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Vicente Scherer, ti emorações
do 9-aniversario de Sagração Episcopal:

"Ioreia sempre paira ácima 8 fõra �a politica pati�ariaf'
"A Igreja não assume o. de inscrever-se em qualquer I de regra o sacerdote que S2 trativa. Transcorreu ontem, nheiro Ilda Meneghetti. A- sagom: "Não te dou parabens, tre supremo da doutrina

'pJtrocínio de partidos políti- um deles, devendo, eVidente-I enfileira nas hostes de um como anunciamos destacada- gradecendo a saudação de I e só digo "confortare et esta imutável da revelação divina,

cos, não se responsabiliza mente, tambem na Sua ati- partido político, prejudica as mente, o nono aniver"ário da que foi alvo, na oportunída- robustus (Deut. 31,23), tem levanta sua Santidade cons

peloS seus_programas e at,i- vidade política, agir em coe-l tarefas próprias de sua ele- sagração episcopal de. D. Vi-' de, D. Vicente Scherer pro- ânimo e sê forte", desejo e tantemente a voz para orien

vidades, nao se prende as r�ncia com os princípios.o da

Ivadíssima n:issão e corre cente .scherer, arcebispo me- 'nuncíou a seguinte oração: peço a Deus Nosso Senhor tal' as consciências e apontar

suas vicissitudes nem se 'con- fe e as normas da honastída- mesmo o. perigo de fazer 'de- tropnlítano. ontem pela ma- "Poucos dias antes de mi- que te dê medida cheia elas aos homens os rumos certos

forma às exigencias 'Variáveis de, como testemunhas de plorával confusão entre as
i
nhã, houve uma mlssa sole- nha sagração episcopal, em graças e dons-. do Espírito na busca angustiosa da paz,

dos seus interesses" - "Ha- Cristo" - Pronunciamento 1 conveniências da parcialida-
I
ne na Catedral, à qual esti- janeiro de 1947, recebi de um Santo, para que o teu govar- da ordem, da justiça e da

vendo vários partidos que re- de D. Vicente Scherer, na! de política a que aderiu e os : veram presentes altas auto- sacerdote do clero desta ar- no da Arquidiocese seja um Verdade. ° mundo inteiro

conhecem os direitos de manhã de ontem - A missão' supremos interêsses do reino ridades cívís, mílítares e I quídíocsse, agora já santa- grande bem para a Igreja e administra sua inteligência

consciência cristã, os católi- da Liga Eleitoral Católica -

1

de Deus e das almas" - O' eclesiásticas, incluindo-se o. mente falecido, 'tuna carta
I
de imenso o proveito para as enriquecida de toda imensa

cos têm irrestrita liberdade ° clero e a politica - '''Via clero e as funções admínís- I Governador do Estado, erige- em que havia a seguinte pas- almas". (C. E. S.) cultura moderna que comen-

_-----------.-- SENTIDO DA SOLENIDADE ta, conforme a oportunidade,

r·-;;��õ:·_·_--�!��i-·.�·.·".·--�---�'-'--::��
"

Ol':!���\�m��:��m �:�t�� �i��i:�;�e�ai�:���,���: es��;
� Rub�ns ,de' O mais antigo D.a- está sendo tributada nesta todos Os aspectos da vida e

� I rio de S. Catarina hora solene, em obediência à todas as conquistas da cíen-

� Arruda Ramos � �' vetusta prescrição canônica. cia Se harmonizam com as

I
GERENTE I �

AnO' XLII Aceitai o meu sincero agra- verdades eternas do Evange-
decimento que dirijo espaci- lho para compôr uma- majes-',

Domingos F.
'

N 1".400
almente ao prezado orador tosa sinfonia universal cris-

d Aqui O
• A que me saudou e a quem de- tão Os atos e a personalidade

e n � � vo leal e devotada 'colabora- de Pio XII valem por um

J'wI'Y'-�.-••••••",,- ..,.�-�............,. ção prestada durante quase testemunho visivel da pre-

r_;wçao de hoje - 6 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 1° de Março de 1956 Cr$ 1,00 nove anos no espmhoso car- senca de Cristo na sua Igre-
so de Vigário Geral. A no- ja ; do amor de-beus à hu
pulaçâo de Tarasópnlts, ricos manidade. Dominus conservet

• e pobres, não podia receber eum. ° Senhor o conserve

f!D! a r�n � � �' I� a� � In�Ufr� O�··
maior favor celeste que a por longo tempo.

'

.

volta do estimado vigário que A IGREJA FACE AOS
:

"

piedosamente administrara a PARTIDOS <,'

.

_' .

_

paróquía.idesdasuarunoacã., O. -santo Padre fala aos

.
_

pslo longo neriodo de 28 a- homens de todos os povos,
. o_ nos. • condições sociais e partidos.

CONTINUARA' O' AVANÇO 80° ANIVERSARIO DO
- I

A Igreja sempre paira, se-

DO CORONEL DELAYTI PAPA I gundo a frequente e feliz ex-

RIO, 29 (V. AJ - As tro- As galas e as flôres desta' pressão de Pio II, acima ,e,
pas Iegalisbas que obedecem vossa genarôsa demonstração II

fora da política partidária.
ao' comando do coronel De- de reverência filial, deposito, Não assume o patrocínio ' de

layti continuam avançando como expressão de amor, fi- partidos polítícçs, não se res

e11'1 direção, a Jacaré-acanga delidade e veneração aos pés ponsabiliza- pelos seus pro
para a' operação final. Em do tropa bimilenar do Santc gramas e atividades, não se

mensagem ao brigadeíro Al- Padre Pio XII, que, em 2 de prende' às suas vicissitudes
ves Cabral, comandante .da março próximo completará nem se conforma às exígên
la. Zona Aérea sediada em oitenta anos de vida, com a cias variáveis dos seus ínte-
Belém, o coronel Delayti avi- viveza de espírito e a opero- rêsses,

'

sou que é excelente a dispo-' sidade próprias de um ho- São expressas e uniformes

sição de seus comandados. mem dá melhor idade. ',Mes- as declarações neste sentido
.de

. f:eão�; ��II.. (Sapienta.e
C:t(ristia.na.e), ,Bento XV (Le

tras ''''Celeberri�a'' aos bis

pos de Portugal), Pio XI (Ao

episcopado da o Litllânia) e

Pi,o XII em, inúmeras ocasi
ões. Ha'Vendo',lvários partidos
que. reconhecem os direitos

da consciência cristã, os ca

tólicos têm irrestrita liberda
de de inscrever-se em" qual
quer um deles, devendo, evi
dentemente, tambem na sua

coerência com OS princípios
da fé e as, normas da hones

tidade, como testémunháR ele
Cristo.
ORIENTAÇÕES PRECISAS

Já Leão XIII declarara:

"Atrelar a Igreja a um par
tido e pretender que ela

preste auxílio para superar
os adversários, seria cometer
um enorme abuso da religiúo
(Sap. Christianae).
° atual Sumo Pontifice ex�

(Continua na 6a. pág.. )

•

•
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RIO, 29 (V. A.) - 1).s for- I completa !'.;t1l3. de preparo I que
o major Paulo Vitor pera como o grau de fanatis

cas do coronel Delayti haviam material e mornt do; civis -- transportou para Santarém, mo a que atingiu". Diz adían

deixado Itaituba às, 23 horas 'I trabalhadores e seringueiros I quando,
traindo a palavra de te ainda o despacho vindo de

dê domingo. Era meia hora locais - que foram mobtl.za- honra empenhada com seu Belém:
de hoje quando desembarca- dos por Veloao, sob a ilUSiiO! comandante, aderiu ao movi- zes.

ram num verdadeiro pânta- 1 de que o mesmo chefiaria um menta de seu companheiro "Tudo indica, assítn que o

no, á retaguarda de São Luiz. I movrmer.t.. rr';clu':;(!nari(J Vi-,' de tdéías-neo-fascístas. salto de para-quedistas será
A's 3 horas Veloso tinha toríoso er, todo o pais. Tornando-se amsaç a d o r mesmo realizado. Se Veloso

conhecimento da aprOXima-! Provavelmente � prosse- "em seu despacho, Veloso in- compreender, rínalmsnte a

cão do barco motor. :gue o despacho - apavorado formou que esses onze prislo- inutilidade' do derramamento
-, Preparára então <;e1.15 da-·' pelas consequencias para ele' neiros seriam seus reféns e de' sangue nesta batalha per
ze home-ns e ordenára a r�-I inesperadas de sua deserção' seriam os primeiros a Serem dida, devará embrenhar-se
sistência. ° cel, Delayti con- ,veloso, logo após tomar, co-

I
sacrificados, caso Jacaréa- pela selva- pois outra alterna

tava com trinta homens. que I
nhecimento do choque em' canga fosse bombardeada. tiva não lhe restará.

foram avançando até desem- ,São Luiz, passou o radíogra- ! Cada um dos prísíonelros,
bocarem com os homens de ma desesperado ao brigadei-,I segundo a mensagem de Ve-

I
-

Velo.so. Cazuza, á fr�nte, m.a�s '1'0 Alves Cabral, COJD�n7<ctante l�so, foi co!oCãClQ Ull\}l - i(10,': o,:.
afoito foi .1ogO abª.ti[!Q .ÍJelç.>

.

da zona aérea e que, c� 1"1S- : póntos, estratégtcosvde ;;raca:' 1

tiros de fuzil da 'tropa lega- co da sua própria vida, vem', ré-acanga .e eles seriaml 03

,lista. T.rês elementos seus' sobrevoando em vôos nazan- 'primeiros a morrer ,na even

também tombavam, n'as ape- tes ,a base de Jacaréacanga,' tualldade do bombardeio.

nas feridos. último reduto dos rebeldes. A frieza com que Veloso

DO� b::�::s d�u�:�03�)OC��Ú�
I
fa�:�s;e�::������::��g���= ����:::!�� �����l��:;;,h�: ���; ....Explosão, de ó'dlo Incontido, a insurreicão na F48"

seguiram ftigir embrenhan-
I

gadeiro Cabral que se en- tomaram conhecÍmento de I RIO, 29 (V. A.) - Deputa- aO 'que considera o problema em todos os setores da vida

do-se no mato e os demais contram em seu poder ainda suá mensagem, pois ela indi- ; dos situacionistas mineiros númedo um do Brasil, ou se- brasileira".·

foram feitos prisione:I'os. Não onze soldados e os sargentos ca não só seu grau de deses-I que visitaram sábado último ja a batalha da alimentação. Analisou, a 'seguir, a Sl-

houve nenhuma ba.ix::\ do la-
I '

� 10 sr. Juscelino Kuhitschek Três' resoluções de alta im- tuação do sr: E,telvino Lins,

��lU�� ���O�::lSD���':�'3 ::��.
N
'

t I
��_���'&"J�;o�. informam à imprensa, que o I i�OI�:���:��;a:S���1:��:S��= �:l�ea��;���'�:�n����:���

ferido. Ninguem mais viu o

'O
-

u as"
reS especiais. A primeira de- vino Lins s'ofreU uma derro-

major Velosp.
'i las ,é a convocação ao Rio cle ta no plano nacional. Foi

Voltando aqui, a Itaituba, 'j. I todos os secretários de Ag;ri- ·uma deri-ota aparente, que se

soubemos que ele já de acha- ! cultura dos ·Estados. A se- há de transformar em gran-" PARA o senhor e monsenhor P. G. ler na C'.1111'-l: ;'
va de novo em Jacal't'-acan- . '[u:::lda 1'C u1ução é a chama- de v·itória.

ga.
Nos cargos ad_ministrativos, ,:omo pl'O- 1.13. ao !'tio de toclos os dil'e- Porque.se homens como o

va farta experiência, costuma se. nula' a INo momento em que envia- irradiação apostólica. do sacerdote. NflO se"
tores de estradas de ferro sr. Etelvina Lins forem der-

mo' este despacho contando que servem aos pontos criti- rotados, derrotada estar'a' a;:, " justifica, por issO, o seu ingr€;3só no fun-
com a imensa boa vontacl,e cos da produção agricola. E própri'a nação brasileira". ,

cionalismo público, prinCipalmente em pab '

do único telegrafista aqui e a terceira é H que diz respei- .0 sr. Etelvina Lins regres-
lutando con't"a todas as (1e-

de dolorosa insuficiêt:lcia de cle:'o, comi� to ao transporte de ,cabo ta- t t'"

o nos�o.
sou on em a es a caBital.

ficiencias, estamos lembran- gemo 'roda a sorte de navi03,
Essas palavras não são nossas. Pl'Of8l";u·oai;, recente-

elo as palavras de Veloso, da' mesmo Os de maiOlr calado
mente, o preclaro' D. Vicente Scherer, ArcebiSpo ele Pôrto-

longa COn"/ersa que lUantive- vão ser postos a serviço do
A!egre.

mos, noite a dentro, até a

"I
transporte de alimentos. °

madrugada, lado a htdo, em
x

governo vai entrar em enten-
S- L' b I

,', NOSSOS erros ou enganos não serão JlllllCn de dl'ment'os par'a arrendar al-ao UIZ, s9 re o me;::IW) Jar-

r
. ,

.

I vontade, mas de ent�ndimento. Dai r�tifical'.m(js hoje nota
'guns frl'gorl'fl'cOS rne<l"lO doaco nossa cama JunLI) a (e-. ' ., .

� "

le t b . "t' aqUI estampada, que arrolou o sr. RUSSl coma llenn,tHlo a
estrang'el,·,ro., como se am em pe. Lt:l- ,

h d
.',

bl' C t
-,

i em o serVIço pu lCO. om a pl'esen e correç;w, apre- A propo'sl·to da reunl'a-o qllecessemos ao seu grupo.
, sentamos-lhe nossas 'excusas.

, Cons-ideramos aqui encer.. presidente da República lhes presidiu, o sr. Juscelino Kubi-
rada a nossa missá0. O avarí'-

_
" OS MESMOS' que o�tem turibulavam ::t. frnímoda d�clarou que "usará de ener-,' tschek__Iez" �s seguintes de�

ço até Jacaré-Acanga será gla e de severidade contra claraçoes a Imprensa. ° pro-
perfeição do Govêrno Bornhausen, em todos os

-

setores,inteiramente impossivel; a aqueles que faltam aos deve- 1
blema do combate à c�restia

não ser que o coronel De}ay.-
anunciam agora que o sr. Secretário da Fazenda, "de man-

res para com a pátria, amea- I e da melhor produção de ali
ti permita integranno .. n2s na ções de Fazenda, sediadas nesta Capital?" No p_!rfeitíSGimo çando o regime". I mentos que ataquei exausti-
SUa caravana. Faremqs t;ma ções de Fazenda, sediadas nest.a Capital?" perfeitissimo Referindo-se à insurreição vamente na campanha elei-

tenta'tl'va, mas :'.� (111·".0.1"0·11.le1·
Govêrno passado nada disso trabalhava! Ef a confisBão. E

d' t 1
-

t b
. ::::: _. de oficiais da FAB, lSse que ora, nao eVe apenas o o -

modo fomos os unlcas repol'-
com ela a prova de que o sr. Bornhausen faltava à verda-

se trata "duma incontida ex- jetivo de servir à formação I'teres a assistir e fotografar de, quando declarava haver feito funcionar à maravilha o
plosão de ódio acumulado, de um trinômio.

.

aparel,ho arrecadador. E, n�ais, a prova de que os exc�ssosos lances da priweil'a bata- pois nem teve ainda tempo Quero que o povo brasilei-

lha. de arrecadação provinham da subestlma da receita e da
para .eáar". ro se certifique que não fa-

VELOSO AMEAÇA inl'lação. rei em vão ou sem conheci-

SACRIFICAR SEU..,
x NEREU ACHA QUE O BRA- menta exato da realidade.

PRISIONF.IROS
-

':' DE CURITIBANOS temos noticias sensacionais. O SIL PRECISA DE PAZ Não prometi, nem pretendo i

R-vereador At�liba Grallemanll, eleito pela U. D. N. e seu RIO 29 (V A) - ° sr. l' '1 M t' d'10, 29 (V. A.) -- Contam ' ..

rea Izar mI agres. as u o

espachos tele'gráftcos vin- chefe político em Lebon Regis, ao chegar, há dias, àquela Nereu Ramos, 'ouvido hoje que for humanamente possi-
----------

dos hoje de Belém: "Ecoou cidade, para partiCipar dos trabalhos da Câmara, encon-I por reporteres, negou que es- vel sel'á feito para melhorar

dolorosamente por toda a ci- tl'011 a sua espera um mandado de prisão preventiva, por tivesse demissionário. En-
a situação do Povo, princi

dade a noticia do primeIro participação em iucendio criminoso. Para evitar a cadeia, quanto eu sentir que mereço paImente no setor da alimen

choque sangrento entre' tro- o ilibado representante da eterna vigilância homiziou.-se a confiança do presidente da tação".
Pas da FAB, comandadas pe- na Prefêitura, de onde conseguiu sumir, }leh't madrngada, I República - ?isse - conti

lo Coronel De!ayt.i, E' um gru::-
'

para lugar incerto e ,não sabido. Sabia-se que (! fugitivo nuarei fazendo parte do go

Po de rebeldes do ma.ior Ve- tl'azia no bols6 um longo discur�o.contr� os seus flt!..v�rsá: Iverno": E d.epois: "Neste mo

loso, coma'l hdos Í)eio "Tte. rios, aos quais chaml).va de gregonos! Amda a pro})oslÍo, e! menta, maIS que nU)1ca 'o

Cazuza", mn civil promovido lembrado naquela cidade, outro incêndio, do qual foi v�ti-l Br�sil necessi�a de paz, de

a este posto p,,10 majl)r de- ma outro vel'eador, tambem da U. D. N. . mUlta paz, e nao de lenha na

sertol". Muito emboi'a, neSSjl, 'não houvesse senão acidente, I'om fogueira".
A morte de (;a.í.:'lZa, o apri- preju'izos para o dono do p'rédio incendiado - a repetição i

sioname'1to d': divej·.;(;s m€m. vem mostrar que os 'eleitos da U. D. N., no progressista BATALHA DA

bras de sua tropa, os feri- município serrano, estão muito sojeitos ao fogo! l�, como, ALIMENTAÇÃO
mentos causad.)s em (J,ltrús e na' Câmara Municipal, há maioria deles, sel'á prudente

pôr!
RIO, 29 (V. AJ - ° presi

a fuga des�ba�,\c;a dó'; t>lr.- no seg'uro a Prefeitlll'a - se houver segmadora que aceite d�nte aa Repúb�ica dedicou

mentos rC,í;ct'"ül'3" indica a o risco! " alto horas do dia de ontem

,
, ,

'.JANGO IRA' AOS ESTADOS UNIDOS
I RIO, 29 (V. A.) - Publica
o vespertino "Tribuna de 1111-

prensa""que o sr. João Gou
lart inIciou ontem seus pre
parativ.os para a viagem aós

Estados Unidos, atendendo
ao convite do vice-presiden
te Nixon. Essas providencias
se traduzem pela obtenção
I'do passaporte diplomátIco e

a comunicação que deverá
fazer ao Congresso, já que a

Oonstituição não exige pe
dido de licença para aUSen

tar-se do país. Segundo a

nuncia o "Jornal do Brasil",
a viagem de Jango terá lugar
na segunda quinzena do mês
de abril.

MUSEU PEDAGÚGICO DO ESTADO
• tores e Professores dos edu-
candários públicos e particu

ECLOSÃO DE DESCON- A Inspetoria Escolar da la. lares desta Circ�mscrição que
TENTAMENTOS EM TODOS Circunscriçã:o, enc:;trregada' não puderam comparecer ao
OS SETORES DO PAíS queofoi da instalação do Mu- ato inaugur:tl recém-realiza-
RIO, 29 (V. A.) - Saudan- seu Pedagógico, o primeiro do, Para assistirem, amanhã,

do o sr. Etelvina Lins, em nesse gênero çriado no Esta- às 16 horas, no sl!láo de hon

Recife, o governador Cordeiro do, devidamente autorizada ra do Grupo Escolar Arq: São
de Farias examinou, inicial- Pela Secre,taria' de Educação José, à 2a., palestra que a pe
mente a situação nacional e, Cultura, tem o má�imo dido fará a educadora e es

para mostrar que as "previ- prazer em convidar o Sr. De- critora Este Alinenti, autora
sóes de Pernambuco se esta-" legado de Ensino e Inspeto- do método da chamada Ese'o
vam confirmando com a eclo- res Escolares com sede nesta la Alinenti, mundhlmente
são de descontentamentos, Capital, assim como os Dire- conhecido.

CONVITE

\

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



!ldDICO
Operações � ,Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos. Servidpres do, Es
-tado.

(Serviço do Prof. Mariantll de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospits I de Caridade.
À tarde das 15,30 hs. em dian-.

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.
_ ...._-__.;;.._--------

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internal
CORAÇÃO ._ FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório -' Rua Vitor Mel

eles, 22.

Ci..INICA
de

OLHOS .- OUVIDOS
E GARGANTA

, DO

DR.'GUERREIRO DA
"" FONSECA

Chefe' do Serviço de OTORI
NO do Hospital de F'loríunôpofis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIA"LJDADl!:. _

,

Consultas -'t pelá
.

manhã no

HOSPITAL \
'

Ã TARDE -J .das 2 as 1':
no CONSULTQRIO -'- �"QI;I. doa
ILHEOS nO. 2 'j.' .

': •.

RESIDJl:NCTA «: Felipe Sch·
midt n", 113 Tel. 2365: .:

/

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros
____.... -� .. -

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doeneas .de Senhoras - Partos

..:.... OÍ!er�ções - Vias Urinárias

\'�ur�9 de aper:f"içoam�n�'j. e

longa prática' n<{s Hospitaís de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: .Rua Felipe

Schrnidt, nr. 18. (sobrado). FONE
3512.
H9R,{RIU: das 15 ás 18 ho-

ras. .

Residência: Avenida Rio Bran
n. 42.

Atende chamados

DR. ANTôNIO MONIZ '

.DE ,ARAGÃO,
CIRURGIA' TREUMATOLOGrA �

Ortopedia
Consultôric : João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diariamente. .:

Menos aos Sábados
-

...-

Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714. '.'

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pelá'" "Faculdade Nacio
'I1al de Medicina ,Universidade

do, Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa
Sauda São Miguel"

Prof. Fernand" Paulino

Interno por 3 anilzl do Serviço
de Cirurgia

'

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE APU!.-TÇ>S
DOENÇAS,DE SE�HORAE
CONSULTAS: No�Ho.spital d,.!:

Caridade, diáriamente pela ma

hhã
R'ESIDJ;;NCIA: '.é_ Rua Duarte

Sehutel, 129 - 'l'elef, 3.2Sl�

lqOrian6volia.

,-" ----,.�� :..
_'--

Florianópolis, �uinta-feira, 10 de Março de 1956 O ESTADO

E um grande sortimento de artigos finos em geral,
,.. D, preços verdadeiramente baratíssimos para se tornar
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto conhecida A PR'!:FERIDA em' Florianópolis, a casa que

3.153 Alegrf, Rio e Belo Horizonte, são efetuadotl pelos nossos
" .

revoluciona o comércio com. seus preços de abafar.
3.121 agen tes

INDICADOR PROFISSIONAL
DR. W<\LMOR �O�E: I C O S

-_._._-_ .. - Dentista paraDR. JOSÊ TAV.ARES
GARCIA IRACEMA f'rl·an�asDiplomado pela Faculdade Na- " y

cícnal de Medicina da Uníver- ,
DC'ENÇAS NERVOSAS E MEN-

DR. J'UAREZ .PHILlPPI
sidade do Brastl I TAIS - CLINICA GERAL

E.-interno por concurso da Ma-' Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

.

ternidade-Escola 'i Insonia - Ataques - Manias --;-

10 andar.
(Serviço do Prof. Octávio RIl-, Problemáti.ca afet!va e sexual

drfgues Lima) I Do Serviço Nacional de Doen- Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo
Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do Coelho, 1
gla do Hospital I. A. P. E. T. C. Ho�pital-Colô_nia Sant-Ana.

Horá1'1'0'. 8 a's 11 _ 16 a's
do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Caridade jano, 41 - Das 16 às 17 horas. 18 horas
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDJl:NCIA: Rua Bocaiuva,

.

Corrêa
' 139 TeI. 2901 Atende exclusivamente com

DOENÇAS DE SENHORAS - hora marcada.
PARTOS - OPERAÇõES' DR. ARMANDO VALÊ-

Cons: Rua João ?into n. 16, 1 RIO DE ASSIS
das �6,00 às 18,00 horas. D S

.

d CI' I I f t'l
PI h- t d doo

os ervreos e in ca n an I

.e a mtan a Ha en 'te 1 Ida- . da Assistência Municipal e Hos-
rla�en e no ospi a e

. pital de Caridade
. C:_arl?ade. CLtNICA MÉDICA DE CRIAN-

Resl.dencla: ÇAS E ADULTOS
Rua. General Bittencourt n. _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes M&-
Telefone: 2.692. chado, 7 - Consultas das 15 às

DR. ROMEU BASTOS 18R��r::�cia: Rua Marechal Gui�

PIRES 'Ilherme, 5 - F,me: 3783

MÉDICO
Com prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO. DI- A D V O G A DOS

. . S GESTIVO - ULCERAS DO ES-
Prancisco de �SSIS e na. anta

TOMA(10 E DUODENO, ALER-
Ce sa do RIO d� Janeiro

I GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
CLINICA MEDICA

NICA GERAL
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-

I
DR. JÚLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675. FILHO \

Horári?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20& enfermaria
Sexta felr��: I e Serviço de gastro-enterologia
Das. 1� a.s 18 horas.

. da Santa Casa do Rio de Jeneiro

.

Residência:
o
Rua Fehpe Sch-

(Prof. W. Berardinelli).
mídt, 23 - 2 andar, apto 1 . Curso' de neurologia (Prof.
Tel. 3.002. .

Austregesilo).

DR. HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital mater-

nidade V. Amaral.
PA llAJSO DOENÇAS INTERNAS

.

Coração, Estômago, intestino,
fígadD e vias biliares. Rins, ova
rtos e útero
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLiNICA GERAL ,ADMINISTRAÇÃO

Especialista em moléstias de Redação e Oficinas. à rua Con-
Senhoras e vias urinárias. I selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
Cura radical das infecções - Cx. Postal 139.

e
agudas e cronicas,' do aperelho Diretor: RUBENS A, RAMOS

DR. ANTONIO DIll g,enito-urinário em ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI
.

sexos. AQUINO

,MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

f IGA e do sistema nervoso, Representações A. S. Lara.
,CIRURGIA CL N

Horário: 10"hás 12 e 2% ás fi. Ltda

'",gERALi�ÁRTOS Consultório:' R. Tiradentes, 12 1{u'a Senador Dantas, 40 - 6°
Se�viço,"""comp e o e, e�peciali-,

_ 10 Andar _ Fone: 3246. andar.
zado tias DOENÇAS DE, SENHO- Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeirc

RAS, com modernos metodos de
tinha 13 (Chácara do ·Espanhà) Rua 15 de Novembro 228-60

diagnósticos fi tratamento. . .• ,
.

d 1 512 S- P 1
SULPOSCOP1A _ HISTl!:RO' - Fone: 3248. an ar sa a - ,ao au O.

SALPINGOGRAFIA - METABO-
'

ASSINATURAS .... "

'LISMO '>3ASAL
Na Capital ,

R'\dioterapia por ondas curtas- DR•. ALVARO DE Ano .. ; ..... , • . . . .. Cr$ 170,00

EletrocoagulaC;ão - Raios .Ultra CARVALHO
Semestre .

N� 'i�i�;i�rCr$ 90,00

Violeta e' Infra Verní.«:lho. CRIANÇAS A C $ 20000
ConsultóTio: Rua TraJano, n.�l, MÉDICO DE" ,no r ,

Edifi d M ntepío PUERICULTURA - PEDIATRIA Seme.stre Cr$. 110,00
1° andar - I -ICIO o o .

_ ALERGIA, INFANTIL'4 Anúncio mediante contráto.
Horãrlo r. Das 9 à.l! 12 horas -

Consultório: _ Rua Tiradel<- Os originais, .mesmo não pu.

DrD· MU1S5SI:" 18 hor�!l --' Dra, tes' n. 9. 'blicados, não serão devolvidos.
as ,as Residência: - Av. Hercilio A direção não se responsatiliza

MUSSI
Avenida Trom- Luz n,' 155 - Tel. 2.530. pelos conceitos emitidos nos ar-

Residência: Horário: - Das 14 às 18 ho- tigos assinados.
powsky, 84.

','as diáriamente

-DR. JÚLIOOOIN ---�------ INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA
O leitor encontrará, nesta co-

" DR. NEWTON luna, informações que nccesaita,
MÉDICO D'AVILA .

diàr-iamente e de imedhto:

E::lPECIALISTA EM OLHOS 'JORNAIS Telefone

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL, 'E d 3022
TRATAMENTO li: OPERAÇõES Doenças de Senhoras _ Procto- O stato............... .

'Infra-Vermelho _ Nebulização - logia _ Eletricidade Médica A Gaze a '... 2.656

Ultra-Som Conc'lltório: Rua Vitor Mej-
Diário da T:;I.l'.de 3.579

. .

t " '28 T 1 f . 3307 Imprensa OfiCIal 2.688
(Tratamento de smusl e sem reles n._

- e e one. .

HOSPITAIS'
operação) I Consult.as: ,Das 15 horas erll

I Caridade:
Anglocretinoscopia - Receita de

dialnt�'dA . 'F' 3422 I
(Provedor) ..• , .

OculoR - Moderno equipamento {esl enela: one, .

(P 't .)
de Oto-Rinolaringologia (únIco Rua: Blumenau -n. 71. �: arla .

E d )1
;Nereu Ramos .

no sta o ! Militar .

Horário das 9 às' 12 horas e I
São Sebastião (Cass de

da!! 16 às ,l?-hora� V't r Mei DR. ANTONIO BATISTA I Saúde) .

Con�ultol'lo: - ua I o
,

-I' JUNIOR Matemidade Doutor Car-
reIes 22 -RFoneS_267J5. e _ Cf 'NICA ESPECIALIZADA DE

I 1"3 Corrêa .

Res. - ua ao org 20 _I CHAMADOS UR-
Fone 24 21. ConslÍltasC���N;Ai! 11 horas. I GEN�ESB .

DR. MARIO' WON· R e Cons Padre Miguelirilio Corp.o e embeJros ....

.I!l es.. 'ServIço Luz (Raclama-
DHAUSEN 12. ções) ..

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS Polícia (Sala Comissário ..

E CRIANÇAS LOBATO
Polícia (Gah. Delegado) ..

Consultório - Rua João Pin- DR. I. COMPANHIAS 'DE

to 10 - Tel. M. 769. FILHO TRANSPORTES

- Consultas: Das 4 às 6 horas. Düenças do apar�ho respiratório "T4,C :
, 1.700

Residência; Rua Esteves Jú- 'TUBERCULOSE Cruzeno do Sul 2.500

nior, 45. Te!. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA 'Pan�Íl' ,....... 3,553

DOS PULMõES Val'lg 2:325

Cirurgia -:10 Torax Lój_de Aéreo ,...... 2.4Q2

Formado pela Faculdaue Nacio- Real ,....... 2.377

nal de Medicina, Tisiologista e Scan�inavas . . . . . ... 2.300

Tisiocirurgião do \Hospital Ne- HOT�IS
rau Ramos Lux e • • • • • • 2.021

Curso de especialização pela Magestic ,.... 2,276

S. N. T. Ex-interno ,e Ex-assis- Metropol ;; ,. 3.147

de tente de Cirurda do Prõf. Ugo La Porta .. . .. 3..321

Guimarães (Rio). . Cacique, , .. , lJ.449

Cons.: Felipe Scb'midt, 38 -
I
Central ; .. . . 2.694

Fone 3801 .
Estrela 3.371

Atende' em hora marcada.

I
Ideal ,............... 3,669

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
'qo - Fone: 2396, Disque .:................ 06

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt-Sâ A Sa

las 3 e 4.

DR. JOSÊ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaí

Santa Catarina.

DR. 'CLARNO G •

GALLETTI
- ADVOGADO -.

Rua Vitor Meireles, 60.
. FONE:: :l.468

Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e ResidêncIa:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346 .

...............!.�••••

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMll.: - 'I'ratamento de

canais nela al-
.

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

Fernando Machado nG• 6

Fone 2225

Consultas'; das 8,UO às 11 no
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar-

cada.
'

Sábado -- das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA'

CIRURG�O-DENTISTA
CONSUL'TÓRIO s: E:dificiõ

Partenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silveira, 15.
Atende diáriamente das 8 às

11 horas,
3as e 5as das 14 as 18 horas.

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes ldóveis de Nylon.

DR..nro VON WANGENHElM
, .

DENTISTA o::'
.

Consultório lua Bocaiuva. 42

Rua Visconde do Rio Branco O proprietário da CASA A PREFERIDA, recente-
932/;:;6 men te instalada' em Florianópolis, escolheu o mês, de

Telefone: 12-30
março, para fazer um brinde todo especial a seus dis-

End. Teleg. "SANTIDRA" Itmtos fregueses e amigos, convida o povo em geral para
fazer uma visita sem compromisso em suas novas insta-

Ilações, dispõe esta nova casa de um belíssimo sortimento
Agência: PóRTO ALEGRE

em tecidos dos mais modernos do país, artigos de cama

(! mesa, chapéus, calçados, malas, etc., e muitas outras

novidades pelos menores preços da cidade.

Damos abaixo alguns dos nossos preços, como re-

clame:
MORIM AVE MARIA . . . . . . . . . . .. a

ORGAN'ZA DE NILON BORDADA a

TE'CIDO PARA PIJAME COR FIRME a

CRETONE CAB.MELITA . . . . . . • .. a

OPALA MIMOSA LISA a

LINHO EN-FESTADO, 160 DE LARG. a

. BRIM PARA TERNO a

TECIDO DOMINó a

i·······�··············�·····....···....
····

f Restaurante Napoli
•

I Rua Marechal Deodo�o 50.

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

: Desconto especial para os senhores viajantes ..
•••••••••••••••••••••A..a•••••••••••••••••••

Viagem
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS- DO

-RAPIDO {<SUL ..BRASILEIRO»
, Florianópolis -- Itaía! - Joinville -- Curitiba
- ,

.

AgênCia: Kna Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira,

��----------------�------------_.---

PAS.6 ;*",�c eOJ
'/ flAfIIt.$ " .".""""!•.*�r "--DUIWtTE r;:;:'

;:I�, .� nos \lAPCJOS ,

;.,D�", ��'",,�t-
\

-? /'.II.1i . I

.; ",' �

,�
, �

Expresso- Florianópolis - LIda.
,\, .

-

E�DEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôR'l'O ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
_DE JANEIRO E BELO HOR!ZO:TTE.

,
�1:atriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
'I'elef'ones : 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA

Filial; SÃO PAULO,
"Riomar"

Ave,?ida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33 �

Atende "RIOMAR"
End. 'relego '�SANDRADE" Elld. Teleg. "RIOMARLI"

"

Telefone: '37-06-50

Agência: RIO DE'JANEIRO
, "Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE

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

Atende "RIOMAR"
End. TeIeg. "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Ateride "RLOMAR"2.314

2.036
3.831
3.157

Santos
7-3

19-3

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

3,313
Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANÓrOLIS

-Fones: 25-34 e 25-35 -2.404
2.038
2.594,

EMPRESA NACJONAl DE NAVEGACAO
,

HOEPCKf
�AVIO-r40TOB «CARL -HOEPCKE)�

ITINERAüro
SAlDAS DE

IDA VOLTA

Itajaí
1-3

-

13-3

Fpolis.
28-2
11-3

Rio
6-3

18-3
O hol"ário de saída de Florianópolis será às 24,00

r,OI as. e do Rio de Janeil'o às 16,00 horas.
'fan to na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, IlhaveIa e Ubatuba.
'

Pan melhores informações, dirijam-se" à séde' da
I Emprêsrt, à;' rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22·12.

Casa A Preferi�a'

da� Esquadrias
DE ALBERTO RICRTEB

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópol1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc.,

estoque para entréga imediata.

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e sem defeitos.

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

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
mrasil) CADIB.

"
.

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO D� SAúDE r(JBLICA

PLANTõES DE FARMÁCIAS .

MtS DE FEVEREIRO
Farmácia Esperança Rua C. Mafra'
Farmácia Esperança Rua C. Maflja
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

Farmácia Nelson Rua F. SChmidt
Farmácia. Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

4 sábado (tarde)
5 Domingo "

11 sábado (tarde)
12 domingo
18 sábado (tarde)
19 domingo -

"

25 sábado (tarde)
26 domingo "

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo
Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt, 43 e

Trajano .

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

Departamento de Sáude Pública, Janeiro de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acarnpcra - Inspetor de Farmácias.'

FUNDICÃO HERCUlES S. A.
" .

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINáRIA

Pelo presente são convidados Os senhores acionistas

desta sociedade para .a assembléia geral extraordinária, a

realizar-se na séde social da sociedade, à Rua do Centená

rio, 188, nesta cidade de Brusque, às 16 horas do dia 10 de

março de 1956, afim de deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA

� Alterações estatutárias;
- Interesses gerais.

Brusque, 24 de fevereiro de
OSWALDO LOOS'

DIRETOR

1956.

---- ---- --------------.".........,_-----

r 1

�'PALACETE "CENt'RAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENT'Ü OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"

� .

20,00.
35,00
'16,00
16,00
17,00
42,00
15,00
16,00

A P'REFERIDA

Rua Jerônimo Coelho, esquina Conselheiro Mafra,
Edifício João Alfredo

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

para reclame 'da Casa. I

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De .folga

Grande firma de casimiras oferece ótima oportuni
dade para trabalhar como agentes vendedores, pelo re

embolso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For
necemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre
ver para Caixa Postal 10.030 - São Paulo.

BORD4DOS A.MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flol'ianópolis, Quinta-feira, ia de Março de 1956
o .STADO

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

Mas como está O Inverno tão bondoso!
'I'razor no seio, frígido e nervoso,

--:0:-- ,A Primavera que em meus braços vejo! ...
Em palestra com certa pessoa fui informado --:0 :__

quais são os dez melhores partidos ao casamento, pa- ANIVERSÁRIOS aguado.
ra o ano de 1956: De' Blumenau, Sérgio Albedo Nóbre- FAZEM ANOS, HOJE: 2 - Numa fôrma para

ga, filho único, rico e tem vontade de casar - De Lajes - sta. 'I'herezínha Bor- pudim, devidamente acam

e Dr. João Preto de Oliveira, Arquiteto, com ótimas gonovo, filha do sr. J'osé melada, derrame a mistura

idéias para um lar moderno .- Itajaí o Vereador Eduar- Borgonovu, residente em e leve ao fôrno até cozinhar.

do M. Lins; tem luxuosa e confortavel residência na Nova) Trento (APLA).
praia de Cabeçudas, um belo carro e grande fortuna. - jovem Edison, filho do

Caçador o dr. Ney Belo, pensá seriaménte neste caso. sr. Haroldo Vil lela, fun-
o •

De Florianópolis os srs. Dr. Dib Cherem, advogado cionário da Penitenciária
-

e procurador da Prefeitura, um bom carro, e muito di- I desta Capital
nheiro. ,

"

- menino Clovis, filho do

Telmo Fett, madereiro e dono de um carro Pref'êx dr. João de Souza

Rubens Pereira de Oliveira - sócio da conceituda firma - jovem Gilberto Perei-

Pereira & Oliveira. Q Dr. Vanio Pinho é um moço rico ra, estudante

de Laguna. Comenta-se de seu noivado muito breve. Rio - sra, Ena Pereira Thie-

do Sul. Sr, Arturo Buzi alto funcionárto nesta praça. me

Brusque o sr. Godo Stark é um moço rico, já' viajou pela - sra, Celia Lentz de

Europa e comenta-se de outra v.i<;tgem a Alemanha. Souza, esposa do sr. João
--:0 :-- .Olegario de Souza

Em 8U� residência de praia a srta, Celeste Maes, re- - sr. Oscar Schmidt
cebeu pessoas amigas n a tarde de sábado, quando f'es te- - sr. Raul Espindola
jou seu aniversário. '---, sra. Ceci de Campos

--:0 :-- Faria, esposa do sr, Augus-
Dia 7 de abril no L"ira Tenis Clube, uma parada de- :0., Fàl�ia " . ,-

elegância desfilando as mais modernas padronagens em' - dr. Jorge Edgard Ritz-
lã "Charme", para o próximo inverno. rann

-' sta. Luiza Helena, fi-

�
•

·--�L �R,dr::�.�:V:I:..� ;:,C�h: ' �:�_
..

, �líyioJf;lS�O{
�Agràdecímerrto :' Com a graciosa e prenda- • ' e,� o

•

Nicolau J. Scheidt 'e família, profundamente cons-
da sta. Ely Selma, dileta

--,
,-

(5 Higiene
ternados vem agradecer ao distinto médico Dr. ,Ney,.

filha do sr. Oswaldo Mauri- �

Mun d e as Irmãs do Hospital de Caridade pelo carinho
cio Dutra e de sua exma.

e dedicação que' dispensaram à enfêrma esposa d. Célia Fi-lomeno

IRENE SCHEIDT Dutra, da sociedade ita-

durante seu internamento naquele Hospital bem como a jaiense, contratou casamen

todos aqueles que os confortaram com telegramas e
to o sr. Fernando Murilo

Corôas, seguiram o féretro e os acompanharam néste
filho do nosso prezado arni

{doloroso transe.
go 'I'enente-coronét Ruy

Agradecem especialmente ao Dr. Rosário de Araujo
Stockler d'e Souza e de sua'

'" Senhora pelo carinho dispensado nas últimas horas. I ex�a.. esposa d. Ondina

Florianópolis, 28-2-56.
Teixeira ?e Souza.
Aos noivos e dignos gen í-

...._-.- � -_ w� __ __p...............
tores Os cumprimentos de

_�', O ESTADO.

Sem dúvida nenhuma, a notá máxima dos últimos

llcontecimentos sociais, será no próximo dia 10, a apre

Bentação de "Míss Charme 1955. 'Em elegante, reurnao

dancan'Le no salão do Lux Hotel, será apresentada. à so

cied�de florianopolitana.
--:0:--

O sr. Hélio Kesten da Silva; está de casamento mar

cado, com a popular .cantora da Radio Nacional do Rio,
Vera Lúcia.

--:0:--

Chá Dançante:
Na última quarta-feira foi apresentada no chá dos

estudantes no salão do Lux Hotel, a srta, Ana Maria -

Miss Santa Catarina, que em companhia de seu irmão

Carlos José, estava de passagem pela nossa 'cidade.
-:0:-

No último sábado no Sabinó's Bar o muito jovem
::-enho.c Deodoro Lopes Vieira, numa palestra bastante

,

an imada com o ainda mais jovem, senhor Fernando Sá.
--:0:-

No próximo dia 4 a graciosa srta. Lea 'I'erezjnhà
José, estará cercada 'de pessoas amigas quando festejará
mais um aniversário.

PERDEU-SE
Perdeu-se nas imediações da rua Pedro Soares n.,5

uma bolsa de senhora havana escuro, contendo um óculos

de gráu e outro escuro, 1 caneta com o nome gravado
EUTÁLIA V. DUTRA além de outros pertences. Pede-se
a pessoa -que encontrar, entregar à rua Pedro Soares n. 5

que será bem gratificado.
-�":�t�'....

�<,:.":rs_:��,
�.-.-....-.·_"...-...· .._-_w_-.....-..._.,._....._·.-....-..

. ..-_....._. - .. a:...... » •

DeJJarlamento de Saúde
.Publica

De ordem do sr. dr. Chefe do 1° Distrito Sanitário,
torno público que nenhum prédio, ou parte' do prédio po
derá ser oCEpado ou utilizado, sem prévia autorização
da Chdia do Centro de Saúde da Capital, de acôrdo com

(' artig'o 104 do Regulamento de Higiene em vigor.
O responsável pelo prédio, proprietário, arrendatá

rio, locatário ou seu (s) procurador(es) são obrigados a
,

comunicar, por escrito, a vacância do mesmo e entregar
as chaves à Chefia do Centro de Saúde local, para fins
de vistoria e o consequente "habite-se".

Os infratores serão punidos na formá da lei.
Florianópolis, 25 de fevereiro de 1956.
Tertuliano Cardoso - Encarregado do Serviço de

'olícia Sanitária.

organização Juridica
Confabil 'Ltda.

DE
Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira -;- contador

-:0:-

Séde: Rua Trajáno 12 - Edifício São Jorge, sala 4,
1° :'nd'ar.

Fforianópolis . -:0:- Santa Catarina IEscritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis
tr:ctos - �h'ganização d� �qc�edad�s :'-?�.nimas - peri-IItagcns - Cobranças amlgavels e JudICIaIS, etc. INOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
terior j ull Lo às repartições públicas, desta Capital.

I Clínica Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, .ci-

rurglao 'Dentista, comunica
a sua distinta clientêla que
atenderá às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas à"

21,30 horas.

,� m!���u:.hàmente com hora DA DINAMARCÃ
···..

Mo·viis·oo"'! DRM��AS��i���:A- PARA FPOLIS
CLINICA MÉDICA DE ADULTOS A tradicional firma catarinense "G. A. Carvalho"

Vendem·se balcões, vitri- II
E CRIANÇAS - REUMOTO-' •

b d
-

b
-

-

� , •
LOGIA, tca a ,e rece er diretamente da 'Dinamarca, grande

nes, armaçoes, armarlOS, es- (;"nsul1ório - Rua Nunes Ma- ,r,riedade de SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES.

criva�inha, esta.n�e, etc. em
I ch!��'ál��' das Consultas _ 13' Prepare hoje mesmo a sua horta e adquira as se

perfeitas condlçoes. IVer e às 14 e das 17 às 19 horas mentes de sua preferência no Balcão instalado bem no

tratar no Bazar de Modas, 'I' (excet,o _ aô� sábados)., 1 eentro do Marcado Público ou no Depósito Sl't 'R
,

F)' S h 'd ResldencJa� Rua VIsconde de '" ' .

.0 a :'lua

a rua e Ipe c mI t, n. 34. Ouro Preto, 123 ::_ Te!. 3559. l'_·steves JunlOl' nO. 58 .

...� _.,..
..

ENFIM!
ElVIILIO KEMP

\
Enfim! Chegaste! tenho-te em meus braços!
És minha! és minha!. .. Como é bom dizê-lo!

Beijo-te a boca, Os olhos, o cabelo,
E Amor nos prende nos seus doces laços ...

Não mais teremos quem nos tolha os passos ...

Todo este afeto, coração, vais tê-lo
Junto de ti, olhando-te com zelo!
Amando-te! Ouvindo-te os compassos ...

Que mais o Inverno recrudesça,
Que lá dos montes a neblina desça,
Hoje, que importa? si te abraço e beijo! ...

xxx

Preceito do Dia
,XAROPES E INJEÇÕES
Com xaropes e injeções

não se cura a tuberculose.
Só um conjunto de medidas
higiênicas e terapêuticas,
criteriosamente aplicadas,
pode determinar a cura.

Não acredite em anún
cios-

�

de nemédios que
curam a tuberculose.
Procure o médico e si
ga rigorosamente as

'_ SJlllS prescrições.
SNES.

PARA SEUS pLHOS

xxx

'}R�����J-�Rq�!�
",,\4""W"_;"i::-"'���"'''''W!.

Esta
'

�obr�'�e�a" é -�::�l-
mente deliciosa. Se você a I

fizer para a próxima refei- I
ção, tenho a certeza de qlÍe I
todos ficarão muitíssimo sa-

'

tisfeitos pela surpresa e pe
lo dôce em sí!

INGREDIENTES:

200 gramas de açucar
;:;00 gramas de manteiga
6 ovos

1
.

côco ralado

MANEIRA DE FAZER:

1 - Bata: e!!l primeiro
lugar as gemas dos ovos e

�á :ws pouco adicionando o

a�ucar; em seguida a man

teiQ'a e no último instante,
("uase no momento de colo
car a mistura na fôrma pa
ra pudim, junte o côco que
deve ser rala,do no momen-

I to. pois do contrário ;ficará

Recebemos, e agradece
comunica- hote O� seus 30,00 valem

100 vezes mais...
mos, a segu in te

çao:
"Senhor Diretor

Comunico a V. S. que, em

sessão realizada. a 21 do

corrente, foi eleita e empos
sada a nova Diretoria da
Campanha Nacional de
Educandarlos G r a t ui tos

(CNEG) - Sessão Estadu
al para o período 1956-57.
A nova Diretoria acha-se

assim constituida:
Presidente - Kirana La

'cerda
Vire-Presidente - J'oa

quim Carneiro Filho
10 Secretário - Sergio

Uchoa Rezende
2° Secretário - Urbano

Vicente Gama Sales
Diretor de Finanças �

Antonio Heínzen
'Diretor de Divulgação e

Cultura - Walter Fernan
do Piazza

Conselho Fiscal
Leonor de Bvrros - Luiz

Sanchez Bezerra da Trin
dade - Fernando José Cal
deira Bastos

Suplentes
Joã0 José de Souza Ca

bral � Braz Joaquim Alves
- Elpídio Barbosa

Aproveito o ensejo para
apresentar a V. S. os pro
tcs: os de elevada estima e

distinta consideração
Sergio Uchoa Rezende"

Sim ... cxatament., isto é o que está acontecendo ...

ii, importância bagatela, a importância ridícula de 30

cruzeiros possibilita aos nossos leitores a adquir-ir c le

var prontamente um colchão' DIVINO, mais 2 traves

seiros, da mesma conhecidí-ssima e famosa marca. O

i-estante .. , será pago em suavíssimas Prestações men

sais!
São métodos altamente modernos e progressistas de

comerciar. São métodos que possibilitam vender dezenas

de vêzes mais do que permitiria a venda pelo sistema

velho e antipático do "dá cá e tome lá" ...

No nosso Estado cabe, com inteira justiça, à "velha

sempre nova e sempre simpática A MODELAR, as hon

ras de pioneirismo no sistema de vendas pelo crediár!o.

Cumpre igualmente destacar o fato singularmente notá

vel, de ser A MODELAR a pioneira, jgualmente cios pre

cos baratos, dos preços que sensncion alizem a opiniã.o
pública.

'

Milagres? não... não são milagres. São consequên

cias de grandes e volumosíssimas compras, Compras rei ..

tas nas primeir-issímas fontes e em magn if icas C0�', d l

eões. São consequências ainda de grandes e volumosas

vendas, mesmo porque, é velho lema da "A MODELAR"

auferir o seu lucro comercial através um movimento

intenso de vendas e não em escorchantes percentagens.
( .

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

ULTIMA MODA

RAPPI criou um lindo modêlo para festas, em

N�lon bordado, com decote baixo, alcinhas douradas,
sala bem arnplã e cinto largo, bem aj stado. APLA

lt"�t��P'::;:f.:��'�'.,.�""""'-....<otl!" ...... •

....

Par"icipação
Joilo Ramos Júnior e Senhora tem o prazer de par

cicipal' aos seus parentes e pessoas ele suas 1'elacões o

nascimento, n� Maternidade Dr.' Carlos C01'i.·êa, ele seu

[ilho que na Pia Batismal receberá o nome de
PAULO ROBERTO

Florianópolis, 26/2/56

Mataos primeiro
08 teus ...

Num bar da Galeria Cru
zeiro o freguês .pediu uis
que e, ao ser servido, be
beu-o de um trago, deixando

'< sôbre >o balcão umi'l1o,ta de
-cem cruzeiros. Enquanto
se dirigia para a porta, o

barman pegou a nota e a

meteu negligentemente- no
bolso. . . Nesse momento
exato o patrão apareceu na

perta trazeira qUe dá acesso

ao interior do balcão. As
sistiu a uma parte da ce

pa. .. Mas, sem se pertur
bar, J experto empregado
comentou em tom grave:

-

- E' verdade! Há noites
em que os fregueses estão
exquisitos. .. Aquêle, por
exemplo. . . Deixou-me a

gorgeta e foi-Se embora sem

pagar a despesa! ...

°liÜlifiõ-'
Estudante de Direito pro

cl.Ífa um quarto em casa de

família, com refeicões. Tra
bar pelo telefone 3'8-22, com

Walter, diariamente das 12
is 15 horas.

AVENTURAS -DO ZE-MUT.RETA
r,

�

lO /

(

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DAS PENALIDADES

O Campeonato vai conti-jto baterá todos .os rccordes t rivais Avaí e Figueirense e

Itivo
ilhéu que a ,,'

it d âb d d d
'

d I l'
. canela em

nuar na nOI e e sa a o,

'I
e ren a em Jogos o cer-. a pe eja vem polarizando as peso ao velh tádí .da"1' B t

-

Ih t
-

o es a 10.
com um pre JO que pO,r cer- tame. a er-se-ao os ve os a ençõss do público espor- Praia de Fóra.
......",..,.·..,.,..""._· � ..-.:-w-rI"'..•.-...._...r.-J"IwP __..WJI'W- .,.".. ..-• ........_·_·.·..-..a ...-.;- .;a•••••- � ......

As 5 - 8hs.
Cecil PARKER -

JOHNSON em:

CONFIO EM TI

No Programa:
Variedade Na Tela. N_a'
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

Celi

/
Florianópolis, Quinta-fe�ra, 1° de Mal'ço de 19564

____� •••_--- o

Dom i n g O no came o da F.C.F. Treze de Maio!
campeão de 1955 x Sele�ão de Amadores

•

IU!tna!"OEstado Esportivo"
..............................................................,...•.•..........._ ., ,

,
CINE SAO JOSE

PROSSEGUEM COM GRANDE ANIMAÇÃOOS PREPARATIVOS PARA AS SENSACIONAIS DISPUTAS CICUSTICAS '·NFAN
TO-JUVENil [JUVENil DE DOMINGO PRO'XIMO, COM QUE A F,A.C. DARÁ INICIO À TEMPORADA DE 1956
••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••, .....I•••••••••�il.e.ee.�••••••�oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••c

o NOVO CÓDIGO BRASilEIRO DE JUS- ,
.

' • •

TICAE DISCIPLlNADESPQRTIVAS E a a n n [�rrl[O �. [I B' IIsuÀs PENALIDADES POR INFRAÇÕES U U U U U�� U . �
DISCIPLINARES

As 3 - 8hs.
"Na T�la Panorâmica"
Paul HENREID - Pa

.ricia MEDINA em:

CORSARIOS DE TRIPOL
techuicolor

, No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 11,00 - 5,00.

I,M •.••

rtJ�s ;11..
ATAOU E MAIS POSITIVO: TRElE DE NOTICIÁRIO DO AVAI I

-

A, - �he.

MAIO; DEFESA MAIS SÓLIDA: THEINA HOJE Á NOITE RETORNOU MANARA : sC���Ã��::::UEC;�:j
VENDAVAL

O AVAí O player Manara, prota-· t h
.

I
Art. 140. Serão impostas as seguintes penalidades:', gon ista de numerosa "nove- ! ec I1lCO 01'

a) advertência verbal ou escrita; 'ii,; �": últimando os seus prepa- Ta" com o "alvi-aníl", resol- I No Programa:

b) multa ;
rativos para o "Clássico da veu, ao que: parece, acertar i.' Repórter Na Tela. Nac,

Além de Campeão Ama- com 24 e por ultimo oAlvim· P 1000 500
c) suspensão por prazo; Cidade", o Avaí estará en- o relozio com o seu clube I

.

reços: , -, .

dor, o esquadrão do Treze Barbosa, com 20 tentos-
sa.iarid I ti tI'" , Censura até 14 anos.

d) suspensão por competições; 'de Maio venceu também na I A defesa do Vendaval reve-
c o co e rvarnen e ogo tell�o ,ensaiado segunda-fei-. ..

'e) indenização; obtenção de gols, marcando "leu-se a mais sólida, sendo
mais à noite, sob a batuta ra ultima, demonstrando es-

.

ii •.�'IJf) perda de pontos; 44 tentos. Em 20 lugar colo- 'seu arco vencido 23 vezes.
do prof. Osvaldo Meira. tal' a�nda e� �orma. Dest,a

. • Iv.� �
g) interdição; cou-se a artilharia do Pos- 'O Pos-tal vil'! sua cidadela

Para êste importante trei- man en-a, o eficiente aza-mé- .",,!__

h) perda de mandato; tal 'I'elegráfico, com 40 ten- tombar 24 vezes, o Treze 25,
no, ficam convidados por dia direito, prepara-se para \

_ - -
-

i) perda de filiação; tos, vindo a seguir o Ta- o Tamandaré 26, o Irís 29;
l10SS0 intermédio Os jogado- fazer o seu reaparecimento

As Shs."

j) perda de renda; mandai-é, com 36; Ir is com o Flamengo
.

33, o Austria
res ava ianos, para compare- no popular clube. Si não .10- 1

N
1°) Fatos em Revist·

k) Cassação de registro; 34; Áustr-ia, com 29; Fla- 36 e o A lvím Barbosa 53 ve-
cerern a hora de costume gar �ontra' o Figueirense I ��) MULHE'R· DE FOGI) impedimento de acesso em praça de desportos, mengo, com 26;' Vendaval [zes.
no local do ensaio. devera faze-lo contra o Im- C' S'· �

sedes de 'entidades desportivas e Suas depen- bituba ,-
om: Ann heridan - I

dencias; . ADOLFO TREINARÁ' I
tchnicolor ,..A

m) rebaixamento de categoria ;

O
TORCIDA UNIFORMI- 3°) A TABERNA DO

n) exclusão de quadro; TURFE EM REVISTA A sensação do treino no- FORMIZADA I
PROSCRITOS - Com: Jm

o) 'desclassificação; turno Ido Avaí será sem A Teportag t h _

McCREA - technicolor .

'.J' 'd' lt .

em eve con e. Pre os' 8 00 - 4 00p) expulsão de competição; '�UVI a a vo a do famoso cimento do preparo por par- I ç.,
,

,.

1 t torneio ;
Por Michél Curí, do departamento de publicidade do gelei Ad lf M t' Censura ate 14 anosq) exc usão de campeona o ou ' .. Iro o o ar ms, o te do Avaí, de uma Torcida I .

•

t) eliminação :
J. C. qual será submetido a uma Unif

.

d" I' I
Mais uma interessante tarde turfística, foi levada a

111 orrmza a, a qua 1J1_.

Art. 141. A penalidade imposta traduz os efeitos se- prova de fogo, completando centívará os seus atlétas'
guintes:

efeito domingo no Hipódromo da Ressacada, com a roa- o int-enso treinamento físico
• Iizacão da 5a. Reunião Extra-Oficial.

' sábado à noite, na disputa
I - advertencia: . á que vem se ;;úbmetendo. do "Choque Rei" do futebol
a) verbal· - e aplicada no local de competição pelo Apesar do mau tempo reinante na tarde bom público Do sucesso dêste seu treino' I S I.

compareceu ao local das corridas, prestigiando deste' d I�SU ar. eu a.utor o conhe- .

As -:- 8hs ..
árbitro ou autoridade correspondente; . uepen e a sua presença sá- CId d t t·

'

modo o Turf em Santa Catarina.
o espor IS a avaíano Gregory PEGK em:

a) escrita -". aplicada mais de uma vez dentro da bado no Flá-Flú ilhéu. OI· L"
Resultado das corridas de domingo:

ney uCJO, congrega to- LOUCURAS DE UM
mesma temporada priva o punido pelo prazo de noventa

o' _ dos os seus esf'órço, no sen-
. .'

d lhid
. 1 páreo - 700 metros- vencedor Bravão, ele pro-

'

TORCIDA UNIFOR- .'. MILIONÁRIO
(90) dias de ser eleito, designa o ou esco I, o para I tid d
ql1'�lquer cargo de direção ou exercer função na Jus- priedade de Milton Zondoná, seguido por Aza Nr gra, de MIZADA I.�O e/r?,amzar uma 'I'or- technicolor

propriedade do sr. Bernardes.' O animal vencedor roi pe-
CI a es usiante de entusiás- No Programa:

tiça Desportiva; lotado 01' No€ '

, '
mo, para o completo suces- C' R t N

II) - a pena de multa obriga o punido a recolher,
A pp'anta l' I .0 Jo�el� e futuroso pon- so de sua feliz iniciativa.

me epor er. ac.

dentro de 10 dias, aos cofres da entidade respectiva, a pagou Cr$ 13,00 e a dupla 13 pagou tciro direito Fel'! and I P
. Preços: 10,00 5,00.

Cr$ 32,00. I 'n..
'

.

I o: co-
. ,ara t�nto .

convoca desde I Censura até 14 anos.
importancia devida, sob pena de ficar suspenso até que o'· . .

bicado pelo futebol gaúcho, ja os símpatizantss das tra-
o faça, independente de qualquer outra sanção. em que

2 . pareo 1.000 metros - vencedor Urubici, de pro- I pois treinou com absoluto I di . �
,

1"'- .

'

. ..' d d d R t S L 'd'
ICJOnaIS cores para com-

..
'

possa incorrer; prre a e o sr. enato . aus, segui o por Destruier-,
.

êxito no Cruzeiro ficou' " d' ,�i.·�,�1 'I·a
..

III) :__ a de, suspensão enquanto não
de propriedade do sr. Brasiliano Silveira. I

mesmo no Avaí um� vez palece�e� no .Ia do Jogo,
. e.. II':

por prazo, P'l t
.

I d
. . . I·

, so- nas gelaIs mUl1ldos de tam- , iii
cumprida, priva o punido:

I o ou o amma vence 01' o Joquel Epamll1ondas. lucionado. seu "caso" com o b .,' .

e " , , j li!:
a) de todo e qualquer direito conferido por estatu-

A ponta 3 pagou Cr$ 130,00 e a dupla 23 pagou I' clube do Dr Celso Ramo o� I,ns, cUl�as, h leCO-lecos e

I
... -_

,

t regulamento ou lei desportiva; Cr$ 39,00. f Fiiho.·
s ou lOS ape rec os .correla. As - 8hs.

o, "'0 pa'reo 1200 t d T' J.' l' d I
tos.

I 1°) Noticia,s- Da Semana
b) de intervir, por qualquer forma, em competições;

v . -. me 1'os - vence 01' iI)' (; IX, e

c) de ter acesso em praça de desportos, sedes e àe- propriedade do Joquei Club Santa Catarin�. segvido
') Nac.

pend€ncias de entidades; por Bola de Ouro, de propriedade do sr. Joãn Harckel'. I· 2°) NOITE DE. NUP·

d) de exercer qualquer cargo de direção ou fUÍlção
Marina Sá foi o .loquei vencedor deste parGo. .1 �'A CAMPANHA DO "OITO" �;tS

- Com: Mar.tine Ca,

na Justiça ou em entidade desportiva;
, A ponta 1 pagou Cr$ 15,00 e a dupla 12 pagou I

n

IV d
-

t'
- Cr$ 19,00. .

I

O C R Ald
. '30) UM ROMANCE ElVl

- a e suspensao por prazo ou por compe Iça0, AO' O lu
· ,

d d PARIS - Com: Jane RlIS.
enquanto não cumprida, aplicada à associação: .

.,. . pareo - 1.000 metros - vencedor Paraná, de " Z Ja arreca . OU cerca e
aj inabilita suas deyendencias desportivas para dis- propriedade do sr. J. de Olíveira, seguido por Lo! ua!la, sell - technicolor

puta de competição oficial ou amistosa;
de propriedade do Etud Guaporanga. 40 mil. cruzei ros Preços: 8.00 - 4,00.

b) obriga a associação punida a disputar em outra
O animal vencedor foi pilotado por Sebastino.

praça as competições oficiais programadas para a sua;
A ponta 1 pagou Cr$ 34,00 e a dupla 1�! pagou Prossegue com sucesso'mil cruzeiros, o que ates-

�.•.•_.....�

.

c) impede a associação de disputar competições no
Cr$ 35,00. c:trontloso a Campanha do ta com eloquência os esfor-

país ou no estrangeiro;
A surpresa da tarde de domingo foi a sensacional C: � ·Aldo Luz pam a aqui- ços dos feus dirigentes no

d) acarretar, a favor do adversário, a perda "de vitória de Urubicí, no segundo páreo, pagando na ponta, 1 ó,lçaJ (�é, um bai'<.�(; i:'. oito re- trabalho de obter numerá-

t d t'
-

f"
como já foi dito,. Cr$ 130,00. I·

e,os, c u.]o custe e.··J b. estipu- rio necessário paI'a qlle opon os e compe I.çao o ICU1.1 que tiver de disputar. I
V - a ·indenização - obriga o punido a reassarcil' 'ld.o UrJ cem r,::l cluzeiros. galpão do querido clube se Uma casa c/2 quartos sa-

o prejuizo causado dentro de dez (10) dias da decisão J��te o momento. o clube pI'e- veja enriquecido com um la, casinha, banheiro, W. C.
transitar em julgado, sob pena ,de suspensão até 'O seu" t' I �:dldo por �U;'lCO Hosterno oito completamente novo. terreno com ,q'<·lasl· 500m2.

.

tI'
l,espor Ivas e suas dependencias priva o punido de fre-

\
. .la consegulU cerca de 40 Força rapaze I

L

cumpnmen o, sa vo dIspensa da parte beneficiada; quentar qualquer sede e dependencias de 'entidades des-
' s. Sita à Servidão Franzoni 13.

VI - a perda de pontos - priva a associação puni- . portivas pelo prazo e condições. estabelecidos na decisão:
- __

Tratar Rui Barbosa, 24.
da de obter os pontos vencidos ou empatados nas compe-· condenatór:ia, exclusive os atletas quanto a sua associa- I
tições "

-

P Pçao, -: ara aS,sistir à disputa de qualquer competição ar"I-l/"tipa�a-O
.

VII - a pena de interdição priva a associação de o punIdo pagara entrada; I " Y
competir ou de ceder ou alugar sua praça de desportos XIII - o rebaixamento de categoria obriga o punido
para competições;

.

1). descer da categoria estabelecida pelo departamento ou
Nicolau Olavo Scheidt e

VIII - a perda de mandato - priva o punido de i autoridade competente pelo prazo e condiç;ões detar='1i- Marlene Luiza Scheidt, par:
exercer pelo prazo mínimo de (dois (2) anos qualquer ·1.!lado� na dec!são cond�natória. Não poderá voltar à 'ca- ticipam a 'leus parentes, e

cargo ou função) na, Justiça Desportiva, seja por eleição,. tegol'la SUpel'lQT antes de noveúta dias da decisão ou do pess�as de suas' relações, o

designação, nomeação ou escolha; j cumprimento d� outra pena que tiver sido t:::mbén:
n q,S-:!Imento de suas primo-

IX - a perda de filiação - torna a associação aplicada; o.'ênitas ANA L(JCIA e Lú-
desligada da' entidade respectiva e sem qualquer subór- XIV - a exclusão do quadTo obriga o punido (árbi- elA HELENA, ocorrido na

dinação mais ao C\, N. D.; tro, auxiliar corre,spondente; delegado, l'epre:-ocntante Maternidade ·dr. Carlos Cor-
,

X - a perâa de renda será aplicada de acordo com etc,) a deixar o quadro a· que pútencer e o l.-riva de rêa, dia 15 do corrente. --

o estabelecido neste Código;
,

.

novamente atuar por prazo não. inferior a dois (2) [,nos: I .

.

VENDE' SE.-XI - a cassação de registro priva o atleta de atuar - se houver motivo desabonador além do decurso desse r
C
.' .,

-

,._,em competições oficiais ou amistosas, considerando-se prazo deverá procedeI: �uto!'ização do C. N. D.: I,. oS1o:helra .

arescindido ou cancelado qualquer contrato porventura . XV - a desclasslÍlCaçao atua como se o at:EÓl não' Preci as d .
.

.

.
e;-ristente; tivesse competido; I nh .:

s -

en e uma

COSI-I .
p.o.
r

m.otiV.o d. e. viag.e.m. ' vellde.-se .. l.lrgente.. um.
a Ele-

XII -.Q i)Ylp,edimento de acesso à sede de.entidades' I ena no '.estaurantte do traIa automática (12 d' )--� (Contimm) : Clube· 12 de- Agosto Rua "V" t ... ', ,ISCOS e �m r�Iég'io ",cupç"...
, rI e latar a Rua Gal. TJlberato BittencoL1l;t

Reza o Capítulo VII do novo Código Brasileiro de

Justiça e Disciplina Desportivas aprovado pelo Conselho

Nacional de Desportos em sessão .realizada em 31 de

janeiro último:

Vende-se

Vende-se ou arrenda",se
UMA �ABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL

R_OSSO, cUJos produtos já contam com bastante aceita
çao nesta praça e na de outros Estados do Slll .·t '

P" C .
.

, SI a a

r�la ompl'l�a, �o vizinho município de São José.
Informaçoes a .rua General Bittencourt 112.
Telef. 3179.

'
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«NO (,endcUlo,�
, II'Com a Biblía na Mão

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO

Amarás ao, Senhor teu Deus de todo o' teu coração,
de tôda a tua alma, de todo o teu entendimento. tste é, o

prim�iro e grande mandamento. (Matfeus 22 :37,38), Ler

Mateus 22: 34-40.
'

OS ANTIGOS incas, do Peru, usavam ouro somente

LO culto de seu Deus Sol. Representava para êles a apa

rência dos/ ráios solares ao tomper da alva e ao ca ir da

tarde.
Não devemos procurar o dinheiro e aquílo que o

.

..

,(linheiro pode adquirir com as coisas de pr ímeira impor-

tâncra, como nosso alvo na vida. Estas coisas não podem
sustentar o espírito nas suas horas de provações e 'res

ponsabi li dades.
As coisas foram criadas para serem usadas no ser

viço de Deus e do homem. Conservadas na sua posição de

servas do Altísmo, elas serão uma 'i.Jênção e não nos po

dem prejudicar. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cris

to, é o único é o que devemos adorar. Só Êle nos pode
sustentar em tôdas as provas e conduzir-nos para o seu

reino aqui na terra e para com Êle habitar na eternida

de.

'ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

- Fabrica de Tecidos
Carros Renaux S.I.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reuni

rem em assembléia geral .ordínár-ia, na sêde social, à

rua IOde Maio n? 1.283, às 9 horas do próximo dia 24 de

abril .do corrente ano, nesta cidade, para deliberarem'

sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

10 - Discussão e deliberação sõbre o relatório da

diretoria, balanço, conta de lucros e perdas

....... _�" ...dc .exereicíe. dt) -U)55 e parecer do conselho

fiscal;

�O -- E1eicão da Dir-etor-ia, dos membros

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

Brusque, 15 de fevereiro de 1956.

Otto Renaux. - Diretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente

Dr., Erich 'Walter Bueckmann - Diretor

Carlos cid Renaux - -Diretcr

efetivos

INCOMArE S. ft.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos OS senhores acionistas e credores da

nOSSa firma para uma assembléia geral extraordinária,

que terá lugar no dia (9) nove de março próximo, ás (16)

dezesseis horas no escsítórío central, sito árua Santos Sa-

'raiva nr. 840 �:o Estreito, para deliberar sôbre li. seguinte

ordem do dia:

l°) - Tomar conhecimento da renuncia do Iíquídante
extra-judicial nomeado pela assembléia de 26

de [àneíro pp.;

2°) ..:_ Escolha do novo encarregado 'para rapida e to

tal extinção da firm'a, sob a forma amigaJvel;

sua posse imediata e colorários;
3°) _- Verificação e acerto final com alguns poucos

credores aJlsentes;
40) _ Outros assuntos de interêsse social.

. Florianópolis, 24 de março de 1956.

Indústria e Comércio de Peças - INCOMAPE SIA. -

Sucessora do "Nosso Postos S.A. - Carros Diesel S. A.

José Corrêa Teixeira Filho

Diretor-Presidente

Euzébio Mendonça Nunes

Diretor-Gerente.

ParticipClção
Acy Cabral Teive e esposa, participam o nascimen

to de sua filha, PATRíCIA, ocorrido ontem na Casa de
- aúde e Maternidade "São Sebastião".

DE PITIGRILLI

- Ponha numa parede ...
QUe coisa horrenda, pensei para mim mesmo. E

imaginei aquela pele de tigre, debruada de feltro ver

melho, cravada numa parede de pensão, com cartões ilus

trados ao rédor, ressequída pelo calôr e cinzenta de pó,

enquanto, poucos meses antes, era uma esplendida fera

.cheia. de vida -que corria pelas "selvas."
»-' �

,

- Deixa-a viver, senhora - diSSe com toda a corte

sia de que pode ser capaz meu temperameuto de pacóvio
incorr-íg ivel.

A senhora, distraída por não sei que episódio, não in

sistiu, mas, no 'Outro dia, enquanto posava pára o 'quadro
e a pintura me suplicava que não saísse da pose, a mãe

voltou a dizer que mandaria matar para mim o tigre mais

belo da Índia. Repeti-lhe que me dava pena pensar naque
le animal morto, estúpidamenfe para que me dessem sua

pele, que não me adaptava à idéia de .arrastar-me de pen

são em pensão com aquela coisa morta, que preferia ima

.gínâ-Ia viva, pronta a se lançar à garganta do caçador
de tigres (e que Deus os maldiga!). I

Não sei o que respondeu a senhora, porque a pintora

guinchou em francês, em húngaro e em dialeto bengalês
ou cingalês que eu estava mudando de cara e que não pa

recia mais com o retrato. "Creio que a insistência -em me

oferecer 'o qUe eu não queria me punha f'era de mim. No

dia seguinte, a mãe me anunciou que tinha escrito para

a Índia, a seu intendente geral, para que caçasse o tigre

mais formoso e que curtisse sua pele parã quando ela

chegasse as suas terras.

Nesse ponto explodi, e rugindo daquela' casa cheia

ele atrações exoticas, lhe disse:
- em resumo, senfiora, vão para o inferno do Deus

Brama, a senhora, o marajá, as duas filhas pintoras, o

quadro, o tigre, o caçador de tigres, o curtidor de peles de

tigre, os ovos com paprica e as fatias de manga crtstali-

zàda.
•

Eu lhes' deixei a impressão de ter z ido atacado por

unitt súbita loucura, quando era, s'implesmente, um senhor

que defendia seu sistema nervoso contra a tortura

oriental da monotonia, a insistencia e a uniformidade.

-:0:-

Deve-se ser amável, mas 'com moderação. Os praze

res são prazeres se são em pequenas .doses. Se alguém te

diz que no fim do mês comprará um aspirador de pó, não
enviar a sua casa, em horas impossíveis, quatro vendedO'

res de quatro márcas diferentes de aspiradores para que

façam quatro demonstrações. A quem te pergunta que

significa uma palavra, explica-lhe o significado, mas não

lhe faça' uma conferência 5e uma hora sôbre as línguas
neolatinas. Se um homem está confundido entre papéis
selados, os cambios, os meirinhos,' os advogados, o fisco,
não lhe proponhas soluções que a ti, que não estás a par

da situação, te perecem faceis, mas que a êle, ao corrente

do que tu não sabes, lhe parecem absurdas, irritantes, im

possível de se propôr. Se o outro tem um' enfermo grave

em casa, pede-lhe notícias sumárias, ,de vez em quando,

mas quando todos os médicos daclararam que não se sal

vará, não creias consolá-lo dizendo-lhe que com a prima
vera tudo ccntinuará bem. O escritor Kierke-gaard, em

1849, disse: "Jó Sup01·tava tudo. Só quando seus amigos

foram consolá-lo é que �xplodiu de fúria".

Dr. Pires

A grande frequencia com

que se manifestam as ver

rugas localizadas nos pon

tos de apoio dos pés e as

dores acentuadas que produ
z-em merecem, sem duvida,
um pouco de atenção.
Em geral esses padeci

mentos se irradiam no pé e

pela perna a ponto de im

possibilitarem os portadores
de verrugas plantares de

saírem de casa, pelas dores
atrozes que a marcha pode
lhes ocasionar.

Quando existe uma uni-

ca verruga e de pequenas

dimensões, o mal ainda pode
ser contornado sem muita

dificuldade mas a maior par
te das vezes nascem duas,
tres ou mais delas e que

pouco a pouco vão aumen

tando de tamanho.

Em alguns casos ambos
os pés são 'atacados e de

tal modo que o proprio an

dar torna-se um verdadeiro

martirio.

I A verruga plantar pode

I
surgir em quaisquer índívi
duos embora seja mais fre

quente em escolares e so-

bretudo os que frequentam
piscinas. E isso se afirma

pelo fato de que se trata 'de,
uma afecção contagiosa, sen
do portanto possivel que a

inoculação se faça,mais Li
cílmante nos lugares onde

A data de hoje recorda-nos que:
as pessôas andem descalças.

em ::'.553, por 'carta rég:a, foi nomeado Gover- Pelas razões expostas aci-

nador Geral do Brasil, Ü. Duarte da Costa :
ma é bem aval iavel a neces-

em 1.565, na várzea existente entre ) Pão de sidade de extirpar a verruga

Açúcar e o Morro Cara de Cão, Estácio de Sá plantar o mais cedo possível.

lançou os fundamentos da Cidade de São Se- Desse modo liberta-se um

bastião do Rio de Janeiro.
individuo de uma vida bas

em 1.627, o famoso Almirante Piet Heyen, com' tante desagradavel ao mes

sua frota holandesa, assaltou a cidade de Sal- mo tempo que se impede a

vador, na Bahia, rendendo-se a armada portugue- ' d5sseminação. de uma 1110Ies-

'" sa. Os holandeses, durante vinte e quatro. dias,
tia.

'

saquearam J. cidade;
Em relação ao tratamento

em 1.631, o Capitão Jácomo Raimundo de No- existem diversos metodos

ronha retomou o Forte, Filippe, na Ilha dos sendo ,que a radioterapia

Tucujus, no Amazonas, onde os ingleses se ocupa o primeiro legar em

haviam estabelecido;
bera necessite ser feita em

em 1.634, acompanhado de alguns elementos"
cidades grandes, providas

Martim Soares Moreno atravessou o Beberibe e
de instalações especializa

entrou em Recife, mas foi obrigado, em face da cas,

superioridade dos .holandeses, a se retirar; A eletrocoagulação já se

em 1.74�. nasceu em Meia Ponte (Goiáz), o Te- torna um processo mais via

nente-general Joaquim Xavier Curado, Barão e
vel e o mesmo quanto ao

Conde de São João das Duas Barras, vindo a emprego da neve carbonica,

falecer no Rio de Janeiro em 15 de ,Setemb1'o pois são recursos com que

de 1830.- Foi administrador de Santa Catarina os medicos estão mais fami

de 8 de Novembro de 1800 à 13 de Junho de
Iiarizados e ambos .. dão o

1805;
melhor resultado.

em 1.776, o dr. Luiz Antonio Roberto Correia
Finalmente pode-se lan-

de SOUZft Garção tomou posse como Ouvidor da çar mão da curetagem sob

então Capitania de Santa Catarina;
anestesia local. É um meio

em 1.778, tomou posse como Governador da en-
de terapeutica dos mais f'a

tão Capitania de Santa Cata, ina o Coronél ceis possiveis e pode ser

Francisco Antonio da Veiga Camara, mais tar-
executada por qualquer me

de Conde de Mirandela ;
dico pois não requer insta-

_ em 1.817, teve início a Revolução pernambucana, lações especiais nem conhe

alastrando-se pelos Estados de Alagôas, Pa-
cimentos técnicos aprof'un

raíba, Rio Grande do Norte e Ceará;' dados. A cureta destruirá

em 1.829, nasceu nesta em.ão Desterro, Alvaro por completo a verruga o

Augusto de Carvalho, vindo a falecer no Hospital qUe se reconhecenâ pela, im

de Corr ientes, na Argentina, em 5 de Setembro pressão tactil que dão os

de 1865, quando da Guerra com o Paraguai;
tecidos verrucosos á propor

em 1.832, as Freguezias de São José e São Miguel ção que vão sendo retirados.

foram elevadas a categoria de Vilas;
Termina-se a opera-ção

em 1.835, foi instalada a primeira sessão da aplicando-se sobre o local

l'lrimeÍl'a Legislatura da Assembléia desta então
da verruga um pouco de

Provincia d,e Santa Catarina, presidida pelo ca-
permanganato de potassio

tarinense Feliciano Nunes Pires. Compunha-se
bem pulverizado afim de

de 20 deputados que venciam 196$000, não sen-
evitar que sangre ou o ris-

do remuneradas as prorrogações de sessões;
co de qualquer infecção.

em 1.845, o enião Barão de Caxias declarou
.. Nota: - Os nossos lei

extinta a guerra dos Farrapos, pacificando a
tores poderão solicitar qual

Província do Rio Grande do Sul; quer conselho sobre o tra

em 1.870, em Cerro-Corá, às margens do Aqui-
tamento da pele e cabelos ao

daban, o General Camara, Visconde de Pelotas, I
medico especialista Dr. Pi

surpreendeu o ditador Francisco Solano Lopes, res, à Rua Mexico, 31 - Rio

d P· t
de Janeiro, bastando enviar

o aragUal, com çuem es avamos em guerra.

Lopes foi morto, quando tentava fugir, pelo
o presente artigo desté

Catarinense Cabo Chico do Diabo (Francisco jornal e o endereçu comple-

Lacerda) ;
to para a resposta.

em 1.892, assumiu o Governo de Santa Cata-

rina, por determinacão do Marechal Floriano

Peixoto, � Tenente de Cavalaria . Manoel Joa

quim Machado;
em- 1.923, faleceu o grande Brasileiro RUY

BARBOSA, nascido em 5 de Novembro de 1849.
André Nilo Tadasco'

Se um neurastênico já provou o Neuralon, o Neura

ien, o Ncurnlun.: sem resultado, não lhe recomendes o

Neur.."In.
Não hsistir em levá-lo fi teu médico, a teu dentista, a

.eu advogado, a teu consultor em materia de impostos.
Se queres ser útil de verdade, evita-lhe os pequenos

choques que chegam até a violência moral, como contra

dizê-lo em questões insignificantes, afl.igí-Io com boatos

estúpidos e ínuteis, tamborilar com os dedos ou com 'as
unhas assobiar, deixar cair objetos duros, bater as portas,
rasgar em 64 pedaços ou 128 pedaços a folha de papel que
poderia ser jogada embolada na cesta-de papel.

Deixa teu próximo no escabeche de seus próprios
gostos, de seus êrros, de saus .§..uperstições. Os gostos não

se discutem; os êrros não sei o que são, porque não sabe
mos o que é a verdade, e as superstições de hoje podem
ser as verdades científicas de amanhã.

BUENOS AIRES -- (APLA) - Morreu numa idade

ultravenerável ; lião havia ficado doente nunca; não

sabia o que era um espirro, um comprimido de aspirina
nem um médico Um" manhã, encontraram-no morto em

sua cama, com um livro aberto na mão. Apagou-se como

uma vela que cl.egar» ao fim.

Bem, se não sabem de que morreu; vou dizê-lo. Mata

ram-no.

Quando alguém não morre de uma enfermidade, ma

tou-o pouco a pouco, dia t\ dia, seu próximo.
O próximo é uma asgociação inconsciente para de

Iinguir, cujos membros quase não se conhecem entre si,
e que não obstante estão esplendidamente organizados

para nos assassinar.
Não falo dos ealfeitores. Falo dos pequenos benfei

tores, dos benfeitores à minuta, daqueles que vivem para

proporcionar prazer, daqueles que não se dão por venci

dos, qUe diante do "não, obrigado", não consideram

terminada a partida.
Faz 25 anos, conheci em Budapeste uma senhora,

mulher de um marajá de barba comprida, de turbante de

seda branca, cujos longos silêncics continham a sabedo-

·Pai, qu�re�os adorar-�e e buscar �rimejl'o o teu reio) ria �e imensas. bibliotecas. De seu casame.nto haviam

no e a, tua justiça, Tem piedade de nos; perdoa-nos os �nascldo duas filhas que, quando' as conheci, estudavam

falsos decses qUe temos pôsto diante de nós e leva-nos pintura na Grande Chaumiere. Uma delas me fazia posar

mais p-erto de ti. Por amor de Jesus te rogamos. Amém. para um grande retrato, enquanto a mãe vigiava Os pre

parativos para as ceias frias qUe duravam desde cinco

da tarde até meia-noite e para as quais convidava os

in telectuais e artistas de, todas as tendências e de todos

"Ao Senhor teu Deus adorarás e só. a Êle servirás." os países. Minha jovem retratista era uma mescla de

Mat. 4:10. sangue hungaro e sangue indiano, fortisimo coquetel

GLENN M. FRYE (Michigan) sanguíneo que só_de olhá-lo confundia as idéias. Não sei

se nos desígnios da providência, mas sim que nos da

mãe, eu estava destinado a chegar a ser o esposo dessa

filha, e, com o tempo, herdeiro parcial dos palácios é

jardins situados sôbre o rio Ganges. Um dia, a mãe me ,
_--:-

�_;._ __:_..:._===:::::==_

disse:
-- Dentro de alguns dias., vou à Índia por duas se

manas, e na volta trarei uma pele de tigre que mandarei
matar para tí.

-t-r- E que faço com uma pele de tigre? - respondi;
servindo-me de torradas com caviar, ovos duros com pa

[rico, talhadas de manga cristalizada ...
- Poderá pô-la debaixo da cama.

- Já tenho tapete.
- Em cima.
- Tenho colcha.

MAGROS E FRACOS,
" "",�, �

"

,.._:

Y A N A D I O L�
;<, ..,

�' indicado nos casos de fraque;a.
palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram, substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina. Gli
cerorosratos, pepsina, noz de cola, etc ..
de ação pronta e eficaz nos 'casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens, mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saúde Publica.

HOJ E NO PASSADO

Conselhos
de Beleza

VERRUGAS QUE,APARE
CEM NA PLAN'I1A DOS

PÉS

VENDE-SE
Vende-se a casa da Aveni.

da Rereilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.

Lavan_do com Sabao

'Viraem ES1Jecialidade'
da Ola. YIIIIL IIDOIIIIIL-IololI1l8., (1IIrcl!reglstrada)1

?b .., eCQDomlza-se tempo,4e dlnbelro
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



D. Vice�te Scherer, ,na s ,c_omemo- 'Alnuem se- ra" ros-nonsav'o' �
racots da 9" amversarm. •.• "IO�B (V A) - o si

•

I' I
I preservando o respeito devido

Armando Falcão declarou
i
Rio e de São Paulo vem fa- ao poder Iegitimamsnte cons

ontsm ao DIARIO CARIOCA, zendo", ,
êle mesmo o fará, tituido - advertiu - ou a li

que "se ninguém quiser assu- "sem a menor hesítacâo ba- berdade acabará naufragan
mil' o ônus de sugerir as pro- seado na oonstítuícâo Damo- do ria onda de Irresponsabi
videncias 'adequadas" para crática de 46", lidade revolucíonáría eÍn que
cessar "a pregação da desor- - Ou se reage em. defesa se pretende mergulhar o

dem que alguns jornais do do princípio da autoridade, !BrasiL 1

pôs esta doutrina com ela- tação dos católicos através da as fronteiras do reino, de

reza e profundidade ainda Liga Eleitoral Católica. Por Cristo cujos dons de amor,
como Secretário de Estado: ocasião dê eleições passadas, âe graça, de justiça e de es

"E' evidente que a Igreja não notou-se, feUzmente em pou-. perança, inundarão as almas
pode ligar-se à atividade de COs lugares, verdadeiro des- e salvarão os- organismos so

um partido político sem com- vairamento da parte de ho- ciaís".

prometer seu caráter sobre- mens aliás sensatos que dei

natural ,e a universidade de xaram-se arrastar cegamen- .·.h...._....•.·•·.....................w.........O....�

sua missão" (Carta ao Nún- te Pela paixão partidária, a

cio Apostólico do Chile, em vivada por políticos ínescru-
1-6�1934)' pulosos, e votaram em' íní-

Mesmo na hipótese de que migos declarados dos seus

um, ou mais partidos tenham ideais que dessa forma trai
por meta definitiva e supre- ram lamentávelmente.
ma a criação de um verda- CLERO E POLITICA

deiro Estado Cristão ainda a Ao mesmo temp9 que a

Igreja não permite união Igreja proclama a liberdade
com êstes partidos. E' que dos seus filhos de se argani-

CARVALHO, que faleceu em

todos arrastam uma pesada l't· t
5 de Setembro de 11365, no

zar po 1 icamen e nos parti- Hospital de Sangue de Corri-
bagagem de Interêsses, com- dos cujos programas e ativi entes, quando da Guerrá com
promissos assumidos, êrros, dades assegurem posltíva o Paraguai.
preconceitos, ódios e paixões mente os direitos da consci Fôra o bravo e destemido
inseparáveis das deficiências ência religiosa, ao passo que Comandante dá C (1 r v e t a
e da maldade humana e que 'díreíto do voto sufragando "Ipíranga", na Batalha do '!Veterano" para melhor a- Assim Se apressa o "o mais
no ardor das lutas democrá- candidatos "que se compro b-

Riachuelo, travada, n"o
me-, trat,ivo

no 'grande aile,., id " t

tícas, pará conquistar o po- metem a" pugnar pela' arde
queri o para novamen e

-

moravel 11 de Junho. As mesas poderão ser ad- congregar seuS associados e

der, se exacerbam até o pa- nação cristã da vida partícu,
' ,

roxísmo ..A Igreja está a ser- lar e pública, por razões ób-
' E' o Patrono de uma das quiridas ao preço de .. ",... convidados para reviver as

Cadeiras da nossa adorme- I Cr$ 100,00 ... Os convites pa- bríncadeíras do 'I'ríduo Car-

viço do homem enquanto é vias, no Brasil, sempre mais cida Academia Catarinense ra não associados, tambem I
homem e tutela os grandes afasta os seus sacerdotes da

'

nava esco ...

de Letras, na qual se a.ssen-I deverão
ser adquiridos a .. " Aguardemos, pois.

baluartes da civilização, que participação na vida político- _tau o ilustre Professor Cle-
são o núcleo fami�iat, a au- partidária. Via de regra, o

me.ntino Fausto Barcelo,s, de CACUI DADE DE FI' OSOFIAtcrídade, a religião, o traba- sacerdote que se, enfileira nas Bnto, de saudosa memona.
I L L

lho, a propriedade, a liber- hostes de um partido políti
dade e principalmente, a

I

co, prejudica' as tarefas pró-'
,Nesta croniqueta não que-

remos biografar o intrépido
pessoa humana que' está no prías .de . sua elevadíssima catarihense. E' nosso propo-
'vértice de todos as valores missão e corre mesmo o pe-

.

sito lembrar e dizer aos- que
humanos., : rig� de' fazer deplorável con- desconhecem, que, neste mes-
OBJETIVO DA DEMOCRA- fusão entre as conveniencias

CIA CRISTA
'
da parcialidade política a que

mo dia, em 1894, por sujsstão
do insígne catarinense José

Por isso quando os doeu- aderiu e g,s supramos íntsres Boiteux, e quando Governa-
mantos pontifícios recomen- ses do reino de Deus e das dor deste Estado o Coronel
dam -

a democracia cristã, almas. Antonio Moreira César (nas-
frisam explicitamente que a Para defender a fé e a cau-

expressão não tem ssnbído
cido em S. Paulo e morto em

sa de Deus nos corpos le'gis- Canudos, na Bahia) o nosso
político ou partidário. CCf. lativos, os eleitôres católicos
Leão XIII' sôbre "a democra- votarão preferencialm e n t e

Teatro "Santa Izabel" passou
, a �e chamar "Alvaro de Car-

ela cristã": Graves de com-' em candidatos leigos que, por
I valho", como homenagem ao

muni, 1901).
.

sua prtmorosa formação Ints-
Devem os promotores da I tui I 1

bravo Marinheiro que tanto

eCt,ua .

e morda, Ptor suatcom� soube elevar o nome de, sua
democracia cristã implantar pe encia e evo amen o a- Terra Natal e o de sua Pá-
os princípios da fé e a dou- causa pública., por sua fide- tria.
trina do evangelho na vida lidade à Igreja e pela vívên

social e pública. Nisso hão cia plena das realidades da

�:s�o�:�:�:;;�:�Sej�Ss����; �����n��s:a:ra��:Zv�� ;:�= COI·,sas que' deve'm', acaba,r, o'o· eDSI-D'Opartidária, sob pena ·de .se J no de Cegar, isto é, a pros-
.

tornarem traidores de sua peridade pública e o estabe-

vocação para o reino de Cris- lecimento de uma genuina
O Dep. Gome3' de Almeida, maior harmonia, e justiça substituta pt Citado docu-

to. Na ràdio-mensagem na- civilização crIStã. recebeu u seguinte ofício: no seio do educl1ndário onde menta f'oi l�egistrado ficlla

talícia de 1944, .Pio XII ex- Capinzàl,' 21 de Fevereiro 0$ Pais de alunos desejam funcional em 21-XI-1955 com

põe magist'ralmente as qua-
O CLERO E FUNÇõES AD- de 1956 depositar sua fé e confiança. rúbrica Inspetor Escolar pt

lidades características dos MINISTRATIVAS Exmo. Snr. Dr. Antônio Go- no preparo intele'c�ual e mo- Creia-me Vossencia isto ,sig-

cidadãos e dos governantes
O mesmo se diga de cargos mes de Almeida ral dos seuS filhos. nifica extrema falta sinceri-

que vivem em regime de ge-
administrativos nos quais, I DD. Deputado Estadual I Após detido exame, -este dade em aditamento outros

nuina democracia para nela como prova farta experien- Palácio da Assembléia Le- Dir:e�ório ratifica o conte��o �antos gestos in,coerencia

cia, costuma Ser nula a irra- gi.slativa' ,do Cltado despacho telegrafl- Junto corpo docente este

diação apostólica do sacerdo-I J.?iorianópolis - S. C. jco e pede para; proClama-lo Educandário agindo em tudo

te. Não se ju.stifica, por isso, I O Diretório Municipal do como seu protesto às injusti- com carater preferencial e
, " .,

Seria prejudicial qualquer seu ingresso no funcionalis- Partido Social Democrático ças que vem sendo praticadas político preferindo direitos de

confusão entre partidos, que
mo público, principalmente

I

desta Cidade, atento ao que I pela",re�p(msável. na dil'�ção. 'professores própria distri- -

em diversos países se apre-
em país de dolorosa insufi-

I
diz respeito à átos e fátos

I
do Grupo Escolar Belisário- buição classes Sem atender

sentam com a denominação
ciencia de clero como o nos-

I
condicionàdos a atividades I P-ena que, �ntes de tudo mais capacidade prática intelec

de "democracia cristã", e os
SOo Na dedicação exclusiva e

I

de carater público em sua' se presta ao servilismo políti- tual cada um além impon

princípios que, pontifícios generosa à sua missão reli-
I jurisdição, eonciente de estar J' co do que no fiél cumprimen- tu:Uidade no horário pt Sua

com esta expressão, os cató- giosa, caritativa e educacio- I cumprindo um dever e pres- to do dever que lhe é impos- passagem exercício cargo

licos devem defender em
nal se engrandece o sacerdo-

I
tal' assim uma parcela de to pelo espírito da Lei. deixa muito desejar para ter

qualquer partido, que licita- te diante de. Deus e dos ho-
I
seu esforço para conhecimen-

J'
O educandário "Grupo Es- se clima harmonia e maior

mente preferirem. mens e não só safva as almas to mais claro dos que pO,s- colar Belisário Pena" neces- dedicação sublime missão de

DEFESA DA FE' para o céu, mas igualmente súem a faculdade de legislar sita sem perdas de tempo professor pt Ausencia Sr.

Mantendo-se acima e fora I
preserva. e multiplica as for- ,e traçar n�rmas que visem I uma Direção �iS sadía e que, Inspetor Escolar este Edu

da polític11 partidária incul-j ças ,que asseguram o pro- melhores dIas para o Estado

I
possa condUZI-lo a melhores I candário momento se inicia

ca a Igreja com c'resc�nte vi- gresso, a ordem e a paz. 'e para a Nação, no conjunto condições educacionais o que
I
ano letiv'o leva-me prestar

.

gOl' e. i?sistência, exigida pela I' .�iz com. a�er�o" ilus�re es, � físico, intele�tual e moral de ,a'té aqui n.ão soube pres�rvar I e.sta inf?rmação di:-etamente
condlçao dos tempos, a obri- clltor braSIleIro. Aqmlo que seu povo, apos tomar conhe-I a atual DIretora SubstItuta Vossencla sem recelOS ordem

gação dos fiéis cristãos de o mundo ped: ao padre é que I cimento ",.olicitou, e a.lc�nç?u I qU8-.
de a muito vem sendo

I política vg sendo minha con

. sobrepor em qualquer emer-I? �adre se �ao pare?a �om I
da supscntora uma �opla �l�l i m_otlv� de descontentame�to duta profissional uma pági-

./ 'gencia, Os interêsses da reli- ele, que pareça "e seJ.a �o o i d? telegrama que anexa, .dln- I nao so para _com aqu�!as na aberta que não teme ao

gião e da ordem ética às con- homem de Deus (Tnstao de, gldo pela mesma subscntora mestras que nao comungam mais rigoroso exame e .se de

veniencias pessoais e da rvi- Ataide). I ao Exmo. Sr. Dr. Rubens Na-I do seu ideal ou conveniência saf'ortunada ante seu gesto

da IiaI>tidária. Dizia o Car- Se sa,cerdotes e leigos cum- ,zareno Neves, digno Secretá- política, mas tambem de de- de despreendimento conser

deal Paccelli no documento já priren: fielmente a_ tarefa que

11
rio da Educação em no.3SO

I
zenas e dezenas de Pais de, varei' em mim a convicção

citado: "E' obrigação de to- s�a dIversa vocaçao para. a �stado, r�v�lando cond.ições I alunos.
'

.

de uma atitude de 'quem con

dos oS'fiéis, também dos que f:_ e. � apo�tolado lhes lm- mcompatlvels ao am�le.n�e Agradecendo. anteClpada-1 sagrou decidido esforço para I,

mi,litam em diversos partidos, ):?�e llre�usavelmente, recua-l
escolar no G,rupo. Bellsano Ime�te pela val:osa e excla-, o bem educação n03sa juven-I.

não só conservar sempre pa-
rao IVen,cldas as hostes ousa- Pena desta CIdade, quando o reClda cooperaça� de V. Ex- tude que vêem angustiados e

Ira todos, eSPecialmente para
das � op�r.��as d� impieda�e 1 dever é .propiciar na medida I cia junto aoS demais pares insatisfeitos os comet1men

QS irmãos ,na fé, &_quela ca- e da lrrellglao e dllatar-se-ao i do passIveI um clima de dessa Calenda Casa, aprese:r:- tos que aqui se registram

ridade que é como que o dis-
tamos as n�ssa, _

quando se 'distancia, o lema I
tintivo dos cristãos, senão I PREFEITURA DO MUNICIPIO DE . A.t�nclOsas.�audaçoes nosso Departamento .Educa-I
tambem antepor sempre os

DIretOrIa MUlllc;pal do ção "Unidos em torno de, um I

supremos interesses da reli- FLORIANO'POL' IS P. S. D. bem comum" respeitosas

gião aos do próprio partido e
.Silvió Santos Saudações

estar sempre pronto a obe ADMINISTRAC-O OSMAR CUNHA
LeI Vice Presidente em Professora Anita de Je,ms

decer a seus pastores quan� '",', A" Exercício. Stefanes Casagrande

do em circunstâncias espe-' T E L E G R A M A

ciais Os chamam para a de:' .. Exmo. Sr'. Rubens Nazareno
-

_•••_--__._•••_._ _.

fesa dos princípiOS ;superio- Neves

res" (Ao Núncio Ap. do Chi- DD. Secretário da Educação
le).

'

Florianópolis
Os católicos confundem re- Comunico Vossencia fui

ligião com política, mas por impedida desd.e ontem exor-

meio dos direitos CIVICOS e
Cer 'regencia uma secção

políticos, que possuem como (duas séries) Curso Primário Deverá Circular, por êstes

todos os ciçiadãos e entre os Complementar Grupo Esco- dias, a "Folha Academica,

quais avultà o do voto, de- lar Belisário Pe:qa desta Ci- que entrará em nova fase,
fendem a sua fé. A maior ou' dade vg função venho exer- conforme já demos conheci-

menor eficácia da missão da cendo desde 1952 sem haver· menta aOS nossos ouvintes,

Igl"eja depende. do "grau solicitado minha dispensa pt tornando-se uma vez mais

liberdade de que goza e Dire�tora faz valer sua atitude ativa, em defesa dos estudan-

possibilidade de ação conce- apl:-€sentando-me porta r 1 a tes superiores de Santa Ca-

dida à sua operosidade pelos numero 7,359 de 13 'outubro tarina. Aos poucos, '"Folha

Estados e pelas formas de 1955 assinada sua' Excia. Acadêmica" irá adquirindo

governo. Mensenhor Gomes Librelotto novos moldes com amplas

'I""'"""",""""",,..,A MlS,S.�O .DA �EC. ,

Uma das últimas casas da Rua 24 de Maio, no Estreito, decidindo referente ofício reportagens e artigos de fun-

Esta foi a norma que fiel- a ser demolidá,' ficartdo' aquela' importante via pública CO.JJl' ª-ep1:l1úmero de vinte seis se- do sobre o movimento estu-

executamos na ori�p- o alinhamento certo: tembro 1955 atua�' Dil�ctora ,dantíl em nossa terra,

ALVARO DE
C,�RVALHO
A 1° de Março de 1829, nes

ta- então Desterro, nasceu

ALVARO AUGU STO DE

A. N. C.

TEATROBAILE DE SABADO DE ALELUIA E
TARDE DANCANTE DOMINGO

. ,

O veterano Clube Doze de" eis. 50,00, ..
Agosto já se acha em prepa- Haverá para maior realce
rativos Para a realização do. da brilhante festa, premios
grande BAILE DE SÁBADO para as melhores fantasias
DE ALELUIA,.. de Romeus, Senhoras e Se-
Será uma "big" reunião a nhoritas . .. Idem para in

FANTASIA, com todos os re- fantís.:.
quintes dos folguedos mo- Domingo, à tarde, no Praia
místícos , . . Clube, aos rapazes e moças,
A anterior ornamentação pelas melhores apresentações

foi conservada nos salões do de fantasias, ..

INAUGURAÇAO DO
ANO I,ETIVO

! A oração inaugural será

I proferida às 10,30 horas pelo
Professor George Agostinho

No próximo dia 2, sexta- da Silva.

feira, pelas 9,30 horas reali- ,I Á Diretoria da Faculdade
zarn-se na Capela e aUditó-1 convidou já as mais altas
rio do Colégio Oatarínense as I autoridades do Estado e es

solenidades de inauguração i pera- a comparência de toéfós
do ano letivo da nossa Facul-

'

os alunos e amigos da Facul-

dade de Filosofia. Idade.

Florianópolis, Qo1inta-feira, 1° de Março de 1956

o JaOlaXa ap laAap o alnOU!
realizar sua missão. temporal
e transcendente.

ATIVIDADES
ACADEMICA'S

I

O presidente da
República falará
sobre os investi
mentos estran-

.

uenos
RIO, 29 (V. lO - Ainda

esta semana, possivelmente
na quarta-reírn, o sr. Jusce
lino Kubitschek reunirá no

Catete a imprensa estrangei
ra, para uma entrevista co
letiva. /0 ponto principal da
entrevista será o programa
de investimentos europeus e

norte-americanos no Brasil,
já em franco desenvolvimen
to.

Já regressou a nossa capt
talo grupo do Teatro Cata
rinense de Comédia que diri

gid� pelo professor Sálvio de

Oliveira, representou na ci
dade de Laguna a peça in
rantü "A REVOLTA DOS

BRINQUEDOS", elÍl benefi
cio da construção' do mo

numento de "Anita Garibal
dr', a heroína dos dois mun

dos, cujo nascimento se verí
ficou, em que pesem as con

trovérsias na histórica cidade
do Sul catarinense.
Ao que apuramos, o públí- RIO, 29 ('li. A.) - O presí-

co lagunense recebeu bem os dente da República assinou
espetáculos do T. C. C'., pres- I atos hoje, nomeando os srs,

tigi�ndo�os em tôda a .linha, I Qri�valdo Chagas Oliveira e

motivo pelo qual os Jovens I Jose Raimundo Oliveira, res
atores e o seu diretor retorna-

I

pectí vamente, presidentes do
ram plenamente satisfeitos. I rAPC e do IAPI.

Nome�dos OS no

vos presidentes do
IAPe e do IAPI

ABANDONOU O CONSULADO
BRASILEIRO O -CHEFE REBELDE

LIMA, 28 (U. P,) - O che
fe da revolta de Iquítos, gen.
Marcial Merino, abandonou,
ontem, o Consulado do Bra

sil, no porto fluvial e se acha
agora em sua residência par
ticular. Poucas horas depois
de anunciar Merino que de

punha armas, em conversa
telefonica com as autorída
dés militares, dirigiu-se para
o consulado brasileiro em

companhia de outros chefes
rebeldes. O fim da revolução
foi anunciado às 11 e meia

da noite de sábado passado.
O embaixador do Brasil, En
rique Fraga de Castro, decla
rou imediatamente depois de
se ter inteirado de que os re

beldes haviam procurado asi
lo no Consulado ehl Iquitos
que havia dado instruções
para que os rebeldes se reti
raSsem ..O embaixador proce-

embaixador comunicou os -fa:..
tos ao Ministério do Exterior,
em Lima, e declarou que o

govêrno do Perú nenhuma
nota enviou a respeito da
presença, de Meríno e dos
seUs companheiros no Con
sulado de Iquitos, depoi� de
terminada a revolta de 9 dias.
,De acôrdo com as informa
ções de Iquitos, reina com

pleta calma na cidade.

deu de acôrdo com o Direito

Internacional, segundo
-

o

qual nenhum consulado goza
das prerrogativas de extra
terrtteríalídads, como os lu
gares que ocupam as missões
diplomáticas - embaixadas
ou legáções. Acredita-se que
o gen. Merino saiu, ontem,
do Consulado, acompanhado
dos SeUS camaradas de luta,
�s 16,30 horas. Em seguida, o

BOCA RICA
Correu pela cidade que a Rádio Anita Garibaldi h

f�C'har. Muita 'gente correu ao estúdio para acl(,(lli�ir
dISCOS da emissora. Er� boato. A Anita vai continuar 0-

nunca pensou em suit". Quanto aos discos, mórrnente
os long-play, o Chiquito, da Diário da Manhã, já havia
adquirido quase todos. E' o que Se irradia!

GASTOS
Quando 'o Itamarati, seguindo velha tradicão e exe

cutando norma protocolar nos países civiliz;cio.�, ofe-_
receu um banquete áos representantes de 52 dua',; na-

'

ções, que compareceram á 'posse do Presidente Jusceli
no, a imprensa austera e ilibada, causticou os gastos
como' escandalosos .

Com o transporte de tropas, deslocament'od milita
res, vôos de aviões, suspensão de linhas, etc. etc" !110-
tivados pela rebeldia de três aviadores, o Brasil perde
diariamente alguns milhões de cruzeiros. A ':'mprensa
moralista, entretanto, está com os indisciplinado.-: do
maj 01' Veloz.

PERGUNTA
Em bilhete impublicável, o §r. A. L. F. indaga por

que O Estado, que tanto atacou o "maior" Governador
de todos os séculos, sr. Irineu' Bornh,ausen, não ataca
o sr. Lacerda. Já estamos exaustos de explicar. O sr.

Bornhausen, alguns meses ,depois de assumir o cargo,
perseguira enorme número de adversários, l'emovendo
os, demitindo-os, humilhando.-os.

O seu Govêrno foi ruinoso. As duas maio'res reali
zações - linha Florianópolis-Jaraguá e estrada do Rio
do Rastro, festivamente inauguradas - não funcio
nam! !! O panamá da criação de ca1'gos inúteis � 20
milhões por ano - fic.ou aí, de inventário!

O sr. Jorge Lacerda não :Qerseg'uiu ninguem! Está
./ começando seu govêrno, Já lhe reclamamos alguns

erros administrativos. Não temos, contudo, motivos pa
ra ataques a fundo. Sabemos que aquele ambiente de
raiva, do Palácio, desapareceu. As relações do Gover
nador com o Prefeito são prova disso. Por que" pois,
gritar a priori? Oposição sistemática é coisa superada
na-democracia! O sr. Bornhausen, hipócritamente, pre
gou paz e harmonia e sÓ praticou atos de gue'rra. Que
os propositos harmônicos do sr. Lacerda são de outro

naipe, não há dúvida, pe'lo me�10s até agora. O que os

A. L. F. devem acabar é com os ciumes. Tenham calma.
, Não vamos adf;lrir nem aceitar cargos públicos. Somos,
hoje, oposição política ao govêrno. Ama'nhã poderemos
ser oposição também administrativa. E aqui, para
exemplificar as razões aa' nossa atitude: há dias leva-'
ram ao Governador um ato, removendo do Rio do Sul
uma experimentada e digníssima professora, por mo

tivos do pessedismo do marido, aliás' velho amigo do'
Governador. Disseram-lhe que era questão fechada do
diretório da U. D. N. S. Exa. abriu a questão, fechou a

cara e rasgou o ato.
O seu antecessor assinaria de cruz, como' sempre!

,.G.UILHERME .. T�AL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


