã
___- �ESJDtNCIA:

- S"huteL '129'
Floria1l9polil ...

- Rua Duarte
'l'elef. 3.2RP' -�

'_ ..-1,_- _.

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa- ---. _--

las 3 e 4. , ,. ..

A D V O G A DOS I
DR. JOSÉ MEDEIROS ,VIEmA.

. •
.

- ADVOGADO -
, :Caixa Postal 150 - Itajaí __ .. Rua Marechal Deodoro 50. I

Santa Catarina. I· . ,
.

" __ o

_-o
Em I�aJes, no Sul do Brasil, o melhor!

.

IDR. CLA�N<? G. : Desconto especial para os senhores viajantes, "

GALLETTI R••a••••••••••••••••••i'
----

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

10 andar.
Salas 1 e 2 - R�a Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

j

.

hora marcada.

DR. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia

.

- Complexos -

Insonia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
HOSpital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas
RESID�NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 2901

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica . de Adultos e

Cr-ianças Raio X
Atende com Hora Mar-DR. ARMANDO VALÉ

RIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MII
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: 'Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO _ ULCERAS DO ES
TOMAnO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NrcA GERAL

DR. JúLIO PAUPITZ
FILHO

Ex:interno da 20a enfermaria
e Serviço de gast.ro-entero logta
'da Santa Casa do Rio de .Jeneiro
·(Prof. W. Be,rardinelli).

Curso de neurologia (Prof.
Austregesilo).
Ex-intemo do Hospital mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
I'ígado e vias bí liares, Rins, ova-
ríoc " útero

.

Consultório: Vitor Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

•

Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

.

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR. ANTONIO Go'M:ESDE :

ALMEIDA

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO .- FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno' tia

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

mi. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consu tório: Felipe' Schmidt,
38;(das 14 às 17 horas): .'

Res i ncia : 'I'enerrte Silveira,'
130 (F e .3165).

)

Dn. CÕNSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras - Partos
- Opérncões - Vias Urinárias
Curso de aperf'elçoament-, e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.

-

CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schmidt, rir. 18 (sobrado). FONE.
3512.
HORXR{O: das 15 ás 18 ho-

. ..-.-..",-...- .......,....................-....•- ....

O ESTADO

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
ren ito-u rtnâri o em ambos 08

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10Vo ás 12 e 2% ás õ.
Consultório: R. Tiradentes, 12

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

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

DR. ALVARO DE
CARVALHO

DR. ANTONIO aATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
·

CRIANÇAS
Consultas da� 9 ás 11 huras.

· Res. e Cons Padre Miguelin'lo,
12.

..

Corpo de Bcmbeiros ....

Serviço Luz (Raclama-
ções) .

Polícia (Sala Comis.sário ..

DR. I. LOBATO
Polícia (Gab. Delegado)
COMPANHIAS OEé-------

FILHO TRANSPORTES

Oüenças do apar�ho respiratório TAC :•................•

TUBERCULOSE Cruzeiro do 'Sul ...• , .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .

DOS PULMõES Varig ,
..

Cirurgià do Tlirax Lóide Aéreo ...........•

Formado pela Faculdade Naclo- Real , ; .

nal de Medicina. Tisiologista eScandinavas , , .

Tlsiocirurgião do 'Hospital Ne-

I
HOTÉIS

rêu Ramos Lux .

:
, .

Curso de especÍalização pela Mage&tõ: ; .

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- 'Metropol .

tente de Cirur�ia dQ Prof. Ugo ,
La .Porta , .

GulmarãeB (Rio). I Cacique , .........•.

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - (;entral .. , .

Fone 3801 Estrela-- ...........•......
Atende em hora marcada. Ideal , , .

· �és:,''':'': Ri,';
F

Este\ié13 Juriior, ESTREITO
80 - li'one: 21195 Disque

3.J13

2.4\)4
2.038
2.594

'\.700
2.500
::.553
2:325
2.402
1l.377
2.300

4 sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua C. Mafra

5 Domingo Farmácia Esperança Rua C. Mafra

Matriz: FLORIANóPOLIS / Filial: CURITIBA
11 sábad.o (tarde) Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

Rua Padre Roma, 43 Te'r'reo
12 domingo Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito)

18 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto

25-35 (Escritório) Tele:�:��;2-30 �9 domingo F'armáclà Moderna Rua Jbão Pinto

Caixa Postal, 435 E I T I
25 sábado (tarde) Farmácia Antônio Rua F. Schmldt, 43

• ne. e ego "SANTIDRA" 26 domíngo Farmácia Antônio Rua F. Bchmídt, 43
End. TeJeg. "SANDRADE"

IFilial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGR ? .serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo
j

''Riornar''
E Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt, 43 e

A
. 1 d E d

Trajano.
veruca o sta o 1666/76.Rua Comendador Azevedo,

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

End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMARLI"

•
•

.Com êste valol/' VoS.
:" ó.bl"il"á. umÓ. aonta que

;�r:l:i:r.••I!F!:·:- lhe ..ender'6 ju,"" com·
;\,I pens�o," .,...

e

lev�t"';' pó.rA suó. residin-

I
eie um lindo e útil p,.esente:

um BELlSS/MO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

NCÔAGORlcbLÂ
12«G c7�M>, 16

1-...--- FLORIANÓPOL.IS
__

-
� SANTA c:AT� ......_

..

w!ii\\.. 'W·

DR, IVO VON WANGENHE1M
DE N TIS T A --

Consultório rua Bocaíuva, 42

Restaurante Napoli

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de. Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

,

DE JANEIR'O E BELO HORIZONTE.

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riornarl.

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riornar" .

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

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI'"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegre, Rio e Belo Hori'zonte, -são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

I

Consulteln nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóFOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 -

.�-------�._- = --'�.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
.

. HOfPCKE
'

�AVIO-MOTOH «CIRL BORrei!))
ITINERARro

SAlDAS DE
'IDA VOLTA

Fpolis.
,28-2
-11-3

Itajaí
1-3

13-3

Rio
6-3

.18-3

Santos
7-3

19-3
O hoxário de saída de FlorianÓpolis será às 24,00

_horas e d? Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida como MI Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

P�lí'a melh�res informaç_ões,. dirijam-se à séde da

Emprês::l, 'fi rua éoiíselheil'o Mafra,' 3Ó �. Telefone 22-Ü.

Distribuidor

Comercio
íf.Ull Joio

I' "

TransporteJ
Piuto, g �lfI

Se vai construir anõte o nosso endereço.
Sua- visita nos dará prazêr.,

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAÚDE P(JBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS
MtS DE FEVEREIRO

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

Departamento de Sáude Pública, Janeiro de 1956.

Luis! Osvaldo d'Acampora -"- Inspetor de .Farmácias.

DUmo .emprego de capital
VENDEM-SE URGENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

UMA ÁREA DE TERRAS - No Bairro do Estreito,
próximo á Ponte Hercilio Luz, já loteada (12 magn if icos

lotes) ;
UMA TIPOGRAFIA - Com todo o aparelhamento

necessário, equipada com dois prélos eletricos, dispondo
de ótima freguesia;

MÓVEIS PARA ES.CRITÓRIÓ - Uma máquina de

escrever, Olivetti, nova, carro grande; uma escrivaninha,
uma cadeira giratória, uma mesinha p/máquina, estante
para livros, tudo de imbuia, e um armário pequeno de

pinho.
Preços a combinar. Facilita-se parte do pagamento.

Tratar com Octacilio Nascimento, rua Conselheiro Mafl a,
140, ou C. Postal, 517.

Auentes-Vendedores
PROCURA-SE PARA CORTES CASEMIRAS E TE

eIDOS PARA SENHORAS, P/SISTEMA REEMBOLSO
POSTAL - TODAS LOC. SERVIDAS VARIG - CO
MISSÃO 8% - BREVEMENTE LANCAREMOS SEN
SACIONAL NOVIDADE TERNOS E VÉSTI�S PRON-
1'OS SOB M;EDIDA PESSOAL A PREÇO SÉM IGUAL.

CARTAS PARA "REEMBOLSO AILIZ LTDA". RUA
BRESSER 2348 - SÃO PAULO - IND. OCUPAÇÃO E

-BORDADOS A MAO
.

Ensiria-sé"na TILia Fel_iciano Nunes Pires n.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



r-..±'--�- --- 8
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Sociais
CIENC�A E RELIGIÃO

Ultima moda

Uorn a aproximação 'çlo�
{:i-as quentes, as meninas
cuerem ir a praia e para
isso devem usar um modê
](1 de "mai.0of' como o que
C,� TALINA sngHe. Em al

godão estampado, todo fran

zido, sainha de babados
com viés na beirada, telIl
duas alcinhas e um laço na

frente. _ "FOTO TRANS
WORLD". (Apla).

xxx

Experimente noje,
,CARAMELOS DE CHOCO

LATE MACIOS'

Entre as diversas moda
lidades de' se preparar os

car.1melos de chocolate, es

ta que damos h05e é uma

das mais práticas, por ser

extremamente fácil. E como

_ ficam gostosos!

INGREDIENTES:

1 litro de leite
�/2 quilo de açucar
5 barras de chocolate
Um pouco de manteiga
2 colheres de sôpa de gli

cose

MANEIRA DE FAZEP.:

1 _ Numa panela, junte
todos os ingredientes e leve
ao fôgo, mexendo sempre,
até adquirir a consistência
do ponto adequado.

Jiít!'
2 _ EHíando no ponto,

vire a mistura, sôbre' uma
pedra már�llore previamente
amanteigada e antes que
esfrie de todo, corte os ca

ramelos de acôrdo com o

formato que quiser, envol
, endo-os depois em papel.
(APLA).

ALCOOL E DOENÇAS
INFECCIOSAS

Contra o ataque da,s 11oen

ças infecciosas, o organis
mo dispõe de defesas natu
rais que o álcool enfraquece
f- até' destrói. Na prevenção
ele tais doenças, c\;!mpre evi
tHr bebidas alcoólicas.

Mantelllla o organismo
em condições, de resis
tir às infecções, não
t.omando bebidas a]co
Ólicas. _ SNES.

GONÇALVES VIANNA

Os mares perl'ustrei, sondei os mundos

Planetaríós '

que giram no infinito,
Examinei as rochas de granito,
Fui ao seio dos baratros profundos;

Interroguei os ventos iracundos,
Pela, terra vaguei corno precito.,
Dos sahios da Caldéia, Grécia e Egito
Consultei os espíritos fecundos;

E como pelos orbes que eu andei

Esse Deus' qUE procuro jamais visse

A Religião e à Ciencia perguntei:
---,-

-�·":ii·1
.

_ "'Em que lugar se' encontra a Providencia?"
".'

- "Em toda a parte!" a Religião m» .disse :

- "Em parte alguma!" - respondeu-me ·a Ciencia!
x x

1 .

A L U G A - SE
R 'bl- O

.. · , ·

d I d d'
A, -

d��a�U,:a�:..::;o��:��:· epu ICa, OllDlcaRa comemora aDlversarlO e n epe encla
, do, 12. Tratai' na mesma. \�

:}:,,/::::'::.:,:}':::::,:,:}:::{:::"'.... .._- _c_.__
��

_

_....
......,. A República Dominicana, América. Entre estas figu-

fa'�rllica �e TeCI"�o's 'C-arlo's' H I n'auI S A ��lj�oan�;��� capi��l-a s;�� ���'�el,a�)a�,��ásdasd�u!tsin��_
. '.

'

neira cidade do Novo Mun- 11°1" ela' utilizada para o

.

"

,

...., -. ' do, comemorará, na próxi- finanCiamento-da primeira
I • na segunda-ferra (27 de fe- viagem de Colombo : a cruz

vereiro), o 1120 aniversário de Colombo, que é o mais

de sua independência. velho símbolo da Cristan-

As f'eatividades dêste ano dade do Novo .Mundo, e tam,

terão maior repercussão, bêrn famosas pinturas an

uma vez. que 'uma Feira �ig.'lf', cálices e outros ob

Mundial, inaugurada a 20 ;ctos religiosos cedidos por

de dezembro passado, vem Fernando e Isabel e por

arrastando milhares de tu- seus ,i-:llcessorpc: no trono es

,'!stas àquele país. A feira, )!ulbr;':
que foi organizada 'para co- O Alcazar de Colombo,

memorar o 250 anivei'sário que foi o castelo de 'Diego,

do governo 'I'rujillo, custou ainda permanece de pé, em-

25 milhões de dólares. Os' bóra sem o telhado. Nesse

edifícios ocupam um área suntuoso edifício nasceram

de 125 acres. Segundo es- JS sete filhos, de. Diego. Nê

timativas colhidas pela Pan le também Íl..1eceu Bartolo

American World Airways, meu Coromho, irmão de Co

zêrca de 35.00 turistas visi- lombo e que fundou Santo

tarão a República Domini- Domingo, em 1L196.

ian a, durante a atual tem- Grm de parto ';:,;)," enormes

porada de inverno.
. _

muru lhas que guardavam a

, A decantada Santo Do- cidade e numeí-csos dos ].)01'

mingo não é,encontrada nos tões de antrada ainda são

mapas-de h?je em dia. Mas_, preserva.d?s., p� in�eress:
.l_S visitante"��e

Cidade Tru- .esp€ciar para os. tUrIstas e

jiHo paderã apreciar suas' Q
.

eó;fício flue, construido

minas mag ificantes, bem em 1502, foi- utilizado pelo
no coração da trepidante' e famoso pirata Sir Frances

moderna capital da Repú- Drake para cobrar a peso

plica Dominicana, na ilha de ouro e joias, o resgate

de Hispanola, a terra amaaa da Cidade Real, em 1586.

por Cristóvão Colombo. Elevando-se acima das

O culto de Critóvão Co- muralha-s da cidade, às

lombo é, praticamente, \Ima margens do Rio Ozama, es

religião secundária na cida-, tá a Torre :la Homenagem,

de que já foi a capital no exemplar �erfeito de uma

Novo Mundo e que é, hoje, fortaleza da Idade Média.

�lln do;:; pontos de escala Construida em 1503, essa

obrigatól'io dos Clippers fortificação. onde Diego Co

da PAA nas Antilhas. Lá lombio viveu quando pela

podem ser apreciados o tú- primeil:a vez c_!legou a San

mulo de Colombo, as jóias to Domingo como vice-rei,
da Rainha Isabel, a tôsca é hoje utilizada pelo Exér�

cruz de madeira que o Des- cito qominicano como pri
(;()hridor levara consigo ao são fortaleza.

explora'r a Hispanola, e o Entre os mais de 30 10-

! ronco de madeira, hoje re- cais histórico's de grande
coherto de cimento, no qual s;gnificação na velha San

Colombo amarrou' seu navio to Domingo figuram o pri
para de�embarcar no Novo meiro c.onvento de Novo

Continente. Mundo, construido entre

Lá permanecem também 1511 e 1516;' o mosteiro da

os primeiros �edifícios COl1S- Igreja de São Francisc{).

tl'uidos pelos espanhois -no (1512) a Capela do Rosá

Novo Mundo. Destacam-se, rio (149G-1500); o primeiro
enh;e os mesmos, o castelo colégio do Hemisfério Oci

de Diego Colombo, filho do dent;ll (1530); a FOIlte de

DescoU,ridor, e a Catedral Colombo (1502), e a Capela
Je Santa Maria, qUe foi a de Santo André (1512).
primeira ,Igreja do Novo A maior parte dos edifí-

Mundo. cios seculares circundam o

O Castelo dE;! Diego teve Parque Colombo, que foi

sua construção iniciada em centro da velha cidacÍe. Em
1510 e a catedral em 15H. frente ao Alcazar do Co-

A catedral, que ainda ê lombo está situado um mu

usada hoje em dia, 'é' a seu que guarda rica cole

mais reverencia,da relíquia ção de relíguias índias da
-

de Cidade Trujillo. Ela a- era pré-colombiana.
briga o túmulo' de Colombo

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

e uma das mais ricas COle-I ANIVERSÁRIO

ções de rélíquias colombia-' MENINO CHARLES RO-
las e dos primeiros dias da BERTO

Flbrica de Tecidos 'p�!A�!l!!o�op!�a
Carlos Renaux S.B.

PREPARADA PARA MARÇO UMA GRAN
DE VENDA ESPECIAL DE FINÍSSIMOS

ARTIGOS DE VE'RAO
Com a finalidade de terminar com as mercadorias

.a estação e da meia estução, dada fi aproximação do

mverno, vai "A MODELAR" 'iniciar, no próximo dia 10,
uma venda especial, por preços impressionantemente baí-:
xos dos artigos para senhoras, homens e criuncas.

I Será uma magn if ica oportun id.ade (ali á» sabemos

que o mundo feminino está esperando-a com ansiedade)
para se. adquirir vestidos de algodão ou' linho, tailleui-s,
bl usas, saias e maíllots, por preços sensacionalmente
baratos. Releva notar que até mesmo os famosos e dis-"
putadíssimos tailleurs "Pierre. Ba lmatn' serão postos. à
vendá pelo seu custo real.

'

Aliás, é velha praxe do conhecido estabelecimento
vender, em' cada fim de estação, por preços espetacular
mente baixos. Daí, igualmente o sucesso que sempre
obtem essas vendas especiais.

Juntamente com os artigos para senhoras. também
os artigos esportes para homens, ternos de tinho e tropi
cal, serãó fortemente remarcados, A mesma coisa se

verificará eom a roupa de vestuário para criancas.
Pelo visto o mês de março será o mês 'das b;ns opor

tunidades, pois, também "A MODELAR" di! móveis está
preparando uma venda dos super-confortáveis colchões
e travesseiros DIVINO, mediante a entrada irrisória de;
Cr$ 30,00.

SIMISMO
A vida alheia e o lado

j ruim das coisas' nunca de

[vem ser iassunto de conver-

I sas diante de crianças, pois
� estas se vão habituando a

.'. :. .

h
.. . 'não confiar nos outros e a

3;-,0 convidados os sen ores acionistas a se

reunl-'I '., .

'

J t "

. ,

t
rem em assembléia geral ordinária, na sêde social, à gzel. JU gamen o�.mJtus �.
rua IOde Maio n? 1.283, às !) horas do próximo dia 24 ue'h re8�e� em daml lend

e e

abril do .corrente ano, nesta cidade, para deliberarem I pesslmlsm�
e e aSt desapa-

sõbre a seguinte .
.

recem � oa von a e � _o
ORDEM DO DIA verdadeiro amor a:o proxi-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

._ mo.

Discussão e deliberação sõbre o relatório da

diretoria, balanço, conta de lucros e perdas
do exercício de 1955 e parecer do conselho

fiscal;

Eduque seu filho num

ambiente de confiança,
conhecendo também o

lado bom
-

das coisas,
para que possa ser útil

, a si próprio e à socie
dade. _:_ SNES.20 _ Eleição da Diretoria, dos membros

do Conselho Fiscal e seus 'suplentes;
30 _ Assuntos de interêsse social. '

Brusque, 15 de fevereiro de 1956 .

OUo Renaux - Diretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

efetivos

VENDE-'SE
Vende-se a casa da Avení

da Hercilio Luz 183, infor

mações .no mesmo- local.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

.
Cumprindo as _determinações legais e estatutárias,

é-nos grato oferecer para vosso exame o. apreciação, o

Balanço Geral, com a respectiva demonstração da con

ta de "Lucros e Perdas" e parecer do Conselho F'iscal,
atinentes ao exercício findo em 31. de dezembro de 1!'55.

As contas, esplanadas como estão dispensam maiores de- ,dores -; .

talhes, entretanto, colocamo-nos ao inteiro dispôr dos Contas de Compensação
Senhores Acionistas 'para 'quaisquer esclarecimentos que Caução da Diretoria .

desejem.
.

Brusque, 13 de fevereiro de 1956.-

Otto Renaux _:_ Diretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor' Presideute
Dr. Erich Walter Büeckmann '-:" Dicetor
Carlos Cid Renaux - 'Diretor

BALAN'ÇO GERAV LíQUIDO, ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1955

MT. I V O
Imobilizado, ,

Bens de, Raiz, � >-
.

'12:61>87'494,80'
Maquinrsmo . . . . . . . . . . . 76.8-7'5.313,90
Móveis . . . . . . . .. 887.885,10
Veículos ... .. .. .. . 1.317.936,20
Tecelagem Itajaí 941.263,60
Tecelagem Nova Trento. 1.153.407,20
Obras em Construção 3.721.3ÕO,oó

Contas de Compensação
Ações -em caução .

Disponível
Caixa .

Bancos

Realizável a curto e

lon.go prazo
Contas Correntes - Deve-

dores

Duplicatas a cobrar

Participações e ApóJices
Matéria prima, manufatu-
ras prontas e em vias
de fabricação .

Serraria .

Secção Navegação ,e Des-

pachos' .

Secção Lojas '

Fecu:larias .

Açougue', .- .

Filial Blumenau .

Filial Pôrto A�egre
Almoxarifado .

Div-ersos

Exígfvel a curto .e

longo prazo
Contas Correntes - Cre-

Fundo Escolar .

Reserva Decreto-lei 9.1'59
35:000,00

285.544,60 186.557.977,40

117.205.386,50

200.000,00

. Cr$ 303.963.363,90

Bru�que, 31 de dezembrocde 1955.

�,Otto Renaux.- Diretor 'Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr, Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

� Henrique, Hoflmann - Guarda-livros<reg. C. R. C.

�:, ��;;SG. '11.

0'2'f
- c :bkM'e#.T8TR-%{,çÃ:U DA eONTA '-'LUCROS' E PERDAS"

r

-

� 'ltM $ E DEZEMBRO, DE 1955
- -' / . D É 'B I T 'O

Consêrtos , . . . . . . . . . . . . . 1.651.506,00
Açougue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.788.348,20
Culturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.972,80

97.555.600,80 Seguro contra fogo e acidentes . . . . . . . 780 . .610,60
Férias : . . . . . . . . . . . . 1.396.620,00

I Caixa de Assistência .- . . 112;673,40
. Contribuições legais . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.559.577,10

2.068.016,40

ISUbSí?�O d: Família, abono de Natal e es-

tablhzaçao de preços . . . . . . . . . . . . . . . 7.173.'890,80
Despesas Gerais, ordenados, gratificações,

,I impostos, telegramas, depreciações, fun
do devedores duvidosos, fundo de reser

va legal, flln�do 11" reser'.':\' livre, divi-

.dendos e outras ..... , . . . . . . . . . . . . . G7.807.821,60

245.775,-40
1.822,241,00

22.361.551,60
50.152.180,80
40.368.233,40

Cr$ 83.417.920,50.
/'

40.891.239,00
294.714,00

CRÍ�DITO
Rendimento de participações e títulos di-
versos '

.

Filiais, Secção Lojas, Navegação e Des-
-

pachos .

Fabricação \ .

19.634.150,20
58.954.806,70

4.828.963,60
13.055.897,60
11.334.147,80
4.99\,.217,40
608.913,40

5.875.221,30
6.637.198,90
6.665.58.5,10
903.646,40

Cr$ 83.417.920,50

204.139.746,70
Brusque, 31 de dezembro de 1955.

Otto Renaux _:_ Diretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
,Carlos Cid Renaux - Diretor

Henrique Hoffmann - Guarda-livros reg.
SC. n. 0.259.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho fiscal da Fábrica de Tecidos Carlos Re

t'aux S. A., tendo examinado a escrituração, feita com

clareza e niti,dez, e tendo verificado que a mesma con

fere com o balanço e a demonstração da �0nh de lucros
e perdas, que são apresentados pela digna diretoria, vos

propõe e é de parecer que sejam aprovado� os atos e

contas relativos 'ao exercício findo em 31 de dezembro de
1955.

Brusque, 11 d� fevereiro de 1956.
Germano Appel
Oswaldo Gleich
Valel'io Walendowsky

200.000,00
C. R. C.

Cr$ 303.963.363,90

PASSIVO
Não exigível'

Capital .

F:'llndo de Reserva Legal .

Fundo de Reserva Livre .

Seguro por conta própria
Fundo ,de Depreciação
Fundo de Substituição de
Ohsoletas .

Fundo de De'vedores Duyi-
dosos .

Caixa de Socorros

90.000.000,00
16.171.887,00
31.775.512,35
2.050.003,72
35.462.241,30

2.245.287,00

8.515.083,67

17.�17,76 /'
Completa hoje seu 40 ani

versáriQ natalício o menino
Charles Roberto filho do sr.

O-dilon Demaria funcionário

da Clicheriã da Imprensa
Oficial e de sua exma. espô
sa d. Valta O. Demaria.

I Móveis
'Vendem-se balcões, vitri-'
nes, armações, armários, es

, crivaninha, estante, etc. em

I per.feitas condições. Ver e

tratar no Bazar de Modas,
.

à rua FeHpe Schmidt, n. 34.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imbituba X Bocaíuva esta noite
JOGAM NA NOITE DE HOJE, COM INI-CIO AS 20,30 HORAS, EM CONTINUAÇÃO AO TERCEIRO TURNO DO

_

CERTAME
PROFISSIONÁlISTA, AS ,FORTES ESQUADRAS DO IMBITUBA E DO BOCAIUVA. PREVÊ-SE UM EMBATE DE BOAS PRO
PORÇÕES, DADO O DESEJO DAS DUAS EQUIPES DE APAGAR A MÁ IMPRESSÃO DEIXADA NOS JOGOS ANTERIO-

� RES, QUANDO FORAM VENCIDOS PELO FIGUEIRENSE E AVAL
'

"

'

_____ .. _ .. - - - - - - _'.4_""'_"_W�"""""•••""•••••• ••••".·"."-· - .1' ••_ _'"-;.

"O"Estado Esportivo"
••••••••••••••••••••••••••••ii••••••••••••�•••••••••••••••., ••••••••••••• :r .

NOMEROS DÔ CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIOtfAI�

PAnTIDAS REALIZADAS
10 TURNO

Paula Ramos 5 Guaraní 2

Imbituba O li Bocaiuva O, em

Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x 'I'amandarê O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guarani 2
Imbítuba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1

Atlético 2 x Avaí 2
Bocaíuva 4 x Tamandaré 1
Guaraní 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbituba 1

Avaí 2 x 'I'amandarê 1 .

Atlético 1 x Figueirense 1

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 2
Imbituba 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O
Paula Ramos 2 x 'I'amaridarê O
Bocaiuva 3 x Guaraní O
Imbituba 2 x Atlético 1

Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbítuba 1 .

Guaraní 1 x Tamandaré O
Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guaraní. I
Figueirense 4 x Bocaíuva 1
Atlético 2 x Tamandaré 2

20 TURNO
Paula Ramos 5 x Guarani O

'

Bocaiuva 5 x Imbituba <1

Paula Ramos 2 x Atlético O

Figueirense 7 .x Tamandaré O
Avaí 2 x Bocaiuva 1
Guaraní 4 x 'Atlético O

Imbítuba 2 x Tamandaré 1

Figueirense 3 x Paula Ramos 1 I

Avaí 6 x Atlético 1 t'Bocaiuva 4 x Tamandaré 3

Figueirense O x Guarani O
Imbituba 4' x Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré O

Figueirense' 1 x Atlético O
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2

Avaí 2 x Figueirense O
Imbituba 4 x Guarani O
Tamandaré 1 x Paula: R�mos O '

Guarani 3 x Bocaiuva 2

Atlético 4 x Imbituba 3
Avaí 4 x Paula Ramos 3
Guaraní 2 x Tamandarê O

Figueirense 1 x Imbituba 1
Avaí 3 x-Imbituba 1

.Bocaiuva 3 x Atlético �
Avaí 4 x .Cuaraní O
Bocaiuva 3 x Figueirense J
Atlético 2 x Tamandaré O
Figueirense 4 x Imbituba 1

Avaí 4 x Bocaiuva 2
_

Paula Ramos 2 x Figueirense 1

CLASSIFICAÇÃO DOS DOIS TURNOS
10 lugar - Avaí, 4 p, p.
20 lugar ='; Figueirense, 9 p. p.
30 lugar - Bocaíuva, 11 p. p.
40 lugar - Imbituba, 14 p. p.
50 lugar - Paula Ramos, 15 p. )).

{lo lugar - Atléticç e Guaraní, 17 p, p, '

70 lugar .,,- 'famandaré, 25.p. p.
3° TURNO

Imbituba 2 x Paula Ramos 1

Figueirense 2 x Bocaiuva O
Paula Ramos 3 x Avaí 2

CLi\.SSIFICA'ÇÃO DO 3° l'URNO
10 lugar - Avaí, Figueirense, Imbituba e Paula

Ramos, 2 p. p.
20 lugar - Bocaiuva, 4 p. p.

OS ARTILHEIROS

Henrique Lage

�
,

I

I ,

E'rico (Figueirense) " � .. 18
Fernando (Avaí) , .. o , 15
Amorim (Avaí)' ," 14

Somoxa (P. ,Ramos) ,. 12

'Zacky (Bocaiuva) o 11
Wilson CP. Ramos) 10
Lauro (Atlético) o " ., ,. 10

Profess.or (Imbituba) 9

Carlito (Figueirense) o o o o . . 7

Oscar (Imbituba) . o , . . . . .. 7
Valério CP. Ramos) ,............ 7
Jacó (Avaí) ,., , .. .:

"

7
Pitola (P. Ramos) "" .. " .. """ .. " 6
Cavallazzi (Atlético) .. : ,.,.... 6
Cobra (Bocaiuva) , . . . . . . . . .. 6

Nery- (Imbitub,a) ,............... 6

Jair(Bocaiuva) 5

Nery (Imbituba)'
'

.. ,_.-o . 5

Rodrigues (Bocaiuva) . o o . . . . ... , .. o 5
Ar'mando (Bocaiuva) .. o. . . . . . . . . . . . . . . 4

Laudo, CImbituba) ,.... 4
'Ghadéco (Imbituba) 0,•••••• o . . . . . . 4
Nooem (Bocaiuva) , .. : .... /0 •. " " o 4

V'ctOl' (Atl'ético) o' .. .. 3

/
'�.' ..

Nizeta (Guaraní) '...... 3
Niltinho (Avaí) 3

Ney (Tamandarê) 0 •••••••• o' . . . . .. 3

David (Imbituba) o , . . . .. ,3
Betinho (P. Ramos) 3

Sadi (Guarani) : ,...... 3

Ari. (Guarani) :............. 2,
Dedéco (Guaraní) o ; , 2

Alemão (Figueirense) ...........•... o 2
Bolão (Avai) , ':-. . . . . . . . . . . . 2

Walmor (Figueirense) ,........... 2

Antoninho (Guarani) ,..... 2

Zézinho (Guarani) ; o .. o , o .. '2
Vico (Avaí) 0"° :........ 2

Oládio '(Tamandaré) o o.' ; I
Hel�cílio (Avaí) ., , .

Giovani (Atlético) o o . o o

Pacheco (Figueirense) ;.'. o o , .. o .

Quesco (Imbituba) , .

Toinho (Pigueirense) , .. , ,

Raul (Bocaiuva) o . '," ., .

Jair (Tamandaré) o o

'

; .

Dilney (Atlético) :, ,

Alípio (Avaí) .. o .

Caréca (Atlético) .. o , .

Tião (Guarani) .

Loló (Avaí) , o o o .

Betinho (Figueirense) , .

Adão (T'amandaré) . o , o .. � .. o .

Joquinha (Tamarrdaré) . o . , , , ..

Fernando (T'amandaré) .

Carlinhos (Guaraní) , .

Nilson (Guarani) O' , •••••••• o "

Morací (Avaí) .

Armando (P. Ramos) o . , .. , .

Mário (Guarani) .

Osni (Atlético) '.' , . , ,

Odilon (Figueirense) 0 •••••••• o .

Julinho (Figueirense) o .

RECORDISr._A DE TENTQ� NUM Só JOGO
Amorim (Avaí), com 4

tent�
5

ARTILHEIROS NE 'ATIVOS
.

\

Teodoro, do Atlético, a ia 01' do Imbituba.
Valério, do Paula Ramos, a fa 01' do AváL
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.',

ARQUEIROS V
.

ADOS
"

.

LeIo (P. Ramos) , , .

Soncini (Atlético) o . :- .

Amaury (Tamandaré)" o , o .

Capaverde (Imbituba) .

Domí (Guarani) . o . o o ': 'o .

. Hélio (Bocaiuva) , : o

Argentino (Tamandaré) .

Alcides (Avai) , o : .

Oswaldo (Bocaiuva) o .

Luiz '(Bo�aiuvaY o o J' •••

Norton (Figueirense) , � .

Jaime (Avaí) ..........•.. O' :••••••••••
Paté (Guarani) : , ..

Walter (Guarani) ..................•....
Tião (Imbituba) ,

,

.

Isaias (Guaraní) o , : .. ',0 • • • • • • • 4 vezes

Wilson (Figueirense) : -. . .. 4 vezes
Galo, (Figueirense) , .. o , .. 3 vezes

Juca (Atltico) , em 56 m. 3' vezes
Almiro (Tamandaré), em 49 minutos .

Itamar (Tamandaré), em 41 minutos
.

Dino (P. Ramos) .. o , o .. '., .

Alexandre (lmbituba) .. ', o , .

Dantas (Tamandaré) ,. o .

Jaime (Tamandaré) ., ',0 ••••••••

Fausto (Avaí) o . , � , .

Marréco (P. Ramos), em 9m o .

Morací (Avaí). em 36 m.
"

.
,

EXPULSõES
Do Avaí - Bolão, Hercílio e Morací.
Do Atlétfco - Sebastião, Dilney e Soncini.
Do Guaraní - Nilson, Fausto, Anibal e Filomeno.
Do Figueirense - Trilha
Do Paula Ramos - Sombra, Marréco, Erasmo

Armando.
'Do Imbituba - Professor, Gerson e CÍladéco.
Do Tamandaré - Vermelho.
Do Bocaiuva - Waldir.

PENALIDADES MÁXIMAS
Convertidas em gol

Avaí - Vico (2)
Imbituba - Oscar e Nery
Atlético - Lauro e Osn.Í
Figueirense - E'rico (2)
Bocaiuva .:_ Zacky (2) e Nenem.
Paula Ramos - Pitola e Valério

32 vezes

30 vezes

23 vezes

21 vezes

20 vezes

17 vezes

14 vezes

13 vezes

10 vezes

9 vezes

8 vezes

,7 vezes

2 vezes

2 vezes
2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

O
O

5 vezes

[) vezes

5 vezes'

ENCERRADO O CAMPEONATO
AMADORISTA

Com os jogos de domingo, em que o Iris empatou
com o Postal Telegráfico por 2 x 2 e o Austria derrotou
o Flamengo por 4 x 2, está encerrado o certame citadi
no de amadores de 1955.

Eis a classificação final:
Campeão - Treze de Maio, 7 p. 'p.
Vice-Campeão - Tamandaré, 8 p. p,
3° lugar - Postal, Telegráfico, 11 p. p.
4° lugar =: Iris, 13 p.. p.
5° lugar - Vendaval, 15 p. p.
6° lugar - Austria. 16 p. p.

- 7° lugar '- Flamengo, 20 p. p.
8° lugar - Alvim Barbosa, 22 p. p.

I
�STJ

nf1b' L�!il �

2
2
2

2,
1

SEGUE HOJE PARA SÃO PAULO A DELE·
GAÇÃO DO ALDO LUZ

1 Rumo a São Paulo; viajando via-aérea sob a chefia
i do, desportista Moacir Iguatemy da Silveira, segue hoje
1 a delegação do Clube de Regatas Aldo Luz que domingo
1 próximo, na raia do Jurubatuba, na Capital paulista,
1 disputará a famosa Prova Clássica "Forças' Armadas
1 cio Brasil", frente às guarnições paulistas e mais o C. No
1 Martinelli.
1 A delegação aldista está assim constituida:
1 (Chefe � Moacir Iguatemy da Silveira
1 Técnico - Adolfo Cordeiro
1 Remadores - Alvaro Elpo (timoneiro), Hamilton
1 Cordeiro, Francisco Schmitt, E'dson' Westphal, Saâi
1 Berber, Osman Boabaid, Kalil Boabaid, Onildo Lisbôa- e_
1 Walmor Vilela. Como reserva segu'irá Edi TremaI. _

1 O remador Gleno Schrer, atacado de sinusite, está
1 afastado das competições por dois -rneses, motivo porque
1 não concorrerá. a prova.
1 Quanto à guarnição do C. N. Martinelli ainda não

foi .marcada a data do seu embarque, mas tudo indica
"; "Ue ;será amanb1ã ou depois.

. .. ·A F.A.C. EM FOCO
Aqui estou conforme prometido. Bom sinal. Não fa

lhei de início. Aliás, o "tempo" está muito camarada.
Bem passemos ao assunto do dia: •

BASQUETEBOL
No auge, o Torneio Popular. Atlas e Alaço lideram

,,1 tabela. Pelo que tudo indica, somente na última 'rodada
surgirá o Campeão. A ansiedade é enorme. Dizem que
° choque destas duas equipes, na última rodada, será
tremendo. Espero que após o encontro fatal, o estádio da
FAC permaneça onde .está, Manjaram?

CESTINHAS
Também muito interessante a luta entre os cest.i

nhas, Lênio do Alaço e Mário do Atlas, são os primeiros
colocados com 62 e 59 pontos, respectivamente. Faltam
para os dois atletas, o mesmo número de partidas, Na
'última rodada, entre Atlas e Alaço, os dois encontrar
se-ão, Continuo a esperar que o Estado da FAC não se

:1esmorone. Manjaram tambem?
O FIGUEIRENSE VOLTARÁ?

e

,

Segundo comentários, o Figueirense -. F. C., talvez
voltará a disputar dos Campeonatos da FAC. Indubita
'Jelmellte, seria um passo firme-em pról de nosso esporte,
lue o Clube presidido pelo sr. Thomaz Chaves Cabral,
daria. Faço votos que seja concretizado tal comentário.

PARA ONDE IRÁ?
Afinal de contas, Laridico, pertencente ao Clube

Atlético Catarinense, por qual equipe jogará? Uns di
zem que será no Lira. Outros, no Caravana do Ar. Aso
ra, pergunto eu: E com esta nova lei de transferência
'joderá êle sair do Atlético? Olhem serão seis meses de

,

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Ama deo NAZARI - Sil
Amedco NAZAR! - 'sn.

vana PAMPANINI em:

No Programa:
Fatos em Foco. Nac.
Preços : 11,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

l_PI 1·111
As 5 :_ 8hs.

"CINEMASCOPE"
.Tohn DEREK - Elaine

STEWART em:

AS AVENTURAS DE
'

HAJJI BABA' .

technicolor de luxo
1"[0 Programa:
Terra Legendaria. Short,
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 10 anos,

estágio! E Landico, já se pronunciou?
ATLETISMO

Não estou bem a par, mas creio que nêste ano ha
\'erá 4 competições de atletismo: Os campeonatos de. 55,
que não foramrealiza·dos e os de 56. Portanto, si for as

lim, teremos dois campeonatos citadinos e dois esta
duais. Investigarei a respeito.

ACA,RY, NO BARRIGA VERDE
O not�vel atleta 'Acary, um dos primeiros velocistas

de nosso Estado, assinará pelo Barriga Verde. Sem fa
�'or algum, o Barriga Verde adquiriu para suas fileiras,
um grande corredor de 100 e 200 metros. Felicidades,
Acary!

CONFIRMAÇÃO
De fato, conforme disse ontem, Batista ingressará

no Clube Doze .. Ao "Bonga", os meus votos de êxito no

novo Clube.
ZÉ CARLOS TALVEZ NÃO VOLTE

:r:�-I i_I L
As - 8hs.

Ann SHERIDAN
'

Sterling HAYDEN em:

MULHER DE FOGO
technícolos

No Programa:
Cinelandia Jornal. Nac.
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 14 ano,S.

As Shs.
"Colossal Programa Duplo"

10) Cine Reporter. Nac.
2°) _FLôR DO PECADO

- .Corn : Odile Versoir
3°) NOITE DE NUPCIAS

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

As. - Shs,
«Sessão Popular"

Jane WYMAN em:

'AINDA HÁ SóL EM
MINHA VIDA,
technicolor '

j_�o Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 .

Censura até 14 anos.

As -r-r- 8,30hs.
"Sessão Popular"

Jane_WYMAN em:

AINDA HÁ SóL EM
MINHA VIDA
technicolor

1'{0 Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: .3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

O#\O.....,.".._�_ - .....-._......._.

Pa.icipâ�ão
Nicolau Olavo Scheidt e

Marlene Luiza Scheidf par
ticipam a seus parentes e

lJe;SÔas de suas relações, o

nascimento de suas primo
g ên itas ANA LúCIA e Lú
CIA HELENA, ocorrido na

Maternidade dr. Carlos C::Ol'
rêa, dia 15 do corrente.

-

Y8n�e·R8
Por motivo de viagem,

urgente vende:se 2 casas si·
tas à rua Prof .. Maria Ju
lia Franco n. 25. Tratar na

mesma diàriamente.

ESTREIA O BRASil·
De ácÔrdo com a tabela

do Campeonato Panàmerica
no que está sendo efetuado
no' México, a seleção do
Brasil (formada por jogado
res que militam no futebol
gaucho) enfrer,iará o se

lecionado de Costa Rica, o

qual domingo último, na

inauguração do certame,
empatou por 1 x 1 com o�

mexicanos, perante mais de �

..._---:••- ..._-.",."';"!-�• .__............-....-........

Guaraní - Nizeta .o paulista· Zé Carlos, provavelmente não voltal'á ao

Desperdiçadas Caravana. O excelente basqueteballer se conseguir tl'ans-
Paula Ramos - Leibnitz. ferênCÍa da nossa Faculdade de Direito' para a de São
Avaí - Amorim e Fernando. Paulo, _logicamente deixará o clube dirigido pelo' Cap.
Figueirense - E'rico. Cintra. Ê lastimável se isto acontecer.
Guaraní - Dirceu. -

--:0:-'-
,

,

OS APITADORES ,I E fico' 'por aqui. Vdltal'ei. terça-feira com explicações,
Gerson Demaria , o " 16 vezes' Até lá, silenciando-se despede-se; JAYME KLEIN.

Lá�aro B�rt?!orneu "" , 14 vezes .. i 'I .-
Joao Sebashao da SIlva o , 14 vezes

Lauro Santos. : ..
'

"
: ..

: . .. 13 ve;'les IOswaldo Mell'a o.' . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vezes

ISteban Hory (húngaro) o . . .. 1 vez

ASPIR�NTES
Classificação I1° lugar - Figuelrense e 1mbituba, 5 po p.

10,lhii espectadores.,
Pero certame Carioca, o

Fluminens..e dará combate
hoje ao seu maior rival, o

Flamengo, devendo o jogo
HH' y'etu:1dó ii nbit'e ílO Mà,�
racanã. '

2° lugar - Atlético, 13 p. p ..
'

30 lugar - Bocaiuva, 14 p. p.
4° Jugar - Gua-raní,. 15 p. p.
5° lugar - Avaí, 18 p. Il. .

6° lugar _: Paula 'Ramos; 19 p, �p_'
7° lugar - Tamandaré, 23 p. p;

HOJE O FLA-flU
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o l!:STADO 5Flortanépnlís, Quarta-feira, 2fl de Feverejrn de 1956

De ordem do sr. dr. Chefe do 1° Distrito Saaitárío,
Sêde uns para os onteoa benignos, compass-ivos, per- , torno público que nenhum prédio, ou parte do prédio po

doando-vos uns ao outros, como também Deus em Cristo derá ser ocupado ou utilizado, sem prévia autorização
vos perdoou. (Ef'és. 4:32). Ler Efés, 4:2,5-32. da Chefia do Centro de Saúde da Capital, de acôrdo com

UMA VEZ Martiho Lutero lia a história de -Abraão . o artigo 104 dó. Regulamento de Higiene em vigor.
desejando sacrificar seu filho Isaac, no altar, porque O responsável pelo prédio, proprietário, arrendatá
Deus assim Jhe ordenara. Sua espôsa interrompeu-o, di- rio, locatário ou seu (s) procurador res) são obrigados a

zendo: "Corno poderia um Deus bondoso fazer coisa tão comunicar, por escrito, a vacância do mesmo e entregar
terrível?" Lutero respondeu: "Isto foi exatamente o que as chaves à Chefia do Centro de Saúde local,' para fins
Deus fêz. Permitiu que seu unigênito Filho' Jesus Cristo de vistoria e o consequente "habite-se".
'fôsse crucificado 'por homens 'ímpios para nossa salva- Os infratores serão punidos na forma da lei.

ção!" Florianópolis, 25 de fevereiro de 1�56.
'

,

Ouvimos, às vêzes: "Eu perdôo o que me fazem a Tertuliano, Cardoso - Encarregado do Serviço, de
mim, mas o que fazem ao meu filho ou filha, ou marido, Polícia Sanitária.

'

ou pais, não posso perdoar." Suponhamos que Deus ti

vesse a mesma atitude e dissesse: "Posso perdoai' o que

me fizeram a, mim. Posso perdoar, por exemplo, o toma

rem meu nome em vão, e tudo mais, mas não posso per

doar o que fizeram ao meu filho."
,

Mas Deus não disse isto. Bem ,ao contrário, Êle es

tá desejoso de- perdoar-nos, até aquêle terrível crime do

Calvário.
Se Êle .pode perdoar tanto, por que não podemos nós

perdoar aos outros suas ofensas?

«�o (:�C:'8iblía na Mão·I.OeJ_tlamlote. di Saúde .

Conselhos
�UARTA-FEmA. 29 DE FEVEREIRO •

. Publica . de Beleza
PAPADA OU DUPLO

'

QUEIXO
- Dr. Pires,

Casa A· Pr8f�ti�a
'.

. I .

P a r • i ,e i P.8'Ç ã o
o proprietário da CASA A �RIilFERIDA, rec�ente� .PAULO VIEIRA DA ROSA I THYCO BRA'rfE FE-R·

mente instalada em FlorianópolIs, escolheu o mes de NANDES
março, para fazer úm brinde todo especial a -seus ,dis- :e:

:e:

tintos fregueses e amigos, convida o povo em geral para OTlLIA VIEIRA DA ROSA ARGENTINA DA SlLVA
fazerA uma visita sem comp,romisso em suas novas insta- FERNANDÉS ..

lações, dispõe esta nova casa de um b,elíssin:o sortimento· participam aos �eus amigos e parentes, o contrato de
em tecidos dos mais modernos dà paIS, artIgos de cal1'l:a casamento de seus rilhos

-

(; mesa, s:hapéus, calçados, malas, etc., e' muitas outras Stella e Zanzibar
novidades pelos menores preços da cidade.

'. Flo_rianópolis, 13 de Fevereiro de 1956.
Damos abaixo alguns dos nossos preços, como re-

clame:

ORAÇÃO

Qireddo Deus; ajudamos a lembrar que devemos

tanto a ti e no entanto estás disposto a perdoar nossas

dívidas. Com o auxílio do iEspírito Santo, ajuda-nos a

perdoar os que nos devem .tanto menos,.Or,am.os em nome

de Crfsto. Amém.

PENSAMEN'l10 PARA O D.IA

"Errar é humano; perdoar é divino."
GRAH.AM R. HODGES (Nova YOl'k)

------------�--------------�.----------------

INCOMIPE S. 8.
.-'

,. ASSEMBLÉ'IA-GERAL EXTRAORDINARIA

Cónvidamós' os sen'4(j)re:s 1 acionistas e 'credores da
nOSSa firma para /uma '.a,s:sembléia geral extraosdínátía,
que terá'lugar llO'cÚa (9) nove de março pró:'Ümo"ás.:(6)
dezesseis horas, no escritório cem:tl'al,_sitQ á rua .santo��a
raiva nr. 840 no Estreito, ,para deliberar sôbre a segúinte
ordem do dia:

.

10) _ Tomar conhecimento da renuncia do liquidante
extra-judicial. nomeado pelá assembléia de 26

d-e janeiro pp.; ,

20) _ Escolha do novo, encarregado para rapida e to-',

tal extinção' da firma, sob a forma amígavel:
sua posse imediata e coloráríos;

30) .__ V�rificação .e acerto final com alguns poucos
..

credo}esi allsente's; '-.
...� _' ...... .,

40) _ Outros assuntos de interêsse social.
.. Florianópolis, 24> de março de 1956.

Indústria e Comércio de Peças - INCOMAPE S/A. -

sucessora. do "Nosso-Postos S.A. r: Carros Diesel S. A.

José Corrêa Teixeira Filho

Diretor-Presidenfe
Euzébio Mendonça Nunes

. Diretor-Gerente.
-

....._.._.._��......_I'.�_""-...-_--'�_._�-............__I'Io._"..-&""'".,.----....--
.... - &.JA,_"""_""_

MORIM AVE MARIA . . . . . . . . . . .. a 20,00
ORGANZA DE NILON BORDADA a 35,00
TÉCIDO PARA PIJAME CôR FIRME a 16,óo
CRETONE CARMELITA......... a 16,00
OPALA MIMOSA'LISA a 17,00
-LINHO ENFESTADO, 160 DE LARG. a 42,00
BRIM PARA TERNO a 15,00
TECIDO DOMINó ," . .. a 16,00

E um grande sortimento de artigos finos em geral,
2, preços verdadeiramente baratíssimos para se tornar,

conhe.cida A PREFERIDA em Florianópolis, a casa que

revohlciona o comércio com seus preços de abafar.

A p. R.t.E F E R I D A

A papada, duplo queixo
JU como chamam os fran
.eses "double menton", não

sign if ica velhice pois é uma

desgracíos idade que pode
ser vista em Indivíduos ain
da jovens. Representa, na

da mais � nada' menos, do
�ue um deposito de gordu
ra que se vê em baixo do
queixo e cuja formação vai
;:;e fazendo vagarosamente.
N o "inicio é um pequeno

�1cumúlo o qual é mais fa
cil de ser' observado- quan
do se olha a pessoa de lado.

I
Com o decoreer dos mêses
asse deposito vai aum.entando pouco a pouco para, em

alguns anos, tornar-se volu-
,

I
moso. Em certos casos a

.

zordura chega até aos 10-
. oulos, das orelhas. A papa-

----------------- --- -----' da apresenta alguns aspec
tos interessantes e que de
vem interessar a muitos dos
nossos leitores. Uni deles é
que ha individues gordos
não possuidores de "double
menton" como tambem ha
pessoas que apresentam de
posito de gordura elE baixo
do queixo si bem que não
.tenham adiposidade alguma
em qualquer, outra parte do
corpo. Há ainda', um caso /,

qUe merece ser conhecido e CHARADAS TôNICAS
é o que se refere a pessoas a), A BRUXA esteve rondando a casa do PATEN-
com excesso de peso e que, TEADO INDIANO - 2.
após uma cura de emag re- b) Dizem que a FILHA DE 'HERCULES (oi 'encon-
cimento, vêm com desgosto

.

tra da numa SERRA DO ESTADO DA -BA-
a aparição de uma papada a HIA - 3.
qual é formada, apenas, AUXILIAR

por uma excessiva frouxidão YAS. Indios da América Central.
da pele. Não : ha deposito MAS. Senhoras.

I de gordura nesse caso, mas PAR. Cidade catarinense.
sim, pele f'lacida. TAS. Espistolas ; missivas.
Vejamos agora a conduta CONCEITO: Ilha da Africa.

a seguir em relação ao tra- TESTE MUSICAL
.arnento do queixo duplo. a) Qual a data e local de nascimento .de Richard
10) - Em face de um ca- Wagrrer ?

.
---�/_-----__...,....--:-:--o-__� ;;0 em que há deposito de b)- Quais as principais óperas dêste compositnr?

. gordura mais ou. menos c) E sua obra prima?
'

VEN,DE-S:r:- _
g�'and� existe? recurso da Soluções do número anterior (75).

, ." � -cn-urgra . estética e que se ACEDILHADAS - a) maca-maça'; b) tacá-taça.
, n

" '
,

•

r: o J resum� ,em praticar a in- ENIGMA - a) zapar, seara, monta, lúgea,' trato.
.'" A",ru�P,�.anduv�, com agua e luz h.JFI<1?'k<l .!0t�i!-(�f:teI'.vençã.o .�1l0 propric Ioeal (PANGA),

"

�'terras de 10x2::> e mais 2 casas de madeira novas, Pll1t� da papada. Ficará. uma .cí- I APROVEITE S ',\ ME lVIÓR IA" -=-- 'af' S'hi�lf'trà;n-g:\.Tl;·das a,.oleo',ao.lado da 690. Pre�o para cada lpte �.� 1,0 mih
catriz vísiver em baixo do �b) Bartolomeu Bueno da Silva; c) Nova Caledônia.

cruzerros a vista, Casas 27 mil, Tratar com Nán â

'a Av�,
queixo.

"

Mauro Ramos, 4 sob.
20) Quando só existe a

-----------

- � "--- - -- -

frouxidão da' pele pode-se
tambem recorrer a uma ope,
ração plastica, mas aqui o

corte deverá ser feito em

voltada orelha. Descolando
se os tecidos, com a tração
realizada em seguida;. a pe
le flacida desaparecerá. Ao
lado da cirusg ia estetica há
.in da outros

-

recuraos 'de
_ratamento e que são os

abaixo relacionados:
a) massagem

.

diaria com

movil11en tos chamados

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"

EMPREGADA

ClS

"petrissage" e que consis- o

.

tem em amassar com os pro
prios dedos o .paniculo adi

poso.
b) Ginasfica facial ,com

'iIma série de exercicios a

propriados e que serão ex

plicados detalhadamente
num::! outra cronica.
c) Greme� e loções tam

bem podem ser tentados
isoladamente mas cujos 'n;
sultados deixam muito a

desejar.
Nota: - Os nossos leito

res poderão solicitar qual
quer conselho sobre o tra

tamento da pele e cabelos
ao' medico esp,ecialista Dr.

Pires, à Rua Mexico, 31 .",..

Rio ,de Janeü;o, bastando
em'iar o presente' artigo
deste jornal e o endereço
completo para· a resposta.

"ocê scbío qu�..•.

FamHi_a. de C.urit.iba precisa de uma empj;eg_a-da.
Tratar no LUX HOTEL - apto. 308.

Paga-se' bem.

FUNDiÇÃO HERCULES S. A,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convidados Os senhores acíonístas
desta sociedade para a assembléia geral extraordínárla, a

realizar-se na séde social da sociedade, ii Rua do Centena
rio, 188, nesta cidade de Brusqua, às 16 horas do dia 10 de
março de 1956, afim da.delíbararam sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

< ••

--Pass.atempo O "Estado"
Por 'ORILDO

(76)

"

-�-'---'-'-

- Alterações estatutárias:
- Interesses 'gerais;

Brusque, 24 de fevereiro de
OSWAL.I}O LQOS

DIRETOR

1956.

PERDEU-SE
Perdeu-se nas ímediaçôes da rua Pedro Soal:es n. 5

uma bolsa de senhora havaná.escuro, contendo um óculos
ie' gráu e outro escuro, ]: caneta com o nome gravado
�UTÁLIA V. DUTRA além de outros pertences. Pede-se

�

I, pessoa que encontrar, entregar à rua Pedro Soares n. 5
"-ue 'será bem gratificado.

c

Ateneão: F�t9graf'o� Profilsionais
Importante fábrica alemã vende "flashes" életrôn i

cos dirétamente aos profissionais, ao custo liquido, sõ
mente em Blumenau, Itajaí, Joinville, Lages, Concórdia,
�,ão Joaquim, Laguna, Canoinhas, Curitibanos. Escre
vam ao Representante da METZ FABRIK, Caixa Postal
n. 1082, Rio-de Janeiro.

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De· Folga

'Grande firma de casimiras oferece ótima op'ortUl'1i
dade para trabalhar como agentes vended().í:es� pelo re

embolso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For

necemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre
ver para Caixa Postal 10.03Q - São Paulo.

Participação
Acy Cabral Teive e esposa, participam o nascimen

to de sua filha PATRíCIA, ocorrido ontem na Casa de
aúde e'Maternidade "São Sebastj·ão".

Uma CONTADORA recém formada ou que venhá
concluir. Que seja bôa datilóg'rafa, que tenha iniciativa,
para ocupar cargo de respQllsabilidade. Exigem-se refe
rências sólidas. Favor -não se apresentar, sem as credên
ciais acima.

T,ratar com to rIos os' documentos. DISTRIBUIDORA
DICAT. VIDAL RAMOS 30 - Das 14 às 18 horas.

" ••� "._ ,.�;�.�.�•••!t••�,.

MECANICAOFICINA
CONSERTOS DE. FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LH�RIA,
I

MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E Cosióbeira
TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

! Precisa-se de uma cosi-
RÚA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO nheira no Restaurantte do

o

•••••••••••••••••••••••••• ;.••�•••••••�........ Clube �� de Agosto, Rua
1 - -2� ---- __

<oA._ .... '

Rua Jerônimo Coelho, esquina Conselheiro Mafra,
.

Edifício João Alfredo

N. B. -- Não é liquidação, são apenas preços baratos

para reclame da Casa.

Ele-Por motivo de viagem, vende-se urgente uma

'traIa automática (12 discos) e um relógio "cuco".
Ver e tratar a Rua Gal. Liberato Bittencourt

183 - Bairro de Fátima· no Estreito.

Lavando com Sabão

"irgem "-Especi�lidade
da Gla. ·IIIIIL II\o.DIIIIIL-IololI1l8. '••rca!reglstr_da) .

,eçODOmqa-Se fempo_e cll_�eiro
.'

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

s�eÁ� ylRc(.)"
.. ••

""1

EspECIAllDt.DE
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da . Revolução a Pretexto de"Pregação
Defender o BemlCo�um do País"

nal se opusesse ao projeto pe- com a minha consciêncía, a
la só rn

..
zâo de .ter :;.uo uma plaudi o general Teixeira

iniciativa da minoría. E' com Lott pela 'sua fi·:1elidaete aos

júbilo que. proclama, neste deveres para coní a demo

instante, ter me enganado cracia brasnr.rra A é!e e a

completamente nos vatící- cracía brasileira. A ê�e .e a

nios. A maioria não ousou re- todos Os que, neste país, a

jeitar o projeto, límítando-sc frontaram insultos, incom

tão sómente a emendá-lo. po- presnsões e riscos de toda a

dendo, então, os adversártos especíe, para se levantarem,'
do atual 'governo afirmar que ensrgicos e decididos, contra
a eles cabe a -glorla de ter, a politica do "golpe" que ti

em primeiro lugar, pensado nha os seus alicerces asseri

em restituir a liberdade à tados nos conselhos do gover

toda a Nação Br�sileira. no, é que se deve não estar
Duas atitudes: Lott e Dutra hoje, o país mergulhado numa
_ Nas minhas meditações ditadura, que teria sido íns

sobre o nosso destino ponho- talada sob o pretesto de sal
me às vezes a fazer este pa- var o país da corrupção e da

raleIo: suponhamos que o imoralidade, como se não

general Eurico Dutra, na fosse a maior das ímoralída

madrugada de 10 de povem.. des e
..
das corrupções destruir

bro de 1937, em vez de dís- um regime, como é o de 1946,
solver o Congresso Nacional, institu1do por uma Constitu-.
tivesse forçado o sr: Getúlic inte eleita PÓ1' tódo o povo

Vargas a embarcar .. no. en- brasileiro, com o meu o o seu

couraçado Minas Geralí3, "0-' aplauso. I '

locando, imediatamente na N�o.íle trata, meu Caro A

Presldsncía da: República, o daucte, de um documento.
sr. Pedro Aleixo; então sucex- privado, Se você não quiser
SOl' legítimo do presidente, dar publicidade a esta carta,
por ser o presidente da Ca- procurarei faze-lo pelos meios
mara dos Deputados, Para li meu alcance. E' o que põs-

. mim, o general Eurico Du- so !àllef por este país, tão
tra teria sido" em ta] hípóte- angustiado pelas. lutas írrgló
se, um soldado fiel aos seus rias que se processam na sua

deveres constitucionais e de- vida pyl;>lica. Só lamento que

fensor magnifico da

deme-I os servllfol'l fjr(jfi§§�Q!1ais e as

cracía em terras do Brasil. prsocupaçôes d@ ffl,mnia me

Pois bem, o que o genera' i absorvam todas as hOl'Bll dp
Teixeira Lott fez em 11 d.� dia e da noite, impedindo
novembro de 19.55 foi precisa- me de intervir com mais fre

mente àquilo que o ministro quencía nos acontecimentos
da Guerra do' sr. Getuiio que Se processam finte os

Vargas não quis fclze:, para meus olhos. só Deus sabe o

seu deslustre, em 10 de 110- que me custa redigir uma

vembro de' H137. . carta como esta, onde só ta
, Coêrent« cem o meu passa -lIam f)' meu patriotismo e a

sado, ('(J_L as ;nin�la'; ideL;.' e . minha, afeição.

var ainda mais esta questão
�ilitar, que não CeSSOU nun

ca de perturbar o aperfeiçoa
mento das instituições demo

cratícas do país.
E' mister, meu caro Adauc

to, pôr termo definitivo a es

ta política dementada. Cum

pre varrer do cenario publt
co da Nação, esta 'mantalí
dade revolucionária, que,

nascida em 1921, desaguou no

caudilhismo getuliano de

1930, de-que o sr. Juscelino
Kubitschek e João ,Goulart
são consequsnclas direta e

inevitavel.
O seu procedimento, ante

riormente a 3 de outubro, foi
esplendído. Estou convencido
de que, sem a sua ação fran
ca, leal' e energicamente, a

UDN -teria sido arrastada a

fazer uma declaração publi
ca em favor do "golpe". Com

fundamento nessa passado,
que é de ontem, dirijo-me a

gora a você ,na esperança de

que conseguirei pô-lo ao ser

viço integral da democracia

brasileira,

Marco 'divisor nos costumes

políticos
.

- fara que esta possa pro··
. gredir é nscassarto que SI- elei

ção de 3 de outubro do ano

passado seja o marco dívísor
nos costumes políticos dos
partidos nacionais. Ela tem

.da ser encarada como a ma

nifestação típica da vida de
mocratica do nosso povo. A

ela compareceu todo o clel ..

torado brasileiro na convic

ção de que o candídato !ll�e
obtivesse o maior númerc de

.... votos, e viesse a ser dipk
mado pela JUstiça Eleitoral,
teria de assumir o Poder Su

premo . da República como

manda'tario legítimo do povo
brasileiro.
E' evidente que numa elei

ção a que concorrem quatro
candidatos a um único pos.

to, teria de apontar tres 'can
didatos derrotados.
O que a democracia espera

.

daqueles que a praticam é

que os tres candidatos ven

cidos e OS SeUS, respecUvos
partiàos, uma vez constitui
do o g6verno do adversaria
vitorioso, entrem a exercer

severa e honesta vigilancia
sobre o novo gove.rnante e

os partidos que o sustentam
nas Câmaras Legislat'ivas pa·
ra obstar os abusos e erros.

..

E' uma fiscalização de todo
o dia e sobre todos os seto-

_
res da administração os err')3

administrativos e políticos do

governo são o resultado logi
co da mentalidade dós 50"

vernantes e das idéias fal

sas de seu partido. Nada, po-
�

rém('de pessoal, -subalterno,
, ou mesquinho, -

I

Uma campanha vigorosa,
leal e constante, desenvolvi
da na tribuna parlamentar,
nas colunas da impren�a
diária, e nos microf0nes do

radio, acabará por abrir ·lS

olhos dos eleitores, le:vando
os a apoiar aqueles .

homens

publicas quê, em realidade,
se interessam pelo seu bem

estar, pela sua alfabetizuc;ã,0,
pela sua lib'erdade e pela sua

dignidade pessoal. E' seguin
do este método que os :!ol1-

servadores e os trabalhistas
Se revezam no poder, na Ir..

glaterra contemporânea; e cs

republicanos e oS democratas
se suc'edem, no gOverno dos

Estados Unidos. A mesma

coisa tem de Ser feita entre

nós, para que a vontade po

pular, manifestada nas urn!lS

venha a ser no Brasil, o ar

bitro soberano de todas as

situações governamentai�.
Acertada andou, por eXém

pIo, a UDN, quaado 'propôs,
na Câmara dos Deputado.s, a
revogação imediata .da lêi do
estado de sítio. Era um ges
to justo e hábil de recon

quistar a liberdade para o

....-- povo brasileiro, colocando
maIos partidos governistas,
que são hoje o PSD e PTB.

Era esta uma forma de '7X ..

pIorar, com acerto p elE'vação
o érro do sr. Júscelino Kubi-

Lóteria cio' Estado
RE�DLT4DOS DE ONTEM

4.329 - Cr$'
9.920 - Cr$
4,453 - Cr$
3.845 - Cr$
1.529 - Cr$

250,000,00 - Blumenau
25.000,00 - Joinville
20.000,00 - Lajes
15,000,00 - Florianópolis
10.000,00 - Tubarão

OTIMO O RESUllADO FINANCEIRO
Urva caravana' da União interior barriga-verde. ES6'

Catfinense
de: Estudalftell,' p('n� que, pela ,alta re1'e I

,per,. rreu todo. o Sul 40 Es- cuss�o que vem tendu
tad arrecadando fundos júrn�,da, a d�legação da

pari! a campanha em pról UeE consiga -novos êxitos.
ela ('onstruçãõ da Casa, dn Atl'avés dest-e' diário
Estudante e do Restaurante con,:'tamos as autoridades e

Tjnívcrsitál'Ív, que funcio- ao peva em geral a cerrarem
nará �l'lexo. Não poderia ter filei!'as em torno. dos dinâ
sià" mais: jJ!'oveitoso o giro micos dirigentes e auxilia
do;.; rapaze� ela UCE" não.' res da União Catarinense de
obstante texem visitado al-

I E:otud:mtes, cujos ideais vi
gumas cidades sulinas em s:�m um bbjetjvú dos maís
pleno CarnavaL Nem por

I
e:evados e nobilitantes. A

ÜiSO, todavia, deixaram I de I
CGnsh�ução da Casa do Es

con�ar com a simpatht dos tudante e do Restaurante
rodetcs constituidos e de U;1 i \'ersitário será, sem

qt1'vitos apoiam a justa as- sombra ,ce dúvida, um passo
pirnt;ão dos J,ll1iversitários múea."lte para o aprimora
de ,S>ll1ta

.

Catarina, Assim, mento de espírito universi
f');';lIY' arrecadados cêrca de túrio entre nós. Já se 'faz
n :'nil cruzeiros, o que é, necessárío que o estudante
se:>r.. dúvida, um inestimá- Slipel'ior de Santa Catarina
vel refôrço para Ia vitória tenha il. sua casa própria e o

da causa. seu re·:>taurante, onde, à pre-
ços módicos, possa fazer

Rumo a Lajes e São Joa- su::ts l'éfeições.
CJLlim, já seguiu viagem uma I �em todos os estudantes
oU�J'a embaixada da União pOc!t!1l acompanhar o cres

Ca�ar!n?n.se de Estudallte�, I cen�e ellsto da vida, daí a

e']J0S (lIngentes vem reqUl- Lti'genCJa com que muitos
sitando· o concurso de seBS I desejam ver concretizada a

I
.

co!cqas nestas excursõefl ao oqra.

SOCIEDADE CARNAVALESCA
"TENENTES DO DIABO"

I EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, são convidados os senhore3 sócios desta

sóciedade, para reunirem-se em assembléia geral ordiná
ria, a realiza,r-se no dia 4 de março p. vindouro, ás 9,00
horas, na séde social' do Clube 15 de Outubro, á rua Ali/aro
de Carvalho, nesta cidade, afim de ser eleita a diretoria
para o exercício de 1956.

ORLANDO CHAPLIN
Primeiro Secretário

DR. M. A. TEJXEIRA DE FREITAS
tschek, quando deixou rie se Realizou-se ôntem, dia 28' do corrente, na Catedral

dirigir ao Congresso Nado·,Metropolitana, a. missa �de sétimo dia, mandada celebrar

nal solicitando a rev6gac:ão 'por alma do Dr. M. A. Teixeira de Freitas� idealizador do

da lei odiosa. Confesse-Ihe,- Sistema Estatístico Nacional.

que, no primeiro instailte,. pa- ' A êsse ato' religioso compareceram, entre outras auto

receu-me imprudente'a a.ti- ridades, o representante de S. Excia. o Sr. Governador do

tude da UDN. Temi que, por- Estado, o Presidente da Junta ;Executiva Regional de Esta

amor da contradição, tão co- tística, o Inspetor Regional de Estatística, além dos Chefes

mum nos debates políticos, a de' �ecções e grande número de funcionários do Departa
��iorl� do Cóngress0 Nãeio- menta Estadual e InsPetor Regional de, Est�tística. "

• •

!! IH O� VIH Ir!�
Próximo· ataque a Jacaré-acaRoa. Teria ·falbado

.

o plano. Desertores Veloso e Lameirão
BELElVI, 28 (V. A.) - N0-

ticias precedentes de Belém
h.f'ormam que a tropa do

navio "Presidente Vargas"
invadirá Jacaré-Acauga pe
la selva, a não ser que o

major Veloso se renda à

itimidações anunciadas pe
:0 comando das Fôrças do
Exército e. da Aeronáutica.
Ao que tudo indica, foram

a l.andonados, por enquanto,
i'elo menos,. os planos de
uma operação pelo ar, indu
sive com a utilização, muito
problemática quanto à sua

eficácia; de �araquedistas,
Acredita-se que outra solu
çãQ.. não existe para a toma
na de Jacaré-Acanga que
não seja a invasão por ter
ra, Improvisado o transpor-

Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Fevereiro de 1956

Começou a-luta
Os rebeldes) perdem� terreno

RIO, 28 (V. A.j - Be-.
\ eltWlentos do 2° Regimento

em, 27 (De Gi:",on Campos, 'gS['C.il: situado à margem de Inf'antaria, ,;e Petrópolis,
enviado sspecia l do Diário I Li>t'it:1 do Tapajós, entre sob () comanuo do capitão
Cai-inca) _ ..

- Um morto e I Ita ituba e Jncaré-Acanga. IHegL a. 'Ignora-se se ocorre

três pr lsionuiros - êste O ( O rr.orto atendia por Ca- ram baixas n,:�. tropas lega
resuttado da pr imelra ref're- zuza., e era l�·)mem de con-llts:,af'. bem como r, destino

ga travada entre as tropas II f'i.mça do :-wl.'ur Veloso. O ode dois repórteres de "O

lega.listas e os asseclas do t ir.rtcio foi trs.vado entre os (;j(l})0" - José Camilo e

major Veloso, hoje, nas Pl'O-Il'HlJ\l.CI0S f�é;s ?OS oficiais Ullgt�vo' Silveira - prp,sen

ximidades d,� t:ao Luííl, lu- ! il1su»or�!}nad()s da FAB e tcs ao entrechoQve.

ENTREGOU-SE UM DOSllEBELDES'
ElO, 28 (V, A.) - De- :Ma 01' 11a Ae,'·JnlÍ.ütica para I

uma mis"ão que resultaria

sei'tando' do grupo rebelde I pL'le<:;tal' ('epr.lmellto sôbre na tomada do campo de

liderado pejo miljor Veloso f·R d;spo�,iç'ões e recursos
I CUl'uru para os rebeldes, a

:; fng'indo a pé, TIO dia, 21, dos "fi:?Ül;S �·evú.ltosos no Icrescentou \';!;)baldo qu'P, o

de. ,J!1earé .. A�aJlgi1. até () �.L;C se refere ;t enfrentar 'mnJor Ve '80 cj�põe seus

.�mf'pG de Ç;Ll)'l,] u, onde se " s tro]Jas do Oovêrno, I c�)l1Il,anl1C': I'OS de uma ma

.entregou a.. lJ,i).'!. Oficial da APÓR narrar que decidira l'l1:!11'3 (fIle, mCHWl pelo rio,
FAE, VGúb:iHo cte Ahmçar fugir. p' r (JLra ,de um pa-: o aces�i} d.,f tro11HS do Go

Lima foI. '�ntem ,tI a·zido- clfi dríJ do heJ'v;çu dp Proteção ,'i�rnlJ é l"il'lsid('I':1do não só

BeJérl) 'para " Rio C), imedia- M) [ndios., qpando se encon- 'difiC'ÍIÜ!lt.) C:01110 também

"amente, -Iera(lo ao Estado t['!:tv�l a mEdI' Citrrinho rIe ba:ltant� demorado,

Pequ-énas Ncitlcias
. 1�����;'�:,n�,'t:1��:-�P�::

BôLSAS DE ESTUDO O 1l08ilO IJ!ll�ga Na�areno 1ll,O., no SeU t. echo amda
nública trann ersal a' Nel'eAlI"

C 11 .• /,"' " 't·, r.ao(alcado,· "

,OI,; _10. raalO�lepQr al, tea-
'J" t,· ,

.

,t d
- . Ramos, que Se comunicará

ENSINO MÉDIO li:zcu uma rt;'Jol'tagem gra.
. la a ...,e, r,a�o les a UVl-

,A.; ,f ri.. .le tIna I'm�orj.'allt r' n I
com .:1 o'l.ven,da aberta na

vacla Ja ina1JISUraf'ão da no-
c"" u I 'i' Cc e e,.-, "i' .., .

. '" .

liza�ão e]o 'J""f"l'to Osm"l' rua \ Idal R"mos, que se
va çaQa C('l'YIp."cial a qual foi ,. '; . ..' < " ". •

, '�...
' ,

..

�'"
, Cunna. prolongara, passando pela

lrntdwda ;;a?ado, pela Ra- Dom Jaime Câmara e pre-
dio G�13ru.ifi, 'I elDús a itt�ol"mn, tam- sidente Coutinho, até a

bém, a abeJ'�T,fa de uma via Praia ·je Fm'a.

o !i'Ullc\O ��ftcional de En·
�ino .Médio /oncedel'á bôl
;;as de esi.i.�do a.menores
candidatos ao Curso Gina�-
sial, COmCl"Clal Básico e In- DESllE JÁ O CARNAVAL
dusüía], iré�iante provas DE 1957
(le seleçuc.

O.;: intC'IT, "n dos poderão
"Filhos da Ll'�'" fez uma re

p1'OCnrcll' fichr.R de inscrição
na Escola bdustrial, Esco- llr.ião" que LevA lugar na se-

I dr:-
.

d C 't I de do' Clube �3 de Novem
;,,:; e .Jome:C1o, a apl a

e Estreito, e r�os COlégios bl'u (ex .. Úenwrrata), à pra-

CD' D <Séc 15 de K0vembro, nestà
'Htill'illen�:e, "'-stadual ias .

.

, ., '

Velho, COl':,r-30 de Jesus e :;apnal, a3 �O noras do dw
,

I'"Gi".<1sio Ant(1nfetn de Bar- ,,;.

["

" Além dá f:,];c1ação deflta
uS. •

d d "h d L "
"or!C lL e 'Fl, os a ua,

KOERIClI
I faI8.-dc, talTl'J{m. que os "Fi

o

]ho" do Planttp." reaparece-
CO�i a pré��'nça de crcs- 1'::tO n0 (.'arn:1v[;1 de'rua 'mJ1

L�ido, lJ�"blico, notarldo-se os ! D':-,7, crIlprp>,tando maior
lepresentantes dos srs. Go- hrilh<:uti3IllO ::'0 desfile das
vemador d...) �stado e Pl'€- sOl:iedades carnavalescas.

A Sociedade Carnavalesca

feito .�:Iun:'�ipl, 'da Câmara
c:e Vcre[ülorts, da imprensa
e de rádio ,€o de inúme:l"os

convid.ados, inaugurou-se
sábado, à.'; 16 horas, à rua ESPETACULO ARTISTICO
D'2odc:l'o. 37, a moderna e A esüelinh Thelma-Eli·
bem ,insta1a';9. Fiambreria ta apresentar .. se .. á hoje à
Kuel'ich. fi:i:l1 da firma de llai1 e, no Teatro Alvaro de

:!')t'opriedaJe de Eugên·io Carvalho, ml.odI'ando seus

Koel'ich e C:a. Lida., insta- .10b:iw·is ('O','::� )1a execução
jada 110 mar :eípio de Sãu de bailados ">'panhois, no.;;

;José: ')Llais ela drm�2., canta e to-

Em n ame cI'l firma, o sr. ca (;astanho�:, s.' A jovem
V. alter j({I"rich, apresentou

I

klil,lrina, Hão obstante pos
o novo eôüüelecirnento à SUil' apeno.s 11 anos" já se

população rJ.,,,ta ca;pitàl e c:xibiu com f!"ande sucesso

pl'OpOli c!il-SE. a bem servir o na C,apital ,'� República,
público. Em ::;eguida, o nos- telldo a imprensa carioca
so colega Djh Chereni, re- feit(l i'ef,:'J'êneias sobrema

present.anle dG 'prefeito Os· neira elogjosa" 'aos 'seus de
mar Cunha, I ortando a fita sempenh',s.
sil1'lJólica no '?to de inaugu-I Thelnla Érlit2. será aC0tn

ração, pronunciou breves.! panhada ao -1 iano pelo .io
pahtvl'as, nns <;uais se con- 'em júanis1.a conterrâneo
gratu'ou rom. os proprietá- Lui% Richter r pela consa.
ril'<: da iiarr/,reria Koerich. )),'rada .urqw:"tn.l do violinis-
Pel08 pl·O�fp.tes, saudoll o L� Cannelo- Pl'!';co.

acon tec;mcn lo o sr. Gusta- OHHAS �,HJNICIPAIS
\la Zimmel'. A no:'�sa 1 cportagem foi
A!lóS as �01fnidades, fo- j'1formad:1 de Que, por êstes

1am 8en'iclos aos cO'lvida- C:IGlS� <1 Pl'efei7.11ra Municipal
dos 00C�S"E:,,1�'ldos. e fdos.. j�Jiêhrá 'os serv}<:o.s# de pa-

D2idc j�l. PC'lE, os nossos f('
liões pl'epan,'n-se para ()

�'róxin1o 1.�iÍlh(10 �da 'fü!ii:t.

/

te de guerra, voltou a fun
ríear em Santarém, hoje, a

C3.SC principal do comando
do brigadeiro Cabral. Foi
cancelada a viagem do "Pre
sidente Vargas" a Jacaré
Acanga e adotada a tática
de subir o Tapajós com bar
caças da Petrobrás e do
mstitu to Agronômico, leva
das para Belém e requisi
La c'as em Belterra. O prin
c i :;al objetivo da expedição,
àc;ora usando barcaças, é
Jtaituba, ele onde, a exem

plo do que ocorreu em San
tarém à aproximação �
'''Presidente Vargas", os re

beldes bateram em retirada.
Itaituba foi ocupada pelo
ar. Agora prosseguirá a ex-

pedição fluvial com empre
go de barcaças, até onde for
possível, e o resto do cami
r.ho será feito a pé. Será
uma expedição muito mais
difícil, mais custosa e mais
cansativa, em consequência
da precariedade de tlrans:
portes.

O PLANO· FALHOU
BELEM, 28 (V. A.) - As

reportagens divulgadas lle
los jornais desta capital,
procedentes de Satarém, in
formam que os Majores Ve-
10';0 e Vitor e Capitão La
me irão estão indigna dos
tom os seus companheiros
de farda, por não terem a

derido ao movimento. Se
gundo revelou o Major Ve-.
l<JEO, a Sua viagem à Ama
zônia fazia parte do plano
.ornbinado entre elementos
da Aeronáutica e da Mari
nha. Enquanto ele operasse
na Amazonia, onde são difi
ceis os meios de

-

comun ica
ções, os seus companheiros
promoveriam agitações em

outros pontos do país.
No dia em que deixou

Santarém, o major Veloso
manifestou a sua esperança
de surgirem levantes em O�l
trQs pontos do país.

DESERTORES
RIO, 28 (V, A.) - O ma

jor Haroldo Veloso e o ca

pitão José Chaves Lameirão
são considel'ados, desde o

dia de ontem, desertores,
pois expiI'ou ante-ontem o

prazo determinado pelos re

gulamentos militares para
apresentação na caserna.

Viagem de Jusce�
.Iino à Bahia

R-t.0, 28 (V, A.) - O pre
�idente . Juscelino Kubits
crek deverá 'ds!tar, no pró
xinlO dia dez, () Estado da
Bahia. a fiü1 de in aug�lrar
o 1'IOstflUl'anl'e dr. 8APS, em

Salvador,

Lá no langÍl;iquo Santarém, o Major Veloso, chefe
da revolução de .bolso, falando à imprens;:1, disse que
o.movimento· estava preparado desde agosto é que as

suas finalidades eram impedir a volta ao poder dos
homens de antes de 24 daquele mês.

Deixou evidente que se filiara à pregação rebelde
de Ci:u'los Lacerda, para implantar o tal govêrno de
emergência e depôr Os eleitos de 3· de outubro,

Contra essa versão do chefe do movimento, encon
tro esta outra, do ilustrado jornalista Martinho CaBa
do Junior:

"Há dias, alguns jovens a1viadores, saturados por
tantos desa-tinos e estuantes de mocidade, acabaram
estourando em rebeldia, não contra êsse ou aquele 'gO
vêrno, essa ou aquela pessoa, mas contra um descala
bro que se perpetua desde os tempos coloniais e que
se vai agravando à proporção que o país cresCe e se

expande".
Onde a verdade? Vera fuit vate:.>?
O jeito é ir a Jacaré-Acanga, para tirar à limpo

qual o oráculo certo. Na dúvida é que não podemos
ficar,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


