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Depoimento de Veloso. Pa ulo· Vítur e Lameirão Bolivia
jor Velo;o durante o tempo LA PAZ, 2 (U. P.),� .Be- O e�baixador do Brasil par-l viador José,

-

Tavarss Bor-
i

Estamos envldando os ma-
,

do fracassado movimento de gundo diz o vespertino "La tíu para S!lnta Cruz. Caso
I
deaux Rêgo, das funções de, xlmos esforços no sentido de

insurreição. Hora", aterrisou hoje em confirmar-se a noticia, serão comandante da base aé�'ea I conseguir a rendição e que a

Por outro lado, i:estabele- Santa Cruz de la Sierra o' interr:ados OS avíadore , e de Fortaleza. O militar exo-I mesma seja feita sem derra

ce-se na base de VaI de Caris aparelho em que fugiram os I devolvido o avião. nerado havia contrariado mamento de sangue. O major,
a nO:l'malidade, O equipamen- rebeldes bl:a"ileiros que escà- I RIO, 2 (V. AJ - Despa- ordens no sentido de dar Veloso ,mantinha todos os

to. bélico transportado para param d� Jacaré-Acanga.' chando na pasta da Aero- combate aos oficiais rebelà- militares, como .prtsíoneíros,
Santarém já está retornando Segundo a mesma informa- I náutica, o presidente da Re- dos, exceto do sargento Gurither.
à capital paraense, enquanto çào, chegaram no avião o ca- ,pública assinou decreto exo- RIO, 2 (V. À,) - Infor- Os rebeldes deram liberdade

os aviões da FAB ragressam pitão José Lameirão Chaves,! nerando, por necessiüade do ma-se que o Ministério da em Jacaré-Acanga ao tenen

'outro oficial e um sargento. I serviço, o t,�nent,,-('C!'c;nel a- Aeronáutica determinou a té medico Adonai, a dois sar
vinda .urgente para o Rio do gentes e a seis praças, con-\
major Valoso, a fim de res- servando entretanto em SeU

ponder a processo de acordo poder doze soldados como re

com o Codigo Penal Militar. tens.
RIO, 2 (V. A,) - O coronel

Policarpo, atualmente res- Dentre os elementos que
pondendo pelo comando da obedecem ao' major Veloso,
la, Zona Aérea, rsuníu em conservando-se fieis aos in
Belém do Pará, aYeporta- surrectos, figura o conhecido
gem 'e distribuiu' o, seguinte pela alcunha de "Cazuzr;",
comunicação: pessímo índívíduo, acusado
"As operações em curso' a- entre outra-s coisas, da morte

t_endem ao planejamento ex- dc,oito homens. O passoal
clusívo e são orientadas a"

I
subalterno da FAB está 'abso

través do Estado Maior da lutamente disciplinado a

Aeronáutica. A execuçâo des-
t
alheio à atu-al situação":

Pa-uo' rama-" Sal'UI·ta
r

fI·O d-o Dr''as'l·1 ��;a������Õ:� ���:i���'l�:�r�=ifo�'C���::"�P�Ou�� �ea������
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As atividades do Mí�istério .d� Saúde

•.
A mortahda�e.· Inlaot!). Caocer KREMLlNA PRESENÇA DE BALÕES

e doenças mentals� ��ddlcado. �. sistema de, auxIlio hospda)�r. RUSSOS NO AlASKA
Entrevísla d., Ministro da Sande.

às suas bases,

. RIO, 2 (V. A.) - Em San- gc, escoltado 1)01' corvetas da

tarém, onde chegou, ao .anni- Marinha,

tecer, o major Haroldo Veloso
I O depoimento do major Ve

prestou depoimento, à co-. leso foi longo, entrando ma

missão de inquérito policial- drugada a dentro. No inqué
militar presidida pelo cel. rito já depuseram cerca de

Athos Botelho. O chefe do trinta e cinco pessoas, fal

movimentá sedicioso foi le-, tando, ainda ser ,ouvido o

vado diretamente para bor�' restante da guarníçáo mílí

do do navio "Presidente Var- .tar de Jacaré-Acanga que es

gas", q!le logo se fez ao lal,-..a?e sob as ordens do ma-

Cr$ 1,00
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WASHINGTON, 2 (U. P.) 2,0 Ofereceu-se
- O governo dos Estado, U-, para devolver o e.Quir�amellto
nidos comunicou ao da Rus- dos balões à Rússia ao cue

sia, ontem que halüet; sovíé- parece com a condição -de
ticos voar}Lm sobre territorio que o mesmo façam ,�s rus-,
norte-americano. O Dcparta-I sos com relação, aOS balões
menta de E<3tado� informou

I' norte-americanos, captura
que tais balões voaram sobre dos em territori-o sovietico.
o territorio do Alaska , E�j1 ,_

nota ao Kremlin, o governo �.o - rejeitou a proposta
norte-americano ainda: sovíetíca de exibir nos Esta-
Lo - propôs um "progT!l- dos Unidos o equipamento de

ma combinadô" el1tre os dois! tai's balões: Tai� exposições
governos e outros h1te�'e-'lsa-

I
serviriam apenas à propa

dos para operações com ba- : ganda sovietica, Be�llnd.'j a

Iões meteorplogic03_ i nota americana,

Já di;ia Aristóteles que a melhor das ieis poderia tor

,nar-se em in�trumento de malefício, se não fosse feita legí
timamente, quanto a fins e meios. O Brasil vive intensa,
e trágicamente as �onsequências do despreso desta ver�

.

dade milenar, Isto em ma'L3 de um caso. Tomenos um que

hOje é o leit-motiv de explorada agitação e demagógia dos
escrivinhadores do lanternismo udenoide:- a liberdade. In
terêsse escuso, aliás, por razões ratonas de derrotada'3 ...

Um aos mais g.raves e complicados problemas que a

reorganiZação cla'3 instituições' democráticas brasileiras
apresenta, desafiando a argúcia dos estadistas, é o da

exata discriminação entre as tarefas que o Estado exercf0
exorbitando atribuições e o que de fato é função própria
âO pOder públic(}, negada, porém, pelos l?reconceit03 gera-_
O",q '.lar um'," concepção exageradamente formal. do meCa

nismo estatal: legados por períodos de exceção.' Na verdade,
Por motlVos óbvios,'existeffi inúmeras e absurdamente indé

bitas inva'2õe� da açãó governamental no campo das ,ati

vidades que, por sua natureza específica mais íntima, Se

ciassificam, quase por direito natural, entre aS ele ordem

privada. E' necessário e, quem negaria? - eliminar da or

ganização e'3tatal Os exageros e as extravagâncias. '
.

Mas, tal eliminação não pode, de modo algum, ressul
t_ar na rest�uracão' do velho conceito da indiferença olírÍ1-

pica do Estado 'em fa,ce das variadas formas de injustiça
ou dos complexos pl'oblemas que ocorrem no mundo. O fim

do E2tado é o bem comum, já Se disse, E isto não significa
senão que lhe cabe uma ação de presença real no mundo

das causas Participando ativamente d� solução de proble
mas efetivamente situados fóra da ação estritamente admi

l�oclemos dizer ,que o DjJ;'eitoAdminÍ'3tl:utivo não

RIO ,(AGENCIA NACIO- f O mínístro r ínrorrnou que o CaS,OS sob a forma de -surto baixar, .de modo.{sensível, -a 1 Vermelha, ne-sta capital, 'dois

NAL) _ Em entrevista con- mal está extinto em i,.,)C;O o no interior da Bahia, devido mortalidade da prírneíra ín-. andares já estão em f'uncío

cedida aos jornalistas desta território nacional, tr-ndo-se a infecção de roedores da re- fância. namento- com os seus ambu-

capital, o ministro da ,sllude, observado a S11'1. completa gíâo.: �')uavia, êstes surtos - E o mesmo se pode di- latórios.
-

professor Maurício de Medeí- erradicação no Distrito Fede- roran. Jóminadós com eficÍ- zer - acrescentou o miniatro :_ Quanto ao Serviço Na

ros, referindo-se às atlvída- ral, onde em 1955 não 's-e re- ência e radi.pez. Extinta a '- com referência à baixa de cional de Doenças Mentais
des do seu ministério, �ez al- gistrou um só caso. O mesmo malária, disse o ministro que mortalidade pela tuberculose, declarou - teve sob' a mi

gumas revelações de ';;Tandé disse da febre amarela e da o pessoal daquele serviço se graças ao trabalho elo Servi- nha gestão" nestes últimos

ínterêsse. Abordandou pro- peste, Sôbre esta última de- voltou contra a moléstia da ço Nacional de Tuberculose_ três mêses, auxílio substan

blsma da malária no Erasil,
.

clarou que surgiram alguns Chagas, num combate ínten- Com a Quimieterapia modsr- ciaI. Estes permitiu' tornar
sivo, pela exterminação dos na e a vacinação pelo BGG é efetivoz os serviços- ele socor-

possívU""estabelecer neste se- 1'0 psiquiátrico, nesta capital

DOZE NACO-ES REtiNEM SE PARA DIS tal', um programa de amplas e fazer funcionar mais duas
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proporções nos quais, além ela grandes enfermarias no 1ns-

·CUTIR. A CR':1' �- CA"'"O'·,"DA AGENC.IA .. A multiplicação dos .qispellsá- ,tituto de Psiquiatria, b�m co-

M .

.

- rios, conto: aprovei�ar a ini\ mo um :nOIVO pavilhão na CO.-
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_,' '_, ciativa prl'yadal atrflvés o·�u-: 'h}niá ;tuiíatlO 'Moreira. prqs- PORQWto SR ASll-N.A{}QFERffEU
-

'v\lA�Hr:�GTON, ��,.çDn..-,111aei6nàlF:o,te�0 ,do eF:ta.ti:tÕ' 6 "-xílio ·ê�-e-�3i:ftctil_)à'to;tn·,l���y(J= �jt;iU1;-�-1,&:1!llÚ-111:m"lte,,3\�s "�",,,-- � -'- ,;..:;,- ..�&",:,-- -j;\. -A
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feT�ncll:L .d::tê �2_?aç(!jE para í de uma Agel_l'«�a �nt.crnaclo- nais que .fá me 'pl'oiüetef"á,m a auraS de Manicômios já ini-;;-' ::ASlrO")\O 'CREfEI)OS'R'EBEtDES
planej ar a cnaçao de um,a .. nal de Energla Atomlca, pro- sua colaboração. ciada;;, em. Vál'ios'E,tados: .

Agencia Internacional ele E-I posta pelo Presidente Eise- .A LEPRA MODIFICADO O SISTEMA '

PERUAN·OSnergia' Atômica teve mlclO, nhower em di;;curso pronún- , RereriBdQ-sé,à iepl'a ó 1)1:'''0- DE AUXILIO HOSPITALAR

hoje, com sessões secretas ciado ante a. Ail"embleia Ge- I 1e:sor Maurício. de Medeiros Finalizando, o ministro de- ElO, 2 (V. AJ. -- Confil- I entanto, que, -de acôl'd,) com o

que, ao que ·se aeredita, . se ral das (.J�I;(i�3 l:r..ic!r.:s, em disse constitUIr ela um 1'11'0- I clarQu que fôra moàificado 0._ moú'o Itamarati QU0 l"fu!- diréito internacional, SÓ as

prolongarão por, 8.prcxima- 8 de pezembi'J de.l').):i Nes- blem� grave ma� C:1VHZ.'
ele

S.PI' :sistema �le auxílio à3 entida- mente

0.
general rebvlde

pe-jlegaçÕes
e embaixacl:1s podern

mente duas semana�. ta i'euni9.c', �:(·rão e(IJ�,;idera- SOIll:ClOl1.ado, pOIS., com o uso: des hospItalares d03 Estado.s, ruano Marcial Merino Herte,-

Depois da, se3.3ão· �na)1gurall das as lJi);-;I�rVaçõo3 feitas das Sulfona3 cOnS�g�l�-�e SU!l1
de I�odo a ql,l',e ela.s posam. re.

- ra buscou,-em companhia de oferecer 'asilo polític;), tendo
ue o..ntem, foi di lIulgl1da a· durante as rliseu:lsõe·, da Dé- cura !las fontes mlcral;';, e cebe-lo em elmheu'o, medlca- outro oficial, abrigo no con- Os revolucionários se re"tira-
seguinte declaração: cima Asse,,')}léla CTCO! da:; com o BGG, consegue-se n1entos ou equipamentos, sulado prÍ'vativo do Bras-il,

I
do da sede do consúhdo e

"A prirp,eira ses,'áo da con- Nações Unidas, em d,ez.embro "" .

v imunização, d?s mais sUjei-1 conforme seu próprio desejo. em Iquitos. Foi informado, no 'tomado rumo ignol'E',do.
ferencia convocada para o ele 1955, e 'J� comcnLallO� re.- I - �,�, to.3 ao contaglD. .' '"

���:d:�� �;:�c��o 1f'�·;:;�!� �������a��: F�::'<L�:I�ll�;� -:�1� :����;��õ::,i��:�%e�ert� é���l'fi�m!stam�s �;�o��Samb�� I "tl·YI·dades da OI·relo'r·11 do E' n'S·IDO Secu'adar·locional de Energia Atê/mica que foi revlst,l o projet.o de ca �hegaram a alar�1ar .Belo . os recurdos, contando ainda II
"

��u��u;:�e�!i:� ��r�;5���: :����t�ec;1��t6,)
t'm 22 ele

I �������:eM:������°cl�e��!�ei�) ����asve;�s��i�çõoesau�íl:i�a��:,; Os corsos qua
�

fUQcionaram DO 8nolpassado.
sala de reuniõ9s hiternacio- "As dlscas;;o9s se rPCtllzam IIO�, esta campanha sera am-

que, ocupam o alSunto, ·-1 4 b I d
.

nais do Departamento ce E3- secretamente, a..fi mde EC; tor- ,pIlada, com aumen�o do p��- CANCER E DOENÇAS S O sas da esta os
tado. o Embaixador' � James nar passiveI mna ti'c,ca de soaI de modo a abIanger L- MENTAIS RIO, (Agência Nacional) - ,,"os para inspetores e profes- Nacional de Ensino Médio,
J. Wadsworth, presidente da,. pontos de vist,� COllll:Jçi,a e

I giões mais extensas.
_ No que diz respeito ao. Houve em 1955, uma verda- sores iniciado em 1954, pele Assim, a Diretoria fez reali-

çlelegação dos Estajo.s Uni" franca e um ril.pido pl'ogres- MORTALIDADE INFANTIL

I cancer - continuou o minis- deira transformação nos mé-
I

professor Armando Hilde- zar nesta capital e no inte

<;los recebeu o's l'eprpsentante3 so em direçJ.o (ia objetivo vi- , Em seguida, o ministro a� tro - foram instaladoS. re- todos de trabalhos da Dire- i brand, foi largamente am- rior do país, quatro cursos

das outras 11 nà?�Je? e�n no- I sado
- um esta.,tuto ,;ceita-· 'bOl:dou o. pro-bl.ema. da mor- centemente, dois postos para toria do Ensino Secundaria, pliado nesta capital e no in- de aperfeiçoamentos um pa-

me dos Estados umdc'3, em

I
vel por todo.,>. ' ,', tahdade mfantll, dizendo: atender em ambUlatórios e do Ministério da -Educação e terior do país. A coJaboraçãc ra professores de ginásio, em

sua qualidade de anfitriões .. " (
- Por intermédió do De- diagnosticar a tempo os ca- Cultura, iniciando-se a- aPli-11 entre a Diretoria e as enti- Nova Friburgo, ao qual com-

"A finalidade da '_'eunião_ é pr�3ide
-

é� ddeg::.ção �o partament? �acional da Cr.i- SOS passiveis. No edifício des- cação de uma sistemática pe- dades oficiais e privada3 es- pareceram 120 mestres de
preparar,' para apresen�aç�o I J;3rasll, 0" �.ll1l1a,}x,dGl' Joao ança: a cnaçao de Postos. de I tinado ao futuro Instituto dÇ> dagógica moderna de largo tritou-se muito com as opor- portugues, 'fraooes, ingles e

a uma futura confel'�ncla Carlos MLlí\lZ, Puencultura tem cOlll�egUldo .;ancer, na Praça da Cruz alcance. O sistema 'de cur-I,tunidades abertas Pelo Fundo matemáti'C?-; um curso de

química, nesta capital, em

colaboração com ,o Ill3tltuto,

'seu sepulcro. E' que a liberdade pode significar o laissey
Nacional �e Tecnologia, que

alIei, laissey faire. .

contou com a presença de 34

I
' professores; um de Fisica, emMas significa, também, uma ingerência efetiva do po-

d 'bl' f t d t·
.

d b
São José dos Campos em

1
er pu lCO para azer com que o Os par lClpem os ene-

1 b
-

'

't·t t
fícios elaborados pela civilização,

' co a or,a�a9' com o In� I � o

" N tI' t·,
-,

t TecnologlCo da AeronautlCa,
.a ura , p01S, uma par lClpa-çao mals concre a do Go-

36 t· 1
- .....

'lt--

'd
- 1- '. -

t t'
\com' ma ncu as e o u lmo

:verno na VI a SOCla e economlCa e, por an o, malDI' com-
d T b Ih

.

1 'd d d
. -

d', t t- I e ra a Os ManuaiS, co,m

Ip eXl a e ,e orgaos a mlnlS ra IVOS e, me3mO, a- presença -

d SENA1'
d

"

t' -d' d ' - .

t'f'
, ,a cooperacao o , com

� e vanas a IVI a es que na-o se JUs I ICanam antes_ Ü. Es- I ' : f ' N 23ésgota a ação Política: o poder público deve participar de 'tado moderno é mais aU,toritário e omnipresente que o Es- i
cmco pIO e�SOtleS� °fS'

fi -.. .,
'

- cursos, de onen acao o,ram
certas esperas ª que os preconceitos veda a entrada, tado llberal cla:sslco. POSSUl programas de restauracao das

b f" d 2593" 'tl
Lippman escreveu certa vez que êstes liberais imobilizados Ú1iciativas particulares (como no setor da eCOnOjllia') e ne-'

ene lCla os, me 'os,'

ém' soluções explicáveis em ·outras situàções eram, no fun- cessita de vários instrumentos de ação que não possuiam, I A D' t " dE' S
d

.

Ih' s d f d' l' t t l·t'· P'
.'.

t
-

.

't'
.

t
lre OBa o nSlnO e-

o, ,os me ore e ensores o socla Ismo o a 1 ano. OlS, nem precisavam nem JUs o 'sena que lvesSem Os SlS emas
d'

.

'

.

d
.

se o Estado liberal se proclamava incompetente para a so- antig'os de governo"
"

cun ano promoveu am a, no

I
-

d bl
.

t
' - .

h N-; t'
,

t tI'" f' d
- ano que passeu, uma das

uçao e pro emas' crUClan es, cUJa equaçao se lmpun a, ao e a Irama,_ es a a a umca arma e apressa0; o . , .

t·
.

l' .

't
'1

- , . tI'
- , ." - mlCla lvas pe as quaIS mUl o

por ml razoes obVias, a afirmação nao significaria ine- predommlO dos fortes sobre Os fracos, por exemplo, e uma
b t ' f" A

xi3tência de tais problemas, mas a falência do Estado li- delas. _Aissim, uma le-i anti-truste nada tem eontrariamen- �e aH:�� � prod e�or r,mdan
beral. E os ismos surgiram precisamente como resposta te ao. regime democrático; é, ao inverso, nítidamente de-

o 1 e ran. avens es-

adequada. mocráticã e sócial, se respeitar as Íimitações que a Consti- providos de recursos finan-
, ' ,ceiras, porem, bem dotados,Por. isto, não elevemos estranhar muito o aümento da tuicão ll'ederal estabelece. Há tiranias impostas por par- fI' 1 t'. ".

E t d h
.

t d d
. ·'1 - ,

l'b d dI'
oram se eClOnaC 03 a raves

mgerencla que o s 'a o oJe se apre3en a cerca o e 'mUl- tlCU ares; quem nao 19nora que a I er a e (e lmprensl]" d
"

"

tos mais órgãos e com outras atribuições de que há uma tem, além da Censura governamental" outros ipimigos que!
e vanas plOvas para rece-

dezena C\._e lustros. Os ing;leses, mestres eternos' e insuperá': são os monopólios particulares dos serviços de informação berem bolsas de estudos. Esse
veis em ciência política, dão-nos a lição: a Rainha Vitó- ou dos interêS'�es ou vínculos financeiros de gr,uPos pOlí-11 benefício- atingiu todo o país,
ria, por exemplo, não reconheceria a Inglaterra de hoje, ticos ou. econômicos, com a agravante de darem uma im- Durante o ano, a D, TI:. S, exa
embora o essencial não sofresse maiore.> 'alteràções. pressão, errônea e, 'mesmo, falsa, quanto à sinceridade

dOS,'
minou aS

fOlh,
as -ainda exis-

Assim, não há por que se espantar que o aumento. da' propÓSitos defendidas?' , tentes no sistema e agora
intervenção do Govêrno é de molde a fazer com que os' Por isso mesmo, é que límitas 'Vezes a presença do Es- pro�urará saná-lá, a fim de

OSs03 do velho Adam Smith, no fundo' tão sábio em.. seu tado, em concorrência ao particular, se justifica, pelas melhorar o seu programa
racionalismo e no seu bani. senso, estremeçam no fundo do maÍ'2 poderosas razôes dos reclamos da coletividade. . . ne2se setor.

•

_'

Liberdade e,l.

(Manuel Ferreira de Melo)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Filial: -CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco O proprietário da CASA A PREFERIDA, recente-

932/�6 mente instalada 'em Florianópolis, 'escolheu o mês de
Telefone: 12-30

março para fazer um brinde todo especial a seus dis-
End. Teleg. "SANTIDRA"

I ',Illtos 'fregU�S�s e amigos, conv.ida o povo em geral. para
fazer uma vISIta serp compromISso em suas novas Insta

!acões, dispõe esta nova casa de um belíssimo i:1ortimento
Agência: PôRTO ALEqRE en; tecidos dos mais modernos do 'País, artigos de cama

"Riomar"
L' mesa, chapéus, calçados, malas, etc., e muitas outrasComendador Azevedo, novidades pel�)s menores preços da cidade.

64
, Damos abaixo alguns dos nossos preços, como re-

Telefone: 2-37-33 clame:
Atende "RIOMAR" MORIM AVE MARIA . . . . . . . . . . .. a

EI,d. Teleg. "RIOMARLI" ORGA,NZA DE NILON BORDADA a

TECIDO PARA PIJAME CÔR FIRME a

CRETONE CARMELITA......... a

OPALA MIMOSA LISA a-

LINHO EN"FESTADO, 160 DE LARG. a

BRI�PARA TERNO ,............ a

TECIDO DOMINó a

-,_------ ----

MÉDICQS
DR. W"'-LMOR ZOMER -,-

o �---�'-'-

GARCIA
DR. JOSÉ TAVARES

IRACEMA'

cada,

Felipe Schmidt 39 A Sa
Ias- 3 e 4.

Denllsta para
'cri,Bncas ,

DR. JUAREZ PHILIPPI
Edifício João Alfredo -

10 andar.

Sulas 1 e 2 - Rua Jerônimo
Coelho, '1

Hõrário : 8 às 11 ---;-- 16 às
18 horas

Com ês�e va.lov> V. S.
cl.b,.i,..i úmll. conta. que
Ih,t..ender'<\ jul'ó corno

pensado..
e

�s�SS�SêSE�lItl§ levó.,.b, pó.r'ó. suó. r'esld�n-

,
; eie, um lindo e útil p..esente:

um BELlSf1IMO eoFREde J4ÇO eROMADO.

APl"oCUr',!! hoje o NOVO

NCO GRICOL,�•

� c7 '

:>10-, -16,
-

-FLORIANÓPOL.IS TSANTA ÇATA�I'!A "!'!I_,,!I!.�'.

Diolomado pela Faculdade, Na
cicnal de Medicina da Univer- ,D0ENÇAS NERVOSAS E MEN-

sidade do' Brasil 'l'A'IS - CLINICA GERAL

E:f-lnterno por concurso da Ma- Angustia Complexos /-
ternidade-Escola Insonia � .Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Problemática' afetiva e sexual
_ drtgues Lima) Do Serviço Nacional de. Doen-

Ex-interno do -Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. c, H,,�pital-Colô_nia_ Sant-Ana.
do Rio de Janeiro ,CONSULToRIO - Rua 'I'ra-

Médico do Ílospital de Caridade jano, 41 - Das 16 às 17 h?ras.
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa
. I

139
_

Tel. 29�1DOENÇAS DE SENHORAS -I DR ARM-A-N--D-O-V--A-L-É--PARTOS - OPERAÇõES, .:
-

Cons: Rua- João' ?into n. 16,! RIO DE ASSIS
das 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil
Pela manhã atende dià- da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de pital de Caridade
Caridade. CLíNICA. MÉDICA DE CRIAN-

Residência: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencourt n. _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes l'd,b-Telefone: 2.692. '

, chado, 7 _ Consultas das 15 às

DR. ROMEU BASTOS 118R��r::�cia: Rua ;'farechal Guí�
PIRES lherme, 5 - F,une: 3783

l\�ÉDICO / I
D0ENÇAS DO APARELHO DI- A D V O G A DOSCom pratica no, Hospital São GESTIVO _ ULCER.1S O_O ES-

Francisco de �ssis e na. Santa
TOMA(;O E DUODE.\�ú, ALE.R-Ccsa do RIO de Janeiro

I GIA-DI;RMATOLOGIA
E CLI-

CLINICA MÉDICA
NICA. GERAL .

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei- DR. JÚLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675. I FILHO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-i"nterno da 20&, enfermaria

Sexta feiras :
e Serviço de gastro-enterologia

Das 16 às�18 horas da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência:- Rua Felipe Sch- (Prof. W. Berardinelli�.

_

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Cll"SO de neurologia (Prof.
Tel. 3.002. AU5 j gesilo).
DR. HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital mater-

nidade V. Amaral.
PA«AJSO DOENÇAS INTERNAS
l\-J:F':DICO Coração, Estômago, intestino,

Operações �,Doenças de Se- f igadc e vias biliares. Rins, ova-
nhoras � Clínica de Adultos. rtoc e úteru
Curso de' E'specialização no

I
Consultó.r;o: Vitor Meireles 22.

Hospital dos Servidores do Es- Das 16 as 18 horas,
.

tado. ,'Residência': Rua Bocaíuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: 3458.

Andrade). ,

---.......

-----L-A-R-M-O-Consultas - Pela manhã no DR. MÁRIO DE
Hospit-al de Ca:ddade., CANTIÇÃO
À tarde das 15,30 hs, em dian- M É Dl C O

te no consultório á Rua Nunes
.: CLÍNICO DE' CRIANÇAS

Machado' 47 I;;oquina de Tira-
. ADULTOS

dentes. Tel. 2766.' Doenças Infernas
Residência - !!ua Presidente CGRAÇÃO _, FIGADO - RINS

Goutinho 44.
_ INTESTINOS

CLINICA Tratamento moderno da
SIFILIS'

O.LHOS- OU�IDOS _ NARIZ Consultório - Rua Vit�r Mei--

E· GARGANTA eles, 22.
HORÁEIO:00 -

Das 13 às 16 horas.
DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - ,3.415

FONSECA Residência: Rua José do Vale

d d OT RI Pereira 158 � Praia da SaudadeChefe o Serviço .ae O -

Consultas: das 8,u() às 11 ho-
NO do Hospital de Florianópolis. - Coqueiros ras e "das 14,00 às li! horas.
Possue a G_LINICA os APARE- -�DR. C-ONSTANTINO Exclus ivamente com hora mar-
LHOS MAIS MODEHNOS PARA cada.
TRATAMENTO das DOENÇAS I DIMATOS Sábado _ das 9 às 12.
da�ESPECIALIDADE. _. MÉDICO CIRURGIÃO (--- _

Consultas - peja manha no
D cas de Senhoras -

partos\
DR. LAURO CALDEIRA

HqSPITAL �e�perações - Vias Urinárias
r <DE ANDRADAA TARDE -:- das 2 as 5 -

Curso de aperfeiçoamenb e
CIRURGIÃO-DENTISTAno CONSULToRIO - Rua dos

longa prática nos Hospitais de
ILHEOS n", 2

Buenos Aires.
-... CGNSULTÓRIO Edificio

.

RESID1J:NCTA.- Felipe Sch- CONSULTÓRIO: Rua Felipe Partenon - 2° andar - sala
midt n", 113 Tel. 2365.

'

Schmidt, nr. 18.(sobrado), FONE 203 - Rua Tenente Silveira, 15.

351-'2. Atende 'diârtamente das 8 às
11· horás;lIORAÍUy: dali 15 á� 18 ho-

, 1 3a� e� 5as õ_l,\� 14 as 18 }j:c.ras.r�'. 'r. -

_ -,19 as 22 horas. "

Jiesidênci;t:· Avenida Rio Bran-
Conf'er ei o na Dentaduras e Pcn-

co, -n.. 42.
'

tes .,1ó,eis de Nylon.-Atende chamados

Ate�de exclusivamente com

hora marcada.
'

DR�CESAR BATALHÂ DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com tlOl"ct Mar-

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA.

.....�..�

,
. -

.

{. Restaurallg Rapoli I• •
: Rua Marechal Deodoro 50. t,

: .
Em Lajes, no Sul do Brasil, â melhar'! I

<; :' Descontõ espeeíal para os senhores viajantes. :
..........................a•••••••••••••••••••- \DVOGADO

Caixa Postul 150 - Itajal
Santa Cãtarina.
-

DR. CLARNO G•.
GALLETq'I'

n.ua Deouoro 'esquína da
Rua 'I'enente Silveira

,- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

.;

Viagem com segurança
e- rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M)CRO,.ONIBUS' DO
_,_,

RAPIDO {�SnL�B,RASILEIBO)

DR. ANTONIO GOMES DE
.

ALMEI!)A
- ADVOGADO -

Escrí tó rio e Residência:
Ay. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

t••�.O•••••••••••�••• Florianópolis - Itala! ...:.. Joinville - Curitiba
•

,D E_ N Tis TAS

DR. SAMUEL FONSECA '

ClRURG IÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

-Nylon.
DlATERMIi.: � Tratamento de

-

canais pela al-.
ta freqll eneia.

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

Fernando' Machado nO 5
Fone 2225

.

Agê'nCia:

DR. ANTóNIO Ml)NIZ
DE :ARAGÃO'

CJRURGIÁ TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Cousü ltô rio : João-Pinto, 18.
-

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

'

Res: Bocaíuva 135.
Fone: -e-e- 2.714.-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

'

Expresso;florianóftolis
.

lida.
,

. ,

DR. LAURO DAURA O ESTADO
. CLíNICA 'GERAL ADMINISTRAÇÃO

Especialista em moléstias .de 'Redação e Oficinas, à rua Con-
Senhoras e vias urinária.s. _ I selheiro Mafrl\, n. 160 Tel. 3�22
Cura radical das mfecçoes ";_ Cx. Póstal 139. '

e agudas e cronicas, do aperelhe, Di·retor: RUBENS A. RAMOS
DR. AN'_I'ONIO, DIB. genito-urinário em ambos \)8 Gerente: DO,MINGOS F. DE

MUSSI sexos. -

. AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho DigestIvo Representantes:

,
-

e do sistema nervoso. Representações A. S. I,ara.
CI·RURGIA CLíNICA, Horário: 10% ás 12 e 2% ás õ. Ltda
GERAL-PAltTOS Consultório: R. Tiradentes, ),2 Ru'a Senador Dantas, 40 _ 5°

Serviço· completo e especiali-
_ l0 Andar _ Fone: 3246. andar.

zado das DOENÇAS DE, SENHO- Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924
.

Rir; de Jll'I1eirr Matriz: FLORIANóPOLIS,R,AS, ,co� modernos metodos de
tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rna 15 de Novembro 228 5° .

d '

diagnosticas e tratamento.
• 'F '3248

-

andar sala 512 _ São Paulo. I Rua Pa re Roma! 43 Terreo
SULPOSCOPIA - HISTl!;RO -

_ one. .

Al':SINATURAS Telefones: 25-34 (Depósito)SALPINq_OGRAFIA - METABO- N C
.

I
,

LISMO iJA�AL, .

Ta ap.ta 25-35 (Escritório)""d t 'DR ALVARO DE Anc. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 170,00 .R"\dioterapia por on a curas-. Semestre _ .. Cr$ !lO,OO CaIXa Postal, 435
Eletrocoagulação - Raios 'Ultra CARVALHO No Interior End. Teleg. "SANDRADE"Vi01eta e Infra Vermelho. -

I 'MÉDICO DE' CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00Consultório: Rua Trajano, n.1, 'í'UERICULTURA _ PEDIAT,UA Semestre Cr$' 110,00l° andar - Edificio ,do Montepio.
_ ALERGIA INFANTIL.. ' Anúncio mediante contráto.

Horário: Das 9 às 12 -horas...".
Consultól"Ío: _ Rua Tiradeh- Os originais, m-esmo não pu-Dr. MUSSI.

D les n. 9.
..

blicados, não serão devolvidos.
Das 15 às 18 horas - ra.

Residência: _ Av. Herclho A direção não se responsaLiliza Avenida do Estado 1666/76 Rua
MUSSI

Avenl'da 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

�----�---------

ENDEREÇOS' ATUALIZADOS DO ,EXPRESSO
j, ,

FLORIANÓPOLIS :LTDA.

Tl'nnspoJ:tes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
L1S, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, ,RIO
DE, JANEIRO E BELO HO;R!ZO�-JTE. -,-..

.

DR. JúLIO DOI�
VIEIRA

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMÀRLI"

"Riomar" .

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

Filial: SÃO P4ULO

Telefone: 37-06-50

INFORMAÇÕES U'fEIS
O leitol' encontrará, nesta co-

DR. NEWTON luna, informaçôes que, n.;;cessita,
'&I�DICO

D'ÁVILA diài';amentt> e de imedisto:
E�PECIALISTA 'EM OLHOS JORNAIS Tel,efone
0UVIDOS, NARI�,E 3ARGANTA :,,>-:IRQRGIA GERAL

, E d 3022
O

',," P tOsta o .•............. ,

TRATAMENTO ,E OPERAÇ ES Doen�i1d de Senhoras - roc 0-
A Gazeta :., 2.656

Infra-Ve-rmelho - Nebulização -
"

logÍa - Eletricidade. Médi�a. Diário da Tarde 3.579
Ultra-Som "- Connltório: Rua Vitor el-

Imprensa Oficial ,....... 2.688
(Tratamento de sinusite sem I reles n. 28 Telefone: 3307.

_HOSFITAIS.' operação) Consultas: Das _15 horas em .

Caridade:
Anglo-retinoscopia - �eceita de diante. (Provedor) ..

'

-

..

Oculos - Moderno equipamento I Residência: Fone, 3.422,
(Portaria,)' "'.'..de Oto-Rinolaringologia (único Rua: Blumenau n. 71.
Nerêu Ramos .

no Estado) Milit:lr .

Horário dás 9 às 12 horas e

I São Sebastião (Casa' de
dae 16 àsc 18 horas. DR. ANTONIO BATISTA Saúde) � .

Consu· It6rio: - Rua Vitor Mei- D t C-

JUNIOR ·1·Matcmidad:
ou or ar-

reies 22 - Fone 2675.
CI,tNICA ·ESPECIALIZADA DE I,'J Correa .' .

Res. - Rua São Jorge IW
- CHAMADOS UR-

Fone 24 21. CRIANÇAS GENTES
Consulta� das 9 ás 11 horas.

COI'PO de Bombeiros ....

'

Res. e Cons. Padre Miguelinllo, Serviço Luz (Raclama-
12. ções) � .

Polícia (Sala Comissário ..

Polícia (Gab. D�lega,do) ,.

DR. I. LOBATO COMPANHIAS--DE
FILHO TRANSPORTES

Oúenças de; aparC<lho respiratório I
TAC :

, 1.700

TUBERCULOSE . Cruz«;Jro do Sul 2.500

RADIOGRAFIA E, RADIOSCOPIA 'Pan�ur ,
"... �:���

DOS PULMõES y�.rJg .::
,.

Cirurgia <lo Torax' LOlde Aereo 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real : .. '.. . . . .. . .. . 2.377

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

nsiocirurgião do 'Hospital Ne- HOTEIS
rêu Ramos Lux .............•......

Cu -so de' especialização pela Magestic .

S. ·N. T. Ex-interno e Ex-asBis- Metropol .

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta .

I Guimarães (Rio). ' Cacique , .

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

Fone 3801 Estrela ,
,

.

Aten.de.
em hora marcad'a.

I
Ideal .

,.Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO \

�o - Eon·e: 2396 Disque .. ':
'

_. ,

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: RIO DE JANEIlW
"RiQmar" .

Agên6a: BELQ HORJ-
,

ZONTE

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to,. 10 :-- Tel. M. 769.

- Consultas: Das 4 às 6 horas.
Resfdênciai Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

I T I N E-R A � 1'0
SAlDAS DE

DOEPel!»

2,;314'
,

'2.036
3.831

3.157
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

3.153 Alegrf>, Rio e Belo Horizonte, são efetuauo::! pelos nossos

3.121 agen tes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

3.J13
Consulteln nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóI ÓLl5

-Fones: 25-34 e 25-35 -2.4U4
2,038
2,094

-_-----_

EMPRESA NACJONAL DE NAVEGAC�ÃOt' _

;;

HOEPCKE
�AVIO'"'r"OTOH «CARL

'DR. NEY P�RRONE
MUND

Formado pel�· Facul4ade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Sauà� São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 ano.. do' Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES /

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAs
CONSULTAS; No Hospital de

Caridade, ' di-áriaulente pela, Dla
hliã

R'ESIDÊNCIA, - Rua Duarte
Schutel, 1!;l9 :..;_ Telef, 3.2�8 -""

l"IOl'lan6polil,
"

i·i'

2.021
,2,276
3.147
3.321

'

1l.449
2.694
3.371
3 ..659

J D A v O L T A

Rio
6-3

18�3

L Itajaí
1-3

13-3

Fpolis.
28-2
11-3

Santos
7-3
19-3

06
O horádo de saída. de Florianópolis será às 24,00

hor'as e do Rio de Janeiro às 16:00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

por(os de São Sebastião, I1habela e Ubatuba.
'.

Para melhol'es Íl1formações, dirijum-�e a séde da'

I Emprêsa, � rua Conselheiro, Mafra, 30 - Telefone 22·12.

DR. \V'O VON'WA-NGENHElM <

,�,=�,

DE N TIS TA --

Consultório rua Bocaiuva, 42

í

O ESTADO

Ca�a das Esquadr.ias
DE ALBERTO kJCHTER

Rua 21 de Maio, 612 - Estreito - Io'lQrianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ostóque 'para entréga imediata.

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e sem dereítós.

Pdeços baixos - J);xamine e compre, o que está pron
to para cntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Aaulejos para importa

- ção do Rio de Janeirõ da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai c�nstruir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos -dará prazêr,

-

fARMACIA DE PLANTA0
I

DEPARTAMENTO DE SAuDE P(JBLICA

Mês de Março

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

I
4 _ domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

jano.
10 sábado (tyde) r=: Farmácia Noturna - Rua

Trajano;
11 - domingo ___: Farmâ , ia Noturna - Rua ,!,rajano.
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.
18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra. ,

24 � sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt.
25 - domingo _:_ Farmácia Nélson - Rua -Felipe

Schmidt.
---....

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

O serviço noturno, será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch

midt, 43 e Trajano.'
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-'

-vía autorização dêste Departameato. -

D. S. P.,' em fevereiro de 1956.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

FUNDICAO HERCUlES S. A.
,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente são convidados os' senhores acionistas
desta sociedade para a assembléia geral extraordínárta, a

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

rio, 188, nesta cidade de Brusqua, 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 févereiro de
OSWALDO LOOS

DIRETOR·

1956.

PALf\CET'g CENTRAL
t

ALUGA-SE PARA
DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

, Informações na

"A MODELAR"

]ãSã�l"'rãfõil�

20,00
35,00
16,00
16,00
17,00
42,00
15;00
16,00

.

E um grande sortimento de artigos finos em geral,
v, preços verdadeiramente baratíssimos para se tornar
conhecida A PR:SFERIDA em' Florianópolis, a casa que
revoluciona o comércio com seus pre�os _,de abafar.

A PREFERIDA

Rua Jerônimo Coelho, esquina Conselheiro Mafra,
Edifício João Alfredo

N. B. ----: Não é Hquiaaçãd, são apenas preços baratos

vara reclame da Casa.'
,

-

,
,..

,,_ f'

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De Folga

(

Grande firma de casimiras oferece ótima oportuni
dade para trabalhar comá agentes vendeaores, pelo ré
emboIso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For
necemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre
ver para Caixa Postal 10.030 f_ São Paulo.

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Tôrres

Francisco Juruena

Deus andou por aqui ... Foi num dia sereno

Que o Senhor do Universo, alegre e complacente,
Num requinte de artista, achou lugar ameno

Para olhar, afinal, o Seu trabalho ingente! ...

E sorriu o Senhor e ao Seu mais leve aceno

A natureza inteira, estatica e silente
Se transformou num quadro imenso, lindo e pleno
De belez__a sem par, .louvando o Onipotente!

\._ ,

Tudo canta em louvor, gloiificando a imensa
Obra de Deus que faz surgir de cada lado
Um cantico que aos Céus parece se eievar! ...

E Deus marcou, aqui, a Divina Presença:
Daí o Céu de anil, os cerras' azulados, ,/

A calma da lagoa e a esmeralda do mar ...

x x

- BABS NEW YORD criou. êste costume elegante, combi
nando saia justa em lã cinza com casaquinho em xadrez

\cinza- e branco. 1\<3 mangas são compridns; de punhos pon
tudos, sendo a gola esporte e em cinza liso. Cinto também

ela fazenda lisa e botões de enfeite.
x x

4 colheres
Rum

sôpa deANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
.

de

k

BANHO 'DIÁRIO

MANEIRA pE FAZER:
sr. Nag i'b Daux;
sr. João l José Schaef- 1. Misture sem bater; a

farinha,
.

a manteiga, 3 ge-'
mas e 1 clara e o fermento
em pó. Quando bem mistu
rados os ingredientes, com

,1111a colher, encha as formi
n has espectais para os

quimbos. Éstas aliás devem
ser previamente untadas de
ma�teiga. Leve ao fôrno pa-'
ea ,cozinhar.

2. À parte faça uma cal
da com o açucar e a água,
adicionando ainda o Rum.
Quando ainda bem quen

:e, derrame sôbre os "quim
')os" já prontos. (ÃPLA).

xxx

Preceito do Dia

fel'
- sr. Hugo Brusy
- sr. Mario Moura
- sr. João Pinto
- sra. Jovina Candra

Crespo, esposa do sr. Luís

Crespo
- sra. Doraci C. Silva,

csposa do sr. Valdemiro Or
lando Silva
-sra. Corina Puccini

S]l,"ck
- sra. Azulcéia Soares de

Oliveira
sta. Eusi Lourdes

Pi.::IZza de Melo
- sta. Lenita G. Callado
- stn. Cristina Moura
- sta. Ilse Moritz
Aniversariou-se no dia 10

corrente a srta. Júliado
Fioravante filha do sr. João
Fioravante e de sua exma.

sra. ·d. Doralice Ma'rtins
Fioravante.

O ESTADO apresenta fe

licitações à anivel'i'lariante.
·x· * *

Banhar-se é o principal
meio de manter a pele lim

pa e saudável. Além dis

'30, o banho tem, sôbré a pe
le e vários órgãos, efeito.
tônico e estimulante e, sô ..

bre o sistema nervosa, ação
calmante.

Inclua entre' seus hábk·
tos pessoais o de tomar
banho diàriamente.
SNES.

Experimente noje
J'.

QUlMBOS AO RUM

ÉsLe dôce feito em for-Iminhas, é delicioso! Porqt�e
você nã,o faz uma experI-

ência, preparando alguns ,•••••••••••••••••••••

para o lanche de aniversá-
rio de seu filhinh�o, ou pa- CACHORRO Perdido
ra oferecer às suas amigas
no chá?

INGREDIENTES:

Pede-Se o proprietário do
casal de cachorro "Paquei-
1'0", que o dito se encontra

na rua General Nestor Pas

sos, n. 1, (antiga Rua Cam

[OS Novos.
E' favor procurá-lo.

de farinha150 gramas
de trigo

150 gramas
3 gemas
1 clara
1 colher de

menta .em pó
% quilo de

1/4 de litro

de manteiga
-------------------,,----

ALUGA SE
sôpa de fer

.,
Duas salas para Escritó-

açucar rio à Rua Fernando Macha-

de água .
do, 12. Tratar na mesma.

a

/

Trio.a '(luzeiros 4inda
Valem r.fuifo

De atardo com o amplo noticiário feito, 1l1lCIOU ",A}
Modelar de 'Moveis", desde o dia 10 a sua grande e tra

dicional "Venda de Colchões e Travesseiros de . Móls
DIVINO".

Afim de poseib ilitar a todos o extraordinário con-i
f'ôrto que sómente os consagrados produtos da Fubrica lf!'?lDC:JR

Probel podem proporcionar, estabeleceu o popular ma-
-==�

gazin durante este mês, a entrada para' a acquisição de .......
1 colehão e mais 2 travesseiros de móia DIVINO em ape- ��. "':::"-�::::'�- ,!<�i.".!I);.',� . , ....,.c.,��:�:....-"y�,.. ::."'·=�:::.._":_�'7".P,,;;;''!:.'.
nas na irrisória importância de o-s 30,00, ficando .) I E" t t b Ih' d d' tO'"

. . .
_.'s .es ra a a ores e vimen o. s soviéticos aba- TI omico e social de todos os

restante dividido em suaves prestações mensais. B I' O' t I dre i fi'I
Assim, sono reparador e recuperação 'do desgasto "' irn rren a '

. �pe' reJ�n- _ar�:n os
.

evantes Isolando povos". '

q ie a 1 t di t
. -

t d
,- terá 1 JO tanques soviéticos, 8Im- Ber-lim Orienta l, declarando

lua lU urna impoe a o os, so nao era' aque.e .

l' d f' d ' . .

1
.

d
que não souber aproveitar a magnifica oportunidade

00 lz�m o/' esa 10 .0 ?�VO a .ei marera e envian o tan-

" A M di" tá f d
. .d8D':3.0 durante o hIStOrICO ques e soldados aos milha-

que o e ar es a o .erecen o. .

t d 17 d
.

h duvan .e e e jun o e ]'1''' para as zonas indus- estava para amarrar em

195:::, contra o édito sovié- tI iais. Muitos morreram e Lakehurst, New Jersey, a 6
ico aumentando 'as quotas outro tanto ficaram feridos. de maio de 1937, depois de

de trabalho. Iniciado na um vôo da Europa. Trinta e

noite do clir., 16 de 'junho, A Carta das Nações Uni- "pis das noventa e sete pes-
quando os trabalhadores das foi assinada em San '3(�::lS que se encontravam à
das construções abandona- Francisco' a 26 de junho de bordo morreram. carboniza
ram o r rabalho em Berlim H145. Nesta histórica confe- rias e muitas outras ficaram
O!'i('!1 ,9'. o "ovante se .ex- rên cia, cinquenta nações feridas. Acredita-se que
tendeu às tábricas da Ale- juraram manter a paz mun- ,];112. faisca elétrica da torre
manha Or iental até que día I e a "empregar o erga- de amarração incendiou o

mais de 20[,.000 trabalhado- nismo internacional para a h idrogen io usado para in
'l'es lí:lvir DI aderido ao mo- promoção do progresso (�CO- f lar a aeronave'.

.

O I dirigivel alemão "Hín-
c.enberg" 'explodiu quando

Simultaneamente com a venda de colchões e' traves
se iras DIVINO pela" A Modelar de Moveis", "A Mede
lar de Modas" está sensac iona.lizan do o nosso público
com a venda de liquidação de todos os artigos rl� verão,
igualmente iniciada no dia 10. Assim, vestidos e ta illeurs,
in clusive ·os de "Pierre Balmain", malllots, . blusas,
saias, ternos de tropical, camisas esporte e roupinhas
para meninas e meninos estão sendo vendidos com gran

des e impressionantes descontos.

AVISO Vende-se\VIobe de flav�dor�8 e 4tir�dore8
Uma Padar-ia bem monta- da Ilha de Sant&' Catarina

da com ótima produção, tra-
'

tal' com o proprietário na CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GEHAL
Padaria Santa Catarina,
Rua Lito Seára n. 181, em

A direção do SET considerando a sitüação àflitiva': Ir.·ljaí. Preço 'de ocasião.

'I'riticultores que ainda não conseguiram colocar o

produto de suas lavouras e desejando resolver o grave I
problema de excedentes criados na corrente safra, ape- V d

'

lou aos sn rs, Moageiros e dêles têm recebido a promessa en e -.e
do indispensável apôio. Vende-se uma loja á rua

Para melhor' e mais cabal solução do problema, êste Tenente Silveira 25
serviço pede o pronunciamento imediatojdos produtores
interessados na venda das quantidades de trigo, ainda
não compromissadas, indicando o local onde se encon

tram depositadas.
Encarece, ainda, que, dita comunicação seja feita te

legráficamente para o enderêço Agritrigo Florianópolis,
até o dia 5 de março próximo, impreterivelmente, afim
que possa êste serviço tomar as medidas cabíveis parar

pronta colocação do produto.
Confere com o original:

Manoel A. Garbelotti
VISTO:

,.

Wilson Schiefler
Subst, do Ghefe da IR do SET.:

De acôrdo com os estatutos, convoco todos os as

sociados para se reunirem em assembléia gCl'i',j no d [:1 3

tle março hoje as 20 horas com a seguinte ordem do dia-r'

SERVIÇO DE EXPANSÃO DO TlUGO

INSPETORIA REGIONAL DE SANTA CATARI,NA

Otávio Teixeira. -,Pl'esidente

10) Preencher cargos na diretoria

20) Punir os sacias em atraso com a tesouraria

30) Outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 1956

/o,�.._ "\;.

Glinica· Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
1 sua distinta. clientela que
rtenderá às qua rtas e sex

's-feiras das 19 horas à[.
1.30 horas.
Exclusivarnen te com hora

·narcada.

Informações no local ou á

Avenida Hercilio Luz, 132

Apt, 3 Florianopolis/

QUARTO Mais' poderoso que
lodo o rádio' do

Inundo
Estudante de Direito pro

cura um quarto em casa de
família, com refeições. Tra
tar pelo telefone 38-22, com

Walter, diariamente das 12

às 15 horas.

,(' r
,I. �

,""
'" \

..
v"ocê 'scbio �q�e•.• casa

Procura-se uma casa para
alugar o-u apartamento.
Tratar na Rua Tenente Sil
"eira 49.�$ u.uj .. !-IIJ'J .� .'YI/LHOt:'g Dê

PDSSUlDORES
015 CÃes. so
€MAl/MEN
TOS esee
C/AIS OA"',4
CÃes Gar
TAM-Sé 120
M/t.HÕ�S De
DôU1RES ANU-
ALMENTE·

-_....

(){jASE TO,
OOS O�
12000 1/&
TéRINII'I210{)
TRABALHAM
EM HO$PITAIS
PARA C4ÊS. A
MAIOfllA DAS
OPERAC()8� (i)ue
Sé FAZ�1fI fiM peS'
SÓAS SAÔ TAMBéM
çé/rA" em CAes.

�.

VENDE-SE
Vend",-se a casa da A ven i

.

da Hercilio Luz 18:3, infol'
nações no mesmo local.

Yen�e·seA,OtlA./$ rÊ.M
O&AlréJ DE·

OU�D.
Por motivo de viagem,

urgente vende-se 2 casas si,

t�t,§ à rua Prof. Mariá Ju
lia Franco n. 25. Tratar na

mesma díàriamente.

.. •

A mais radioativa peça de qualquer material já produzi
da para fÍi'.s pacíficos - um tubo de cobalto de 35 centi
metros de comprimento - está sendo empregado pela
"Standard Oil Company of New· Jersey" para desenvolver
melhor gasolina, oleoso para motol'es, lubrificantes e petro
químicos. O tubo, que foi submetido a bombardeio de neu- -'

trons durante dois anos e meio dentl'o de um reator ato
mico no Laboratorio Nacional de Brookhaven, em Upton,
Nova York, possue maior poder radiativo do que todo o

suprimento mundial de radium refinado. Mãos mecânicas,
operadas pac controle remoto, protegem os cientistas da

radiação dUl'a.nte àS experiências de pesquiza. (Foto Usis)

Par.icipação
Advenll·sta· Nicolau Olavo Scheidt e

.. Marlene Luiza Scheidt, par-
ticipam a 'leus p�rentes e

Não há vaga par.a o teu filho? Procura matriculá-lo, pessôas de suas relações, o

nas�imento de suas primo-
,la Escola Primária Adventista, Rua Visconde de Ouro g;ênitas ANA LúCIA e. Lú-

CIA HELENA, ocorrido na

Maternidade dr. Carlos Cor
"êa, dia 15 do' corrente.

Escola Primária

Preto, 75.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Sábado, 3 de Março de 1956 o ESL:.nO

Dtmingo no campo' da f.·C.F. Irez 'de Maio (Campeão de 55)x Selecão de amadores

I..ogi) mais, à noite, o pú- a conquista do cetro de 55, calação dos conjuntos sob, I formarão 'os dois quadros.
Art. 158 Desrespeitar o árbitro, seus auxiliares blico aficcionado do mais po- pois além do alvi-negro o. seus controles. Fala-se que São os maiores rivais do

ou autoridades correspondentes, dirigente ou represen- pular- dos esportes que é o : clube presidido pelo dr. -E'rico, o artítheíro-môr do nosso futebol e as suas toro

tante de entidade, em função ou penetrar em local des- f'oot-ball, estará no estádio Celso Ramos Filho enfren- certame, talvez não possa cidas lá estarão no campo

tina-do aos mesmos, sem autorização das referidas auto- \ 'a rua Bocaíuva, assistin·' tará o Imbituba, .Como se. dar seu concurso ao alvi- da Praia de Fóra para in-

ridades. do o clássico ,Avaí "ver·; sabe o regulamento do ter-' negro, contu�dido que foi centívá-los à vitória.

Penà - Multa de Cr$ 500,00 a: Cr$ 5.000,00, ou sus- sus" Figueirense que dará, ceiro turno favorece bas- na pugna 'frente ao Paula E estejamos certos de que.

pensão por 10 a 100 dias. andamento ao terceiro tur- tante o campeão dos dois Ramos; que Mafra, que o confronto entre o "Glorio-
,

Art. 159 - Recusar-se a prestar depoimento ou pres- no do campeonato citadino turnos, pois em 'caso de em. deslocou o braco na mesma' so" e o "Decano" irá .agra-

tal' depoimento falso perante a Justiça Desportiva" de profissionais,
'

'pate entre este ou outro
I partida, talvez'possa atuar; dar em cheio aos expectado-

Pena - Multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 2.000,()0 ou sus- Quando se trata de um qualquer na classificação! que são certas as presenças res, pela movimentação, téc,
pensão por 180 a 360 dias. cotejo entre os dois maio- final do terceiro turno, não' de Manara e o famoso go- nica, entusiasmo e força/de

AI:t. 160 - Participar direta ou idiretamente, como res e mais queridos clubes haverá decisão, proclaman-" leiro Ajd,olfinho, na equipe vontade dos vinte e dois lí-

autor ou- complice, de ato ou tentativa de subôrno. da cidade, durante os dias do-se campeão. o Avaí, lavaiana; que. Carlíto pos- tígántes.
Pena - Suspensão de 860 a 720 dias ou eliminação. que precedem ao jogo, nou- I A batalha futebolística i sivelmente faça seu reapa- A peleja está marcada pa-
Art. 161 - Ordenar ao atleta que não prossiga dis- tl'a coisa não se fala senão que dentro de poucas horas, recimento, assim como Hél- ra ter início às 20,30 horas, As 4 � 8hs.
Art. 160 - Participar direta ou indiretamente, come na sensacional justa. Para' presenciaremos promete ser Ii cio, no conjunto alvi-negro e II não havendo preliminar. 1°)

.

Reporter Na 'Tela.
autor ou cúmplice, de ato ou tentativa de subôrno, se aquilatar da importan- a mais renhida e sensacio- ,.\ íco na equipe avaiana. Todos ao estádio da F. C., Nac.

.

da responsabilidade da associação. cia de um encontro entre'. nal de todo o certame e pa'll Mas, não importa como, F, na noite de hoje. 2°) CORSARIOS DE TR.I.
Art. 162 - Dal' instrução, por si ou por outrem, a rivais de longa data, deve- ra tanto avaíanos e tísueí- POLI - Com: Paul Henreid

atleta, em local ou tempo não permitido pelas Regras se levar em eonsíderaçâo a renses se empenharão como

I NOTICIAS DE JOINVILlE
- technicolor

Oficiais do respective desporto.
\

sua classificação no certa- nunca, perseguindo a vító- "

_ "
. 3.9)' CAGADA SINISTRA

Pena - Advertência, multa de Cr$ 500,00 a Cr$ i me. Avaí e Figueirense es- ria palmo a palmo, ' . .

. - �.-
_-

H·
.

W
- Com: Alan LÉme

1.000,00 ou suspensão de 10 a 30 dias, tã_o. juntos na pontg, PÕl'em: .-De�rá·;'�ell�er o que me- '(Dó Correspondente ugo ew 40)A AHANHÀ MORTAL
,

J CAPÍTUJ�O IX ;' 'só' não estão, 'pois lá está o 1110.r .se conduzir na cancha"
- 130 Eps .

. �Das i�fraçôes pelas Entidades Paula Ramos 'para fazer·, e' aproveitar as ocasiões ber, es'pedal para "O ESTADO") Preços: 8,00 4,00.
Art. 163 - As entidades são ainda passíveis das lhes companhia e, portanto,' surgidas. .'

Censura até 10 anos.

sanções previstas neste capítulo. torcendo por 11m marcador Não sabemos como fôrma.
Art. 164 - Disputar sem prévia licença da entidade igual.

,- ,

rão as duas equipes, estan- 'PLÁNEJADO UM QUADRANGULAR INTERMU-
em que estiver f illada, competição com associação í'ilia- Se o Avaí vencer a parada do os dois preparadores :��C1PJ\L: - De iniciativa dos clubes locais, Caxias
da ou não: desta noite por certo terá Meíra e Garcia diante de F.-C. e América F. C" foi sugerido ao Palmeiras e Ol im-

Pena - Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00 ou -dado um grande passo para grandes dificuldades na'es- pico, de Blumenau, a realização de um torneio quadran-
suspensão de 100 a '360 dias e o dobro na reincidência:

'

guiar. Este certame, além de proporcionar atividade as

ArL 165 - 'Deixar ou desistir de disputar competi- A NOVA DIRETORIA' DO C A GUARANI quatro equipes e oferecerem movimentadas pelejas ao

ção de campeonato e torneio patrocinado ou determinado ,.' .

.'

• •
' publico destas duas cidades, servir-ia também para co- tricia MEDINA em:

pela entidade a que estiver filiada, sem que os regula- brir "o tempo' de espera" pela realização do próximo cer- CORSARIOS DE. TRIPOLI

mentos·o permitam e disinteressar-se pela sua continua,
_ Rece'bemos e agradecemos o seguinte ofício: tame estadual que se acha na 'dependencia do encer-·

ção ou impossibilitar, por qualquer meio, o prossegui- Florianópolis, ..9 de fevereiro de 1956.
' rarnento 'do campeonato da capital,' ora em plêno ter-

mento da competição.
-

.

Prezado Senhor: ceire turno. A palavra final para a efetivação
.

desse
Pena - Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 10.000,00 ou De ordem do sr. Presidente, temos o prazer de co- torneio depende dos clubes da cidade do Vale do ltajaí

suspensão por 20 a 360 dias, além da perda automática municar-lhe que, em sessão de Assembléia Geral, realí- que foram consultados através 'dois mentores locais que
dos pontos e indenização devida, inclusive a perda da zada a T? de fevereiro do corrente ano, foi eleito e em- para lá seguiram domingo,

-

renda em favor da entidade patrocinadora da 'competição. possa do o Conselho Deliberativo dêste-clube para o pe- ACredita-se, aqui, todavia, que não haverá objeção,
Art. 166 - Alterar, sem prévio consentimento da en- ríodo de 1956, ficando a-ssim constituido: mesmo por se tratar de assunto de inteiro interesse dos

tida-de a q�e estiver filiada sua denominação, sue pavio Presidente _ Cantídio de Morais. dois clubes de Blumenau que assim teriam uma oportu-
lhão ou ulllforn;e; não c�n:unicar � aut�ridade superior, Vice-Presidente, _ Cláudio VIeira. n idade de auferir boas rendas, visto que todos os jogos
dentro _de 20 dIas: � eleição da dlre�ona O�l qualquer

I MEMBROS: Egon Ol inger _ Pau lo Fernandes Gue- oferecem otimo atrativo para os apreciadores do esporte
alteração n:l� verificada ou �eforma introduzida- em seu des _ =Idálio Nery Schmidt _ Manoel dos Santos Dias bretão. O início, segundo o plano, seria a 4 de março e o

estatuto, lei interna ou regulamento, mudança de sua
,_ Antônio Gonçalves _ Osn

í

Castro _ Guilherme Cha- encerramento um mês ãpÓS.
,sede ou praça de desportos:

/ lplin _ Nauri José de Souza _ Rodolfo Goudel Filho _

ELABORADA UMA TABELA: - A minuta do

. _Pena -.No caso de alteração de denominação, pa� .,Aníbal Purificação _ Jair Silva _ João Alcides da Sil- acordo firmado entre Caxias e América F. C., para o

vllhao ou u_lllfor�e, mult� de Cr$ 10?,00 a Cr.$ 1.0?0:00, l va _ Ildebrando Santos _ Aldo Santos _ Orlando Cha- "referendum" do Palmeiras e Olimpico, além de outros

o� sus_pensao ate aprov_açao, pel� en_tldade, da, m?dlÍlca- 'plin _ E'zio Ruthosky.- José Satiro Machado _ Ayres detalhes, traz ainda uma tabela, a qual, se aprovada pe-
çao feIta: no caso de nao comul1lcaçao, advertencla, e na José da Silva los clubes do Vale do Itajaí, será a seguinte:
reincidência multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00.

'

Este Con·s·elho, reunido em sessão de 4 de fevereiro TURNO
Art. 167 - Não enviar a entidade a cópia de seu do corrente ano, elegeu e empossou, de conformidade com

4 de Março - Caxias x Olimpico
relatório e balanço Geral, dentro de 30 dias seguintes a os Estatutos, Presidente e Vice-Pl'e�'idente desta Asso- Palmeiras x América
su'a

..
aprovação, e bem assim os relatórios a qu'e estiver. ciação; sendo que, pelo senhor Presidente, foram nomea-

9. de Março - América x Olimpico

obng"pado: �Ad ,.
• i dos os demais membros da Diretoria, cuja íntegra é a Palmeiras x Caxias (noturna) •

ena - vertencIa, multa de Cr$ 100,00 a Cr$ .... : seguinte: 11 de 'Março - Caxias x América
1.000,00.

. . I Presidente de Honra - Humberto Machado. Olimpico x Palmeiras

Ar�, _168 - RealIzar ou consentIr na realização de Presidente _ Newton José Garcez. RETURNO

competI.çoes do mesmo desporto em suas dependências ViGe-Presidente _ Hélio Solangio Silva 18 de Março - Olimpico x Caxias
desportIvas, em .hora de comp.etições oficiais, patroci- 10 Secretário _ Enyo Pessôa.· América x Palmeiras
nadas ou �etern;madas pela entIdade, quando os regula- 20 Secretário _ Antônio Andretti. 25 de Março - Olimpico x América
mentos o Imped1rem. 10 Tes'oureiro � Fausto Corrêa, Caxias x Palmeiras

Pen� - Multa d� Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00 ou 20 Tesoureiro _ Carlos Agenor Alves. 4 de Abril - América x C�xias
suspen�ao de 30 a 60 dIas.

, ,

Diretor de Publicidade _ Sady Luiz da Silva. Palmeiras x Olimpico
Art. 169 - Recusar fluas (dependenclas desporti- Diretor de Patrimônio _ Enio Luiz Alves.

- NÃO SE DECIDIU A ASSUMIR O PRESIDENTE
vas ou qualquer de seus atletas, quando legalmente ré- DEPARTAMENTO DE FUTEBóL _ N ,t José ELElTO: - Conforme noticiamos em recente corres-

,quisitado, por entidade superior" A • " ,. ,

e.v on
,- ,

f' 1 't 'd t I C
'

..

,

"
GarcGz -,AntonIO Anclrettl - NIlton PereIra _ Carlos ponucncla, '01 e.eJ o preSl en e (O a(Xlas F, C; o si',

�ena - Mul�a d� Cr$ 1.000,00 a Cr$ 5.000,00 ou sus- Ag'enor Alves _ Hélio Solangio Silva _ Osny Costa João Han8en Junior, e�colha que repeI;cutiu agradavel-
pensa0 por 10 a vO dIas. Fausto Corrêa: mente nas hastes alvinegras. No entanio aquele despor-

.Art. 170 - Deixar de cumprir cláusulas de contra- CONSELHO FISCAL _ Silvio J 'd S t
tista vem de surpreender a todos com a revelação de que

to fI 'mad f"
.

ose os an os

� o com os seus pro ISSlOnalS: Puulo Malty _ Nestor Rosa _ Walmor Pires _ Jayme
não assumirá o posto, isto -porque não Se decidiu a aceÍ-

,

ena -, Multa de Cr$ 2,500,00 a ,Cr$ 12,000,00, Be,ssa da Veiga. tal' ·sua escolha, muito embo_ra isto o honrasse suma-

a�em �a obngaçao do cumprimento das exigências con_' Na expe,ctativa de que os novos dirigentes conti�1l1a- me:1te, Motivos imperiosos o impedem de assumir o

tratuAalst· 171 D·; .. ,

l'ão a merecer o mesmo apôio e simpatia recebidos por
primeiro posto de um clube da projeção e prestigio co-

r .
- elxar de eXlbll' a eJ1tl'dacle s' t, 't

.
. mo é o Caxias F C pI'ef

.

d
.

d
.

",
c ,upenor, seus an ecessores, aproveI amos o ensejO para apl'esen-

< c .., erm o, por ISSO, elxar a gues-

�.empred que a\lels �esportlvas o autorizárem os seus tnr-lhe as seguraJ;lcas da n08sa estima � consideração
tão nas mãos dos conselheiros do clube que assim terão w..ug �•••-.

Ivros. e escn uraçao 'e registro de sócios: Cordiais Saud�ções
. .

de convocar nova eleição, com essa renúncia. Fala-se 'na )
Pena � .lV�ult.a de Cr$ 1.500,00 e suspensão até que p,/Clube Atlético Guarany possibilidade de ser eleito o sr. Pedro Colin qüe em ou-

cumpra a eXlgenCIa. NEWTON JOSÉ GARCEZ _ T-ore ,',1 t
tra oportunidade já exerceu o mandato ocasião em quer Slcene.,

C
.

'

. .

'

I (Continua) ENYO PESSôA _ 10 Secretá.tio: :., o .

�axI�s F, C., após malogros iniciais, oriundos de ex-

�� ......-. ,perlenclBs mal sucedidas, "arrancou" para o campeonato

� AMANHÃ GRANDES PROVAS CICUS TICAS-I?R'O'MOVIDA/S p'ELA' F A C � I�=��d��l�sq ���a�in��n;���tt:� a e!������ie;:�� d�o:�.o;:��
�'. ' r- . .. .: T�ansen JunJOr reconSIderar sua atItude, estando a ques-

, _
I, , ,

" tao neste ponto, de cuja solução daremos noticias opor-
___

tI' ;. _ -.-.'"iIV' -.••• • WJ � a__ g _"' M" _..
..
.. tunamente

� "

",' f' • " � .
-

.... .-.-l.�•• �,. - �� __ • -�.!i �-,.r,#.����....N.a..u-�!'t,,'!"'��.ma-II·�.r�_g�a5..'
•

'ri ••

� r!ID .. U� ·l(IO�a:
.

o
• •

�I n� �nam!fI[au�
-

PERANTEMilHARES DE AFICIONADOS ESTREOU O BRASil NO CAMPEONATO PANAMERICANO DE FUTEBQl, QUE ESw
rÁ SENDO E�ETUADO NO MÉXICO, CONSEGUINDO BONITA VITÓRIA SOBRE O CHilE PELO ESCORE DE2 X 1, aTRIUN�
FO DOS BRASILEIROS DO RIO GRANDE DO'SUL ESTA' TENDO GRANDE REPERC USSAO NOS QUATRO CANTOS. DO PAíS

'_

QEstadcO �'Esportivo" ..

..................�•••••••••••••••••••
• ••A•••�••••_••r••••_ � � ,

:-
.' ..... -.

"

O NOVO CÓDIGO BRASllE1RO DE JUS�
TICA E DISCIPLINA DESPORTIVAS E

t '

SUAS PENALIDADES POR INFRA-
CãES DISCIPLINARES'
t

,(continuação)

.Noitada
.

Magnifiea
JOGAM HOJE OS ClMSICOS RIVAISAVAI E FIGUEIRENSE NA MAIOR PUG-
/. '

-

NA DO CAMPEONATO DE 55
'

./

iU!mif
CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
Ray MILLAND - Arlene

DAHL em:

MISTEHIOS :DA CASA
. GRANDE
technicolor

No Programa:
I

Cine Noticiaria. Nac.
Preços : 11,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

[pl.·IfJ
'As 4,30 - 8hs .

Ray IVIILLAND _. Arlene
DAHL em:

lVHSTERIOS DA CASA
GRANDE

technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nãc.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

/

As - 8hs.
As 3 - Shs.

Carleton CARPENT'8R -

Jan STERLING - em:

CÉU DE PRATA
No Programa:
Noticias da Semana. Nac,
Preços: 10,00 - '5;00.
Censura até 14 anos.

As 5 - 8hs.
Paul HENREID - Pa-

techn icolor
No Programa:
Fatos em Face. Nac.

Preços: 10,00 5,00.
Censura até 10 anos.

As - �hs.
10) Repórter Na Tela.

Nac.

20) CARRASCO DOS
TROPICOS - Com: Ronald

Re:;l.gan - technicolor
30) A TABERNA DOS

PHOSCRITOS - Com: Joel
McCREA - technicolor

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

'J/:

....__...�...__.,...·_·..
• .......·.·.·.·am.-....�
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° li:STADO
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Florianópolis, Sábado,-3 de Mal'ça de 1956

<,NO cenecuro»

Cem ii Biblia· na Mão I.· fabrica de Iecidos
1 Carlos Renaox s�a.SÁBADO, 3 DE MARÇO

E qual;llo fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-tudo
em nome do Senhor Jesus, dando por êle graças a Deus

Pai. (Col� 3:17). Ler CoI. 3:14-17.

QUANDO um grupo de americanos e filipinos resol
veram trabalhar juntos para Cristo, havia um moto que

adotamos e procuramos guardar em mente: "Se 'Deus não

dirigir nosso acampamento, nosso trabalho será em vão".

Nosso compromisso foi dar, de seis meses a um ano, de

serviço a Deus e ao povo de Mindanau.
. De boa vontade - como cooperadores com Cristo,
ofel:ecemos nosso talento e nosso tempo para prover ali

x ilio agr-ícola, médico e espiritual aos que dêle estavam

carecendo. Em troca, Deus nos concedeu uma esplêndida
oportunidade de ajudar os outros. Êle recompensou-nos
diàriamente com a alegria de servir. Cada nova tarefa

que executávamos para aquêle povo era para nós uma

nova descoberta de dons e'tàlentos que podiam ser usa

dos como ínstrumsntos nas mãos de Deus.
Ficamos surprêsos de ver quão pouco haviamos, an

tes, confiado em Deus, até os problemas que julgavamos
a princípio, que não tinham solução, pareciam desvane

car-se, à medida que, com fé e esperança, trabalhavamos
com o Senhor. Por nossas próprias fôrças teríamos fra

cassado, mas descobrimos que o seu poder em nossas' vi
das era a resposta que satisfazia tôdas as nossas conjun
tur2s d if iceis.

,ORAÇÃO

ORDEM DO DIA

5

I EQUIPAMENTO PE- 1 ......_.
I TROLIFERO' DO
BRASIL PARA A

BOLIVIA
a

RIO, 1 (v. A.) _ Exportará
o Brasil equipamento para
transporte petrolífero, tendo
o governo boli viano assinado
contrato com os fabricantes
brasileiros para o suprimento
de 19 caminhões cisternas e

tras reservatóríos de arma

zenamentos de capacidade
para 5.000 barris, além de

equipes dê bombeamento.
,

ASSElXIBLÊIA GERAL ORDINÁRIA

São convidá dos os senhores acionistas a se reuni
rem em assembléia geia.l ordinária, na sêde social, à
rua l0.de Maio n? U:!��3, as 9 horas do próximo dia 21ll'e
abril do corrente' ano, nesta cidade, para deliberarem
sôbre a seguinte

1 ° - Discussão e deliberação sôbre o relatório da'
diretor-ia, balanço, conta de I ucros e perdas
do exercício de 1955 e parecer· do conselho
fiscal; ,

�o __ Eleição da Diretoria, dos membros efetivos O CASO DO
do Conselho Fiscal e seus suplentes;

_

ALGODÃO
�o - Assuntos de interêsse social.
Brusque, 15 de fevereiro de 1956.
Otto Renaux - Diretor Superjnt.endente
Guilherme Renaux -

- Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueekmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

S. PAULO, 1 (V. A.) _ 'O
'governador Jânio' Quadros
mandou uma carta ao presi
dente da República. Foi por
tador o sr, Sebastião Paes-

.

. Almeida, presidente do Ban-

SaU'd ,co do Brasil. O assunto é o

caso do algodão. A carta foie entregue ontem ao presidente
Juscelino. Jânio fez três apê-
los, todos ligados à colocação
da safra paulista de algodão
êste ano.

-

De ordem do sr. dr. Chefe do 1'0 Distrito Sanitário

Querido Pai, ajuda-nos a trabalhar sempre buscando .oruo público que nenhum prédio; ou parte do prédio po
servir a todos os nossos circunstantes em necessidade. derá ser ocupado ou utilizado, (>em

- prévia autorização
Inspira-nos, nós te :rogamos, como -bons mordomos, a dar da Chefia do Centro de Saúde da Capital, de acõrdo com

(le nosso tempo t: habilidades pelo teu reino e porque nós :' artigo 104 do Regulamento de Higiene em vigor.
te amamos. Por Jesus Cristo, nosso .Senhor, Amém. �- O responsável pelo prédio, proprietário, arreridatá-

I
:'io, locatário ou seu (s) pvocurador r es) são obrigados a

PENSAMENTO PARA 'O DIA
, �omunica.r" pOI' es.cl'ito, a vacância d'� mesmo e entregar

'!S chaves a Chefia do Centro âe Saude local, para fins

possuo de vistoria e o consequente "habite-se"
'

Os infratores serão punidos na fo"r1na da lei.
Florianópolis, 25 de fevereiro de 1956:
Tertuliano Cardoso Encarregado do Serviço de

.------�---� Polícia Sanitária,
-

Departamento de
Publica

Oferecerei a Deus no dia de hoje tudo que

em bens e talentos, 12ara que êle os use.

JOHN EDDY (Filipinas)

Carlos Hoepcke S. R.
Cmércio . e Industria

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARI'A

CONVOCAÇÃO_"-
Pelo presente edital são convidados os senhores acionis

tas da "Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria" a se reu

nirem em assembléia geral ordinária, que será realizada
no dia 29 de marco, às 16 horas, na séde social à rua eon-

- I '

selheiro Mafra, nO 30, nesta -capítaí, pàr,a deliberaram sôbre

a-seguinte- .; ... .; ...._- -- �.� -� .. -- -_:... - .. -,\ ... _� :..:
,.

ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das con

tas rhlativas ao exercicio de 1955, parecer do con

selho fiscal e relatorío da diretoria.
3) Eleição da, diretoria.
3) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

respectivos suplentes para o exercicío de 1956.

4) .outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis, 1° de março de 1956

Ace!on Dárío de Souza _ Díretor-presidente

,

Fábrica de Rendas e
Bordados Hoepcke S. B.

,I ASSEMBL,ÉIA GERAL ORDINARIA .:

CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os senhores acio

nistas da "CarIas Hoepcke S. A. oomércto e Indústria" a se

reunirem em' assembléia geral ordinária, .que será realiza

da no dia 29 de março', às 1.4 horas, na séde social' à rua

Felipe Schmidt, nesta capital, para deliberarem sôbre a se-

guinte
.

ORDEM DO DIA

te para � Rua Nunes Machado, Prédio da Liga Operária.
�

.

Nascimento
•

João Ramos Júnior e Senhora tem o -prazer de par-

ticipar aos seus parentes e pessoas de suas relações o

nascimento, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa, de seu

filho que-na Pia Batismal recêberá o nome de

PAULO ROBERTO
Florianópolis, 26/2/56

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

Loteria, 'do,
EXTRA'ÇÕES PARA ° MÊS DE MARÇO DE 1.956

;. L'....
.

- .

CHEGAM NOVOSVAGOES PARA7C-
..

·�mlf�:-
'CENTRAL DO BRASIL

DATAS
6
13
20
27

PRftMIOS MAIORES
Cr$ 300.000,00
Cr$ 250.000,00
Cr$ '250.000,00
Cr$ 250,000,00

Seu desembarque no Rio
RIO (B. N. S.) _ F'oi de

sembarcado a 27 de fevereiro,
do vapor Paríma, da Royal
Mail Lines, a primeira com

posíção de uma vasta, enco

menda feita pela Central do

Brasil à Metropolitan Vi

ckers Ltd, tendo o fato cau

sado a mais viva impressão.
As unidades Chegadas fo

ram tres novos e reluzentes
carros, uma locomotiva e dois

vagões, pesando 62 e 37 tone

tadas, respectí vamente. Não
sendo ,possivel a remoção da

composição quer pelos guin
-chos de bordo, quer pelos
guindastes do cáís, foi requi-
sitado o serviço do guindas
te flutuante para a execução
da tarefa.
Cêrca de vinte minutos de

pois, pela primeira vez esta
composição rodava em trilhos
brasileiros. A tarefa revestiu
se de .tamanha facilidade que

parecia ser um trabalho co

tidiano.

Se, V. S. é técnico, critico,
profissional, amador, art is
�a, publicista, administra
lor, clubista, fã, escritor de

,

fEATRO, RADIO, Cl�m
\'lA, TV, PUBLICIDADE'
JORNALISMO, remeta�no�
?eu nome e enderêço para
receber catálagos de livros
lue lhê' interessar-ão .e

"Atualidades Páginas", sem

.ompromisao ou despesa pa-
"a V. S. -

,

EDITORA PÁGINAS
LTDA.

'

0aixa Postal 14 (Copacaba
ta) D. F. livros e revistas
-m português, espanhol
�rancês, inglês e italian� -_

sôbrc : teatro, rádio, cinema,
TV, ballet, música, foto
grafia, jornalismo, publici
dade e artes em geral.
Serviço de reembolso pos-

tal. .

,Vend,em-se balcões, vitri
nes, armações, armários es

crivaninha, estante, etc: em

perfeitas condições. Ver e

�ratar no Bazar de Modas
a rua Felipe' Schmidt n 34', . .

I

Vende-se

DA DINAMARCA
PARA FPOLIS

A tradicional firma catarinense "G.' A. Carvalho"
acaba de receber_ diretamente da Dinamarca, grande
variedade. de SEMENTES DE HORTALIÇAS E FLORES.

Prepare hoje mesmo a sua horta e adquira ás se

mentes de sua' preferência no Balcão instalado bem no

centro do Marcado Público ou no Depósito sito à Rua' --------------:------------
Esteves Júnior nO. 58.'

-

UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL
ROSSO, ·cujos produtos já contam com bastante aceita
ção nesta

-

praça e na de outros Estados do Sul, sita à
Práia Comprida, no vizinho município de São José.

Informações à rua General Bittencourt, 112.
Telef. 3179.

Num cocktaíl oferecido na

ou arreada-se

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das

contas relativas ao exercício de 1955, parecer do

conselho fiscal e relatório da diretoria.
2) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

re�pectivos suplentes para o exercicio de 1956.

3) 'Outros assuntos- de interesse da sociedade

'FI .

'p lis ío de marco de 1956o1'1ano o,
.

-

. . 1caSIao pelos .. fabricantes,
.

Rudolfo Scheldemantel - DIretor-presIdente -

,.

d f'_
_. va1'1os ora ores Izeram o uso'

____ � �,-�_,- �""",,-�_-J

\____�or_� - � da palavra. Entre OS presen-

ftLFAITARII FORNEROLLI .�e:dO:n����:���se qOu:,nl��� ,

, . tendo discursado, muito em-

'��' bora, fez à reportagem as

Avisa aos SeUS freguêses que se mudou'provisódamen-' seguintes declaraçÕes: "E

para a Coy. (Metrovick) uma

grande satisfação, após tan

tos anos, continuàr manten
do negociaçõe:s com a E.F.C.B.

Para a Grã-Bretanha, que

vive da exportação, êste con

trato é um motivo de prazer,

pois que seu cumprimento
possibilita o emprêgo de cen

tenas de trabalhadores bri

tânicos, por mêses a fio. Os'

carros que ora desembaJ'éam,
são portadores de uma men

sagem de 'bôa 'vontade dos

trabalhadores britânicos,; aos

Organização Juridica
�_Confabil Ltda.

DE
Dr� Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

--:0:-- .

Séde: Rua Trajano 12 -. Êdifício São Jorge, sala 4,
l0 :.ndar.

Florianópolis --:0:- Santa Catárina
Escritas c,omerciais e fiscais - Contratos - Dis

tr:!tos - 8rganizaçãó de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer servico do in
terior junto às repartições públicas, desta Capital.

Participação
Acy Cabral Teive e esposa, partiCipam .o nascimel1- ferroviários brasileiros, e, em

to de' sua "filha PATRiCIA, ocorrido ontem na Gasa de 'geral, aos que dêles farão

'aúde e Maternidade.,"São ,S�bastião". I llsó".

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

trola automática� (12 discos) e úm r�'1?<tí;-'_�
Ver e tratar a Rua Gal. Liberato Bittencourt nO.

M()$&l/S
ttall$lIet�elll d/�lIfa_S

Toda dona de cosa sobe qu� êsses insetos
transmitem, doenças, porque vivem na imun
dície e carregàm nos patas milhares de mi-i,
cróbios, podendo contaminar a cornidc.. Por
Isto, ela combate com N·EOCID LíQUIDO as

môsccs que
:

ameaçam a saúde da família.

NEOCID LíQUIDO moto rópi- ,

demente as môscos que estio
verem presentes ou quando
entrarem em contato com o

camada invisível nas super
\fícies.

I·

Pulverizar NEOCID LíQUIDO
, nos paredes e outros lugares
preferidos pelas môscos.

NEOCID LíQUIDO mantém o

ação mortífero durante mui- #

tas semanos._

COM NEbclD EM -CASA,
HAyERÁ TRANQUILlDADG E SAÚDE I

�PERDEU�SE
'perdeu-;:;e nas imedíaçoes 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.

INCOMArE S.' I.
ASSEMBL,ÉIA GERAL- EXTRAORDINÁRIA

'-

Convidamos os senhores acionistas e credores da
nOSSa firma para 1:1111a assembléía geral, extraordínáría,
que terá lugar no dia (9) nove de março próximo, ás (16)
dezesseis horas no escritório central, sito á rua Santos Sa
raiva nr. 840 ��o Estreito, para deliberar sôbrs a seguinte

lordem do dia:

10') _ Tomar conhecimento da renuncia do liquidante
'extra-judicial nomeado pela assembléia de 26
de janeiro pp.;

, .

2") -_ Escolha do novo encarregado para rapida ,e to
tal extinção da firma, sob a forma amigavel;
sua posse imediata e colorários;

,3°) -- Verificação e acerto final com alguns poucos
credores ausentes;

-
'

4°) - 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

_DiretOl:-Presidente

Euzébio Mendonça Nunes
Diretor-Gerente.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maçãs de São Joaqu�m'expostas em São Men�ão honrosa DO Concurso de Report8g�DS
! Para presiigi

'Paulo e no Rio E'··' I
Colaboração da U1l, Cruzeiro do Sol e Prefeito XCU rs IOn ISmO da Democracl

José Inácio Melo Autoria de Pedro Dit- futuros -turistas, a prática Portanto, foi em boa 0- Não somos elos que aplau-'

Com um rebanhá (le 180 estampados na .ímprensa clí- neve podem ser praticados aií trich Júnior, ao Centro excursionista, faz o homem, portunidade que a repre- dem
I
as evasões ínteresseíuas

mil cabeças de gado do me- chês relatívos à exposíçâo perfeitamente. Inverno sêco, Excnrsicntsta "AR- sem temer, enfrentar uma' sentação d� Santos, colocou elo campo das ativielades

lhor, boas pastágens, São acima, empreendimento no de dias claros sob um ceu NOLDQ HAULINO". viagem, COTil farnel e rumo, :" função das associações partidárias; mas louvamos

Joaquim, encravado no pla- -qual de boa mente a TR4NS- sempre azul diáfano, com as despreocupado de que, aqui pa rt icu lares, como en carre- os entendimentos dignos, n

nalto eatarínense, fjOfl ago- �ORTES AÉREOS CATARI- extensas campanhas a se Foi apresentada no IHa Ótl alí, possa ficar a meio gadas dos' programas turis- altiplano dos ínterêssss- co-

ra 70' anos de 'idade e tem NENSE se. associa, como em perder de vista e elevações Congresso Nacional de Tu- do caminho. ticos a serem elaborados. letivos e que tão bem assen

pela frente um futuro ",nor-' todos os que tem por fínali- que se erguem li pínc, em rismo; reali;'·:;',lo em Salva-, l':m nossu Car.:iaI, tende Tanto o escoteirismo como o tam nos princípios demócrá
dade tornar Santa Catarina contrastes com ai' depressões rlor-Bah ia, un;a proposição .: in icint ivs. paIt.j._>·, lar, em excuraionismo, são meios ticos. Os partidos políticos

m�om seu inverno europeu mais conhecida no país. profundas, tudo ali oferece que, aprovadt pelo plená- rt:!Cdllhe':er no exc urs ionis- bastantes para levarem ao não existem para dividir Os

onde o termômetro baixa a um .ambiente calmo para rü,,_.mandava t.1ar: aos esco- n:». U
í

a tor que (,I) III Con- conhecimento das pessoas
homens duma mesma na-

15 graus, numa altitude de A INDUS�RIA Do! NEV:E descanço, o ar recompõe as teircs 00 Brasil, várias vau- gresso Nacional de Turismo, que .vivem nas cidades, o cionalidade, nem os governos

1.360 metros, 'as terras do forças exauridas e tranquílí- tagens, como fonte princi- :-ii;! r'l iÚl1('u ao ,(�.:dei).!<ismo. que pode oferecer de cômo- galgam o poder com atribui-

município dão frutas que se Não nos esql'e<;a�'r.o�" f'a- za os nervos, tonificando o paI do 1'1],':::111:". Entre essas E' qr,e a coruposicão de dois do e apreciável, a .paisagem ções císcunscrttas ao prote-

podem equiparar 'as molho- lando de São Joaquim. do seu cérebro. vantagens, ostabeleceu-se, a clubes of ic ia i.zados nas prá- de .nna vila, lugarejo, praia cionísmo dos grupos pãrtídá

res do mundo. E não é João clima extraordin{,rio.,. Seu MaIs uma razão pava tor- de "t:-prOCUlaJ' organizar t.icas excurs iurustue, prova- ou mitro recanto qualquer. rios, em detrimento das cau

Inácio de 'Melo, operoso pre- inverno,.idêntic:J ao da Sui- nar São Joaquim conhecido, j rogramas turisticos, em rain (li\ :',(>\1:5 ·,::\1).,(:'�; e mére- E n ssim, o excursionismo _. sas gerais do povo. Eis por

feito municipal quem o rJiz. ça, pode ser aproveitado

in-,
como mais uma belíssima a- e onson ànc ia CO'1l as indica- ceram per parte (!,� comen- único em prática em Flo- que observamos com símpn

São as fotografias, e as per- teiramente em Lmç'10 <lo tu- tração turística, a pedir bons ções dos êscotéiros e de se tar ístas, as honras qUe os zianópolis, não só favorece tia o exemplo que o dr. Os

sonalidades que lá 63ti'leram rismo, porque O� esportes da hotéis e boa propaganda , , obter da s ua c asse, elemen- colocavam em 'igualdade de e fomenta o turismo, como mar .C,unha, ilustre Prefeito

por ocasião da Primeira Fes-' tos para cs ensinamentos condições com a proposição também, positivamente, de- MUl1l?lPal, vem _oferecendo,
ta da Maçã, no domingo, 26 progressivos )1:, prática sis- do representante de Santos. ter-nina uma

.

orientacão a
com .Igual elevaçao na cor-

de 'fevereiro, temática de, tuvisrno Nacio- Eis dois casos digno de ci- ser seguida por êstesv Uma' respondante cordialida�e do

Prova isto que São Joaquim li al. tacão. campanha, que não se pode
dr. Jorge Lacerda, ilustre

não é só campanha, Possui Por cart i, qll(' o represen- Na Resenha J-7, da c Rá- (ie.1xar de lado, se empreen-
Governador do Esta�o. Elei-

terras férteis, maravilhosas, �Hnte' de � ar tos, ao fazer dio Guarujá, o seu titular de r;o momento. I
to pelo PSD, � Prefe:to Os-

ib Ch di . mar Cunha nao atrníçoa -os
que dão frutas equíparávcís proposição, .)u5etivando of i- -- Dr. Dl erem, lsse Adernais, se reconhecemos I • • •

às melhores do mundo: ma- z ializar ma is ainda, a fun- :ntl'e outras palavras, ao se Q..\H:oJ',do escoteiro, é justo, s�us comprom1�30�' parbidá-

çãs, pêssegos, figo�, pêras, ç:-[l) d:is ,�scoteil'os, ou des- refer-ir ao excursionismo:
I também, que agora venha-

nos �uando ple�te�a e obtem,

cáquis, marmelo, 'ameixa
---

conhecia o papel relevante "i)aí então surgiu a idéia rncs a reconhecei, o traba-
em ter.mos de �lreltos e �eve-

t 1-, 7 n50 l"lorianópolis, Sábado, 3 de Março de 1956 .

t t le ""em pl'es do "'ur'l'smo O tU"l'smo to 'I!' '

d
.

'I dres mutuos entre o Estado e.
pre a, ave a, noz, U' a, «. - t"' lmpor 'an e, (:'1

.

�I -

, �. "

�

A .'
•

i
10 ar, u.� e lllcansave o.

Municí io a coo eração ad-
.contando o'!· produto,> de la- t<1d0 hO (!í'�("l\'(IIVlmento tu- nav1a, e consequencla do e�:curSLOm::mo em suas mí- 10 .. P,' P

.

. ' .

' 'mll1lstratlva para a reahza-
voura, A vistos - kigo, mi-

OS CATARINENSES BRilHARAM
I':;;�:CC ' () l�) [.ul, os cllubes C'·:'f'"�'es�o. Endquanbto o ed�- r:J:"_3S campanhas, pela di- 'ção de obras de benemerên-

lho, feijão, batatinha; e ta.m-
,

. �.
excursionista,;;, ou rea men- cursJOnIsmo esco re e 1- t'lf\30 crescente de nossas r. ..

,

1" A
.

·t t
- ,

't O I I t' I a o c
I . '"' I P

. _.

I'
Cla pubhca.bem a o lvelra. propOSl 0, . e, nao qUIs CI ar. excur- vu ga, o unsmo ev· on- I ]"l'alS �,e ezas. ara lStO, nao '

aqui vai um trêcho da l'ePOi'-
' Os exames vestibulares �e medicina, da Faculdade de' cionismo, também primor-' fôrto e o bem estal:". Mais

I
faltal'ão os esforços denoda- O dr. Osmar Cunha e3tá

tagem de "A HORA" de PÔl'- Medicina da Universidade do Paraná, este ano foram mui- dinl (; que:n sitbe tem mai� ladia;,te, �ilcerrando: "D�í. dos. clr quantos_ lab�Jtam nos_jcerto. E', :oe:ente .c?m as

to Alegre, de 28 de feve:ei- to favoráveis para oS'catarinenses,
.

\"3:.tagens f:le nas formah- se c011clue, ao darmos o fe- meJOs que estao 1mpulsio- suas conVlcçoes .pohtlcas, ao

ro: "maçãs de 700 gramail Daqui desta, Capital, sete 'foram os rapaze's que alcan- uade;; turís'citas, poderia \ en') em nossa apreciação de iUl.Jldo a nova "era" turísti- tratar de concretlzar um pro-

(na Expqsição .- havía cli- çaram a cobiçada aprO'vaç,ão". r.lerc('pr '.dêntica atenção. h,jje, que o excursionismo ca· pura Santa Catarina. grama de gOv-erno à altura

versas entre 40q ê 500 gra-I São êles: MURILO CAPELLA, filho do s,r. Celso Capel- ror l'aZÕI:'6 (\U,: o excursio- an.tecede ao turismo. E cOmo dos merecimentos do povo

mas) batatinhas de 600 gra- la, o melhor colocado; JULIO CORDEIRO, fllho do sr, Ma- üismo t'I!1;a::- seu cargo, hi p-ecisa também ser am- floriánopolitano. Florianópo-
mas, CenouraS de 1 quilO :noel Cordeiro; NORTON SILVEIRA DE SOUZA, f�lho do tan�o mais fé do que o _es- pmarlo para que possa pros- M d

lis precis� perder o rançá co-

(na sesidência do deputado ,sr. Vitor Silveira de Souza; NELS_ON GRISARD, Íllho �o coterismo, ':JEe é dé"função 2eguiJ; em seu empreendi-' ajora OS em 25% lonial que tanto lhe retar-

Antonio Palma pe,samos uma ,nosso colega WALDIR GRISARD, NAZARENO. AMIN, fl- 01h;Íal e l'.I'r'l io para me- menta digno e patriótico, em dou a marcha, em relação ,a
de 700 gramas � outra je " lho da senhora da. ADELIA AMIN; CELSO ACACIO MO-

nores. que o arrôjo de um grupo OS fretes de ca- outras capitais b.rasileiras.
600) repôlho de 15 quHos, REIRA;. filho do dr, E�mundo Acá:io Moreira; HEITOR I Esta função do excursio. n;pera centenas de dificuI- Não lhe falta a capacidade
moranga de 40, e assim por DIAS, filho do sr. Brauho ,Jacques Dlas,

...... nismo, em não se dirigir às dudes de ordem material". botagem rija e empreendedora de que

diante". Aos jovens conterrâneos, nossos mais efusivos para- pessoas maiores, ou mais Hatih:an,do êste pensametl- tantos exemplos tem dado os

São Joaquim tem uma 1:0- bens, com votos de felicidades na carreira que abraçaram. idosas, mas sim, em se ob- te, <lUe foi expresso maru- RIO, 2 (V. A.) - heunido ·seus homen'S; mas faltaria,
pulação de 30 mil almas, na jeliv<o:l' de preferência e se- \<:hq'amente por Dib ClIe- ontem à noite, o' plenário (ia de certo, quem se sobrepu-
maioria brasileiro., natos, que não quase que exclusivida- rel�l, 'escreveu Martins de COFAP aprovou; o :,)e(üco do sesse aos preconceitos injus-

plantam e produ7'��.ln e nüo PEQUENAS lOCAIS de, à juventude, como par- Andrada, da TAC: "Espon- Ministério do Trabalho, a É"le- .tificáveis de ordem subalter-

a mercado consumidor para -te t'(ll�cável e coletivista, no -titneamente, pois, foi reali- vação geral de vinte e cinco na, para bem servir a meS-

as frutas colhidas. Milhares' SOCIEDADE CARNAVA- espírito universitário dos alu-
particular caso. tende a me-- zada Esta ligação siamêsa por cento 'sobre oS fr<ites re- 'ma e única aspiPação geral

e milhares de maçãs são da- LESCA "TENENTES DO nos de ·nossas Faculdad,es. 1'('('ll; igual tratui'!,ento. For- .lo excursionismo e turis- ferentes à navegação de ca- do povo, que é a grandeza de

das aOS porcos, CB.em das ár- DIABO" x x x neccnc'o, no (,( ('orrer das ,uo, ..
" bota-g·em. O produto ela ma- sua terra e a prosperidade

vares e apodrer.em. O dr.' A Sociedade Carnavalesca TEATRO
excUl'sões possibilidades em Trabalhando, assim, para- jora-ção, destina-Se à melho- coletiva,

Jorge Lacerda, governador "Tenentes do Diabo" deverá Tedas as segundas, quar- pt'oporcio�ar o maxlmo de elamente, tanto o excursio- ria dos salários elos maríti- Para trás ficou o' critério
I <

1" leg r amanhã às 9 h ras na tas e' sextás-feiras, às 1930
do Estado, :).ue esteve a 1 pGr e e ' o , '

sua essência ao tm'ismo,' o nismo existente em nossa mos. raivoso dos que, recostadO'3
ocasião da test.a· ern que:5tào, séde social do Clube Quinze horas, no XeatrQ Álvaro ele exc'll'siçmista penetra logo' Capital, como o escoterismo nas poltronas dos gabinetes
está empenh,1c!a e(l1 que a de Outubro, a 'sua nova dire- Carvalho, estão abertas as

IlQS lr;<:;ios em ql�,.' vive, pa- que ainda não despontou,
1

de mando, bem pagos pelo
próduçi?O frutlfc'li, \lo mmiÍ- toria, que. re�erá' os destinos inscrições para todos aqueles

1:1 uontJoinar e colocar à dis- dã() ao turismo do Brasil, o
1

Estádo, tudo queriam fazer
cípio enc')nU'e )11,etado, evi- da agremlaçao no corrente que tenham qualidades para pOSiÇ�0 dos demD.is, os en- impulso principal. Não fôs-

' FOI EXPULSA através da estreita conveni-
tando m�;:\íl' ljJ.::c stJ imp0l"te ano. ingressar no Teatro Amador

Sl;1.1lJlWntos bás'il'GE, as ,ma- ')", desde cedo, despertado o.' BIRMINGHAM, Alabama, ência partidária; não foi por
frutas idênticas a preços x x x de nosSa metrópole, o qual ne;rn::: de uma "bor).-viagem", g-ôsto indefinido do homem, 2 CU. P.) - Authel'ine Lucy, outro motivo que OS municí-
exorbitantes. FAéuLDADE CATARINENSE dentro em breve estará se "' t d f I úJn conhecer a Natureza nos uma estud�nte de côr, fOI,lpl'''o governados por prefei-.

bl'
sem o.erecer, eJ\l u o, a -

.
v�

apresentando ao nosso pu 1- • • , ,
�os (t)modismos, e traba- ,'cus recantos maIs pItores- expulsa da Universidade de

I tos pessedistas deixaram de

lhando como b"a�L� ao turis- .�{'S, e não fossem o trabalho_ Alabama, sob a alegação de receber em tempo aS quot.as
e a dedicação 'que tem tido ter feito acusaçõe3 selYl pro- j a que tinham direito por lei.
muitos, em tornar conheci- vas de que as �utoridades es-I Parece que a'gora os. ventos
d"s ,os lugares maravilhosa- colares conspiravam para· sopram de outro quadrante e

'Gente belos, certamente que mover um processo .contrai bom será que as'sim continúe,
;:oje" o turismo brasileiro, ela. A expulsão da jovem a- para prestígio" da Democra.cia
não passasse de uma forma mericana foi consumada a I e dignidade da função gover
banal em se tratar o estran- despei.to de uma recente de- namentaL

C1sao judicial, segundo a I O Prefeito 'Osmar Cunha é,
qual ela deveria ser matricu- nisso, o perfeito democrata
.lada na Universidade.

.

Osmar Cunha,

COLABORAÇiiO IH. TAC F:

CRUZ.EHW DO SrI.

NA aSSEMBLEIA LEGISLATIVa

Realizou-se ontem às 9,30
horas, na Capela e Auditório coas interessados poderão
do C�légiO Cata:-inense, �s procurar, para tal fim, o sr.

solel1ldade� de mauguraçao. Nils@ Mello que prestará as
ao ano letivo da Faculdade . f' -

necessa' r1·as.. ., m ormaçoes
Catarmense de Fllosofla.

.

A oração inaugural fói pro-
ferida às 10,30 horas pelo
'Professol" George Agostinho
da Silva:
Altas autoridades do' Esta-·

Trio me,derno.
E o excursionismo, pode e

ue\"e acompanhar o turismo,
tanta no âmbito municipal,
como até na esfera federal,
,')nde, e principalmente, e

xistcm os clubes devida
menfe estabelecidos, com

pOlido entre outr3E' associa

ções, no Conselh0 Municipal
PARIS, 2 (D. P.) - Carlos de 'llrismo, form::.ndo o De

Alves Souza, o novo I:mbai- partamento de Turismo e

xador do Brasil na França, C(;l'tall1ens da Frefeitura.
chegou ontem de auto, pro;· Dá 0.0 melhores beneficios

x x x cedente da Costa AZ1.ll", a�orn- ús várias camp::lllhas em-

CBA' DANÇANTE panhad� da e'2pOsa. O diPlo-ll11'ee�:lidas e às iniciativas Reto r n o u segunda-feira I Vargas Ferreira (PSD), para ralmente, interêsses de ter-
Como das vêzes anteriores, mata velO de Roma, onde

l'e-I
particulares. úl�in:a à nossa Capital, a Co-

I relatá-la, a�ós o que, junta- 'ceiros. '

.. _

decorreu bastante animado presentou sua 'pátria, durante .A fducação UJ excursio- mlssao Parlamentar de In- mente com os deputados Oli- Dada a ConstltUlçao da Co

o "chá dançante" que o Cen- � anos perante o g9'vern� ita- nisrá',é a de incrementar na q.uérito qu� estev� em J?ioni- :ce P.edra de Caldas. (!'TB), missão, estamos cert03 de que
tro Acadêmico da Faculdade hano. Carlos Alves de �ouza 511;! ft:; o qUe de belo O' 1'0- SlO Cerquelra, para OUVlr 0S !Presldente da Comlssao, e se encontrará uma fa.rmula

manifestou ao corre<Jponden- II eleia, tornando-se amigo in-
1

interessados na questão que! José Waldomiro Silva (UDN) cápaz de solucionar, pacífi-1 f
'

t: desta agência sua satisfa- timo da Natureza, �ofrendo; d2'u motivo. à Sua co�stitui- I será o parecer do represen ... camente, tão grave _questão.
çao por estar de volta a Pa-

I
com <,la os seU3 ngores e çao, ou seJa, a relaClO>l1ada tante pessedista discutido e Segundo declaraçoes do sr.

ris, onde exerceu o cargo de
I
g"oz:.m:1o os sei'!s prazeres.' com. posses de terra no .cita-II votado e daí, conforme suas Edgard Bonnassis da Silva,

secretário da Embaixad>t. bra- Aqllt,le que excursiona, do muniCípio. conclusões, será indicado o os trabalhos da Comissão fo
sileira, até 1931, quando era I ccnstroe, no que vê, sempre Foram além de vinte os caminho a seguir para a so-

1

ram exaustivos e por várias
então ,embai�ador lo e::tinto nlllit-O mais, de '1.timiração e depoimentos colhidos "in ló'-Ilução de um problema que' vêzes se prolongaram até al
Luís de Souza Danta:" carinho, do que o próprio I c()".

.

� ,

�envolve interêsses de mais de : tas horas da noite. Conforme
______________r-____________ 'Jl1C construindo deixa a ri- I Agora, a matéria será en- 1200 famílias, tôdas eedicadas lhe foi dado observar, uma

gül' dos tempos. A colabo-! tregue ao deputado Lenoir I ao cultivo da terra e, natu-I vez. que acompanhou os tra-
ração da

�
Natun,za, nêsse ._--

'. ----

,--
o - •

,balhos, O< julgamento dos in-

sl,nticlü, dá também aos ex- JUSCELINO FALOU A IMPRENSA teressados foi taxativo e con-

cUl'sionistas a felicidade de .,' siderou a atividade desenvol-
.

suas campanhas e a com- ESTRANGEIRA viela pela Com!s�ão P�rla-
Ilen8ação dos seus sacrifí- mentar de Inquento, cl"lada

Um novo jornal realmente novo. :..:ios. RIO,.2 (V. A,) - Falando, restia, Adiantou que, todos Os pela Resolução n, 8, de total
Constante noticiário a respeito de Santa Catarina c O}; llecessário qUe se dis- à imprensa estrangeira, on-I planos a serem po�tos em' imparcialidade e conduzida

particuíarmente de Florianópolis. tinga 10.go, o excursionis- tem, o pr,esidente da, Repú- _ I dentro ,dos mais exigentes
À venda nas principais bancas de.jornais.

_ I mI) -::0'1':0 pedra fundamental blica anunciou que dentro de: execução, principalmente no' anseios democráticos, bas-
Quando estas notas estive- Para maiores informações procure o agente e eor- -::0 turismo, em sua forma- d'

�

b t I It d ·t p ra c !Tobor r
rem sendo divulO'adas pela" I

uma semana ara com a e que tan,s,e à alimentação, são 1 ap o :1 ar
.

a o .a
'" respondente, à Praça 15, na27.' çüo, Sendo a escola para os frontal ao problema da ca- de Sua autoria. esta aflrmat1va, as palavras

imprensa, os maravilhos0s
pronunciadas pelo ·Pi'efeito de

���!�!:e�se �: e�������\��� ,SAN·TOS SOB TREMENDO TEMPORAL ��:i�� uC�:q��i������a?'C�=
expostos, em artística,; vitri- ferecida pelo Executivo e Le-
nes dos Serviços 'Aéreos Cru- .

,.

��;� �on�u�i�:ri���i�!J:��;. dEZE�ÀS. DJ:: MORTOS E·FERIDOS ���r�:E�:o�:iii�:���E:��l�
Essa' organização aér�::t que ..- S. PA"?"LO, 2 ,(V. A.) .-- A bom�elros e demals uuton-

1
do que os tJ"a·balh,)s de !ial-

I Paulo, no serviço de. mlva, feridos seja bem maiol', poi� racterística da atividade da
se colocou à inteira dispo<i- P?pulaçao de ,"Santos �s�a dades.

.

,. I varnen;.) t(·n� sido f:>it�5 com mento das vítinl8.:<. o local do sin\str:> é de,difí- referida Comissão, não rega
ção, prazeirosamente cola- vlvendo rnomento'3 dramatl·- O morro de Marape,

sltua"l
os holofotes de viaturas do! O governador Jf:ulÍo Qua- cH acesso, d.ado ao f;cu·.nulo teando aplausos pqr êste mo-

bora para que esses prOdutos COs em 'virtude d,� violenta do, num dos suburbio3 da ci- Exército. " dros, ao ter conlleeimento d'-l de .águas.

I' tivo.sejam :vistos no� m<Jiores tromba d'.água que e.5tá,'cain-1 dade, desmoronoou, dt>rntban-. Já foram mobiiizaclas (lua- catastrofe, dirig(Ll-Se "ara t d de-;-,... .I"'
.

.' ., Des a forma, coroa o
centros consumidorl'" do país, do desde as 14 �ora,�. A l�ora I?O c�rca de-,trmt� casa;;. fI.�e I

trocentos médieo.;, �,endo o i ;:;ant03, onde está dirj�_:"Índo Apesar da mten::nclaG'J das pleno exito o trabalho inicial
divulgando .. amphmente a q�e recebemo�" a, comumca·, I

a nOlte, háv1am Sido rec�lhl- Corpo de BombeIro, cta ciàa- i pessoalmente os trabalhos chuvas, a catastrofe::;e res- da Comissão P.arlamentar de
riqueza de noss().·�,ól», çao, a chuva contmuava for- dos 12 cadaveres e 18 fende)s.j de praiana reforçado eom 160 de salvamento, Presume-se trínge apenas ao slibu.rbio de Inquérito que reg_reS30U há
Com a op0rtu'rüda;�e, serãG te, d·ificultando a açill do"

I
A,cidade e'3tá às e�curas, 81'11« i homens da un!;:'!nd,2 je Sáô'! que o numero de mortbB' é MarálSé, dias a Florianópolis.

.

Antevendo (; extraordiná
rio futuro de São Joaquim, e

no intúito !le divulgar am

plamente a belp.l.:1 e o saber
das fruta3 )ln) luzida's na.;

quela explêndi.t gleba, o sr,

Luiz Fiuza Lima, Liretol'

Superintendent,e da 'rrans

portes Aéreo" Catarinen.se Be

colocou em cont':te'�o com o

prefeito João Inácio de Melo,
e êste imediatamente les

pondeu o p<ldido de
.

frutas

para exposição em Sfto Paulo
e Rio em telegrama lWS se

guintes têrmos: "Comi!:'são
I , •

Festa Maçã cone\)�'rC\l" maXl-

ml} prazer ced�'.r
.

um "tom

número frutas' vg sl�n(lo tan

to quanto possivel das que

formam mostruário da .�xpo

sição pt Referida C()missão
está- procedendo aqulf>ição
mais frutas para substituir o

estoque apresentado ,v� já
'prejudicado em paJ."te vg ('11m

'adiantado Estailo maíutação

Novo Embaixador
do Brasil em Paris

geiro, que aqui viesse sem

ilU(' 11ada tivessemos para a

presentar.dó convidados compareceram
às referidas, solenidades, nas
quais esti"verám presentes to
dos o alunos 'e amigos da Fa
culdade.

de Direito fêz realizar, no

Lux Hotel. A nossa reporta
gem, palestrando com o sr.

Norair Kalemkarian que Se

encontrava nesta Capital a

serviço, teve a .oportunidade
de elogiar a magnífica reu

nião de ôntem, louvando ó

pt Fineza inforlll:ll' ursente
que dia estará g;rl1Í al"im le

var frutas pt !"ai passado ra
diograma pal'a '.rA.C f,a,ies 1't
Saudações pt João Jnádo

Melo, Prefeito MunklPIlI",
DE PORTO ALEGRE

EXPOSIÇÃO EM SãO
PAULO E mo
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