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'deFln:tIeO'J711S'c(Vel'I'nAo,) - O presí- nica, em Santarém e J .�c::lré-

GERENTE �
_ A _ ! Kubitschek Acanga, -n -niíosto " v Exa.

Domingos F. � ;: enviou ao ministro Alves C:1- minhas congt' a tu I a ç õ e s

de Aquino � .: ;� 12.�C 6 mn ra a .soguinte ,cada" S;I��- t pela eondu���scl::l.1·eCi(la, fir-

.. �
,

entando a partícipaçáo ua me e p:ttl'luLca Cu.H l!1I2 se

;�.�"""""""''''''''''''''''''''.''''''''''.J">.'
,

� __� _.,.._".-.. _ __ "

Marinha de üuerr� n?,::; ope- distinguiram os elementos da

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

B!diÇão de hoje - 6 págmas Ftortanópolís, Quinta-feira, ii de Março d-e ElSa
rações para debelar o movi .. gloriosa Marmhn de Guerra

i.1 <l> 1.0(1 n.ento reb,": ti ,'� Brasileira, que nartícípnrem
"Ao chegarem ,10 seu tér das oIYerações realizadas em

conjunto com coritingantes

'Condenado Idemar de Barros

em Cachoeira

do Exército e unidades da
Força Aérea Brasileira, ii.

conduta, cheia de bravura e

.decisão, mas ao mesmo tem

po serena e elevada, das for
ças combinadas das tr'es ar-j

Dois anos de, prisão, GrS 2.000.00· de multa e interdição
,clKde; ldireilos por· cinco anos

s, PAULa, 7 (V, A.) - A's Aos advogados do ex-go- mar de Barro." a não ser pe- Campos do Jordão, enquanto se encontra

3,25 da madrugada de ontem varnador bandeirante resta las noticias dos jornais e por outros são de opinião que êle I dos Jndios.

o desembargador Amorim Li:' um pedido de revisão ao pro- ísso mesmo não quero maní-

ma, presidente do Tribunal prio Tribunal que o conde- festar qualquer opinião sobre

de Justiça ·do Estado, depois nau ou um pedido de "ha- o meríto do feito crtminal já'
de uma sessão secreta que bsas-corpus" ao Supremo decidido por um dos mais

durou oito horas, anunciou a Tribunal Federal. Aguarda- egreglos tribunais deste país,
condenação do ex-governa- se a qualquer instante a ex- Mas uma coisa é certa: se

dor Ademar de Barros, por pedição do mandado de prí- os outros tribunais quiserem

16 votos contra 12, a 2 anos são contra o sr, Ademar de julgar os poderosos e se hou- . COml'·tl'va Panamerl'c8na· ded eclu a'o a 2 mil CI'
' t d lníst

-
,;, NA APOPLEXIA que o vem acometendo, com

e r", s
, :' _uzeIros I Barros, Este seguiu ontem à ver agan es o mirus erio pu-

-

d� I�ulta e a Interdição dos noite, quando já se processa- blicoque os-denunciem, como
derrames de raiva no cérebro, o filho do ex-governador

díreitos pel? prazo de 5 �nos'l va o seu julgamento, com a é seu dever, será grande, �o de�esp�ro de, insultar a família Ramos escreveu .qU� Am.'zade Unl"VerSI"'a'r.'a
Este Julgamento refere-se esposa, para a cidade de Ca- muito grande mesmo, o nu-

o bando e um so e Nereu era apenas o escolhido para ser

ao rumoroso processo dos choclra dos Ind'ios, Suspeita- mero de condenados","
honesto", O insulto generalizado terá, estamos certos, a re- 'A Caravana de, Estudantes A proposito estiveram nes

autO_l110veis i\rlc;uiridos na se, porem, que o chefe polítí- S, PAULO, 7 \ (V. A.) - Foi lmIs!\, de Inumaros mcmbros da famílía Ramos, que perten- Paulistas que vai aos EE, DU, ta Capital, .os jovens' AYA

gestão daquele ex-governa- co está em lugar incerto e expedido ontem pelo presí-
com a U. N. D .. Al'istiliano, Henrique, Aristides, Alfeu, Jaí- para fazer propaganda do LON ORION CARDOSO, 11:1-

dor.: d I t d t d b me, Lnerte e tantos outros, que nunca viveram (las mama- B 'I f
.

bid I
.

ar, acusa o c e se er apre- não sabido do seu Estado, Se en e o Tri unal de Justiça
" rasu, ,01 rece I a pe o Em- tural da cidade de Laguna,

priado in.debi,tamente dos torem negados 00 reCursos
de São Paulo a ordem de pri-'

tas bornhauseanas, hão .de dar resposta ao guaxÍnho ber- baíxador da Nação Norte-

d
u

_ rador c atrevido.
-

A' t
estando estudando errí São

mesmos ,e por ISSO- aCt�sa o e que, naturalmente interporão sao contra Adhsrnzr 'de Bar-
mericana an es de partir em Paulo. e Sérgio Orion Prado,

pronunciado P?r crrme de os advogados da causa, o réu ros, em consequencia da sua
x x sua missão, portadores que foram de um

peculato, Os veículos eram terá de cumprir sua pena na condenação a dois anos de
-

", o. GOVERNADOR viajou ontem para o Rio, afim A Cara vana de Estudantes, ofício de apresentação ao

em- numero de 36

e.
se

dcsti-I peniten.ciária
do E;:;tac1o, em reclusão, O mandado foi ex-

de tratar de interesses catarínenses, junto ao QJverno Fe- ou a Comitiva Pan-Amarícn- nosso Prefeito Municipal,

navam à Força Publica de Carandu, pedido às 15 horas, sendo re-
deral, Precedsu-o como cartã-o de visita, um telegrama I

na de Amizade Universitaria, com quem mantiveram longa

São Paulo, sendo ndquírídos metido à delsgacía de segu-
aprovado pela bancada governista, atirando ódios pessoais compôe-se de oito membJos, palestra, dizendo das finali-

da General Motors, A acusa- O PRIMEIRO PODEROSO rança pública, onde deu en- � rec,alcados c,ontra um Ministro da República, auxiliar da
;
tendo como cordsnadôçes dades do empreendimento e

ção sustentou que a sr, Ade- CONDENADO trada às 16,30, Imediata- Imediata confiança da Chefe da Nação, Vai, assim, o Go- AYLON ORION CARDOSO, solicitando COlaboração para

mar de Barros se apropriou mente foi designado um lns- �ernador Lacerda apresentar-se no Rio como um jacobino SERGIO VIEGAS PRADO, obtenção de fotográfia, fa-

da importancia que perteÍ1- RIO, 7 (V, A,) - ° deputa- . petor para cumprir a ordem, ao
Clube da Lanterna, Sendo certo que o telegrama com LEOPOLDO BRUCK LACER- lhetos, etc" ,não só da Prefei-

cia ao poder publico e a de .. do baiano Aliomãr Baleeiro, I de prisão, mas Adhemar não' que o traiu a sua bancada, será lá recebido e atirado· f'ora, D'A E VIVALDO CASTANHO tum Municipal, como tambem

fe2a alegou que a; quanttt 're- logo que soube da condenacão

I' foi
encontrado, O líder do pois as raivas. provincianas -não terão a força 'de colocar LAKOWSI{y, de Associações de classe des-

cebida não era do Estado e do sr, Ademar de Barros, fez Partido Social Progr�ssista em segundo pla:no os interesses catarinenses, restará aos , , ,ta cidade, que visitaram, re-

sim parte do credito total a- estas declarações: está ausente da capital, e o d���u,tados que o apr':va�'am a decepção de não terem con-t d Auc�mltr,v� �an-Ame_ncana gressando ante-ontem para a

berto pelo Banco. de São I "Fiquei estarrecido, porque seu genro, procurado pela segUido sabotaI: o propno Governador, E com esse, resulta-
e n. versItanos, propoe-se a

Capital Bandeirante,

Paulo, de on_de fora

transfe-I'
neste país nunca vi nenram I polícia não soube. informar do ha-de lhes �icar. a sensação mental do liliputismo que I :!ra�es de p�l:stras, con:e- Anguramos aos jovens uni':

rida para o credito do sr, A- poderoso condenado, Não Co-
I
seu paradel'ro, ACI'edl'tam al- Os envergonhara por algum tempo, pelo. menos. .

le,nclas, televlslOn,ac�as e la-

d f
- vel'sitários feliz jornada em

demar de Barros, nheço o processo do sr, Ade- ! guns que Adh.emar e3teja em
'

.

x x ,
10 om�as" �r�Jeçao d� fil-

pról do maior conhecimento
,

-
,', CAUSOU DO', na Assembléia, a estreiteza craniana' mes, dlstnbUIçao de livros,

f Ih t da Pátria Comum no estran-

���.�����.�
do deputado �� de Souz� lideI' do govêrn� que nem de ,,o e?s e publicaç�es sobre

ge�o,
. ,

• leve suspeitou das verdadeiras finalidades. do telegrama \ mv�stlmentos e tUI'lsmo e, e�- ,

:: • ' � pl'Opôsto pelo bloco raivoso da U. D. N. Demonstrou o de- I pecI�lme��e pela EXPo�Iça:J INCÍD'ENTES·oÊNTR-Ê
� �'U 10 o UfIDa � putado L\lis ne S.ouzà lel'dice mental, incOJ:npativel com 0\ Inte_rê-meIlcana do BraSIl" a,

\,

o,
.. ,-, •

' ", C!ll'gu- de.llder. Senão isso, traiu o Govel'llador, o que, aliás, re�hzar-se em, ,21 .países, �t'< ÇATOLICOS' E 50-

� ;:. >
_4- :

' "-c. I- lIão If'I'iwd_!,wra: P::i.T:r na,
,

:�Jl:t ca�iNl politica! _ge3de
.

o \ Nos EE, UU, r: COl?!ti�a CIALISTAS EM

�
'

..
� tehlf6'{ms �Ia�osãs '(ll·ó'tOJ'aÇo:e9' <m"...aQ� íl)�.;:'fllltQeü$'.:. Lll'e��l1-�tl." .Elem�:ral'.-se dOIS- .

,

..
Ribeit'o.

,. ".
"",,�. ,.,. ,'lTte�.s, �l�emtOl'io percur- BUENOS AIRES

� ;. I' x x
rerá em duas camíonetas, a BUENOS ......ffiESr.!1 LU, P�)

� :; I -
'" ° POVO aguarda que o Governado!;' Jorge Lacerda partir, de MIA�II, , ,� Em 1- Grupos- de ca�ólicos e de'

o,
III :. determine abertüra de rig'orosos inquéritos para apârar

Washmgton, Nova Iorque e elementos de' outras confis-

o, Desesper,atlo com a derrota do Clube da Lanterna, g'fa�as à ação enérgic::t .o. "
I , Los Ang'eles r'ealI'zol'a' Expo I o-e tI' e' 'h'

O;
• � ...

.... ! gra'!Lsbl,as � irre.;ulaidades contra o. erário, denunciadas
,,;.,

- ,s s v ram val'loS coques

.. patriótica das Fôrças Armadas, que foram buscar no ilibado nome-de Nel"êu Ra· - sic' I d' t d
'

.. ; por um orgao que tem posição oficÍ'élsa, O Governador não ,oes" , Ian e o ediflcio do Con-

� mos o restaurador do poder civil, o manteneilor do regime ê. o assegurador da ;: pode nem eleve tolerar que denuncias assim impressionan-
O nosso Ministério do Tra- gre2so, em Buenos Aires, sen-

O; posse dos eleitos de outubro -:- o Paulinho Coca-Cola viu ruirem por teria as .. t' 'd'
balho, já recomendou Os nos- do finalmente dispersados

�
. .. 'es" S�Jan,l e.squ.eC.I ,as. e arqUIvadas, No laisser faire haverá

, suas pretensões de subir na llolítica por obra de ell.e:enho e a.rte do p"l.. i, � -
- sos -EscrI'toI'l'OS ComercI'aI's eIl1 p I pol'c'a A O t

-

�

" comvencra, por omlssao, do Governador e do respectivo S,e-
e a '1 1, C ncen racao

Vitorioso, o C,Iube da Lanterna, os eleitos do povo, entre os quoais o SI', Jor.2e � t"
- Nova' Iorque que p ..eote toda' teve lllg l' po's a Il0t"

,.. 'd
" cre arJo a que estao sujeitos os serviços apontados como "

.-
-

i
<1 a ., ICla e

� Lacerda, cederiam '�eus postos aos g'Glpistas do Govêrno de Emergência. hincu fente de des',iJs vultosos, Se o Governador falhar, caberá
assIStencla possivel aos jo-. que haveria uma reunião ali

> .Bornhausen voltaria ao Pa!ácio da Agronõmica, com poderes' absolutos. � A bl'" t't' t t
,- vens, tendo em vista o alcan-

.

da Junta Consultiva Nacional.

l Saindo o tiro pela culatra, o' menino te, passado o susto, caiu em erise de �
a ssem ela ms I UH' a compe ,en e comlssao, tanto maiô

ce construtivo do empreendi-
I Contrariamente ao anuncI'a-

�
I necessária e imperativa por Pertencer a uma das bancadas

� choradeira. E' por isso, só por isso, que escreve insultos boçais e ataque,; cretinos

1\
um dos cl'enunciados,

mento, Identicas recomenda- do, a Junta não examinou '0

� a um homem que, lJOr mais de uma vez, recebeu )ulg'amentos' consagradoreH dos ções foram enviadas pelo !ta- 'l'ecente decreto federal, sus-

. � seus próprios adversários, entl'e os quais as mais altas expressões mentais e mo- .______ , .__
grande nação amiga, bem co- pendendo a lei do divórcio,

/ mis, da vida brasileira.
mo muitas colaborações fo- Os católicos vaiaram os lide-

� DCl)Ois de quarenta anos de vida _pública, nos mais elevados catgtJs,�l sr, .·FA�'C'ufLDADE C.A·TARINENS'E DF.
ram feitas pelo·Ministério de res do Partido socialista, os

� Nerêu Ramos, sabida e proclamadamente; tem de seu o que herdou, o que obteve �
Educação e Cultura, Ministé- quais, numa recente declara-

" na sua g'rande banca de advogadono Estado,e o ql,le lhe perinitem possuir os seus

!
.

fiLOSOFIA
rio da Viação, d�� Reitoria da' ção, cr'iticaram o ministro da

� subsidios ou ve.neimentos. Não fez fortuna.
Universidade do Rio, de São Educação, sr, Atilio Deli Oro

> ,Os seus escl'úpulo e os ,seu respeito à coisa pública são proverbiais. A antítese I
.

Paulo, das Associações Co- Mainr o qual manifestara

� delés, tivemos com o sr, Irineu Bornhausen, que mal assumiu o govêrno catari. Conforme tínhamos anun- ensino secundário e supedor, merciais de São Paulo, Rio e que o governo era· favoravel

�
nellse já' detel'lllinava a transferência dos dinheiros públicos para o seu banco, �

ICiadO'
.realizaram-se no pas- de todos Os Professores da da Federação das Industrias á criação de universidad'es

cujos balancetes, continuou a assinar, mcsmo depois de instalado' no 110der'. � sado dia 2, na nOs3a Facul- Faculdade\ie Filosofia, de de ambas as capitais, !livl'es"

:� esco�:;:�:;í::�!�e:�:eçou, pois, bem no começo e só finalizou bem no fim, � �.:�:s d;���������ç�so �o�e�i� �i�����s�:P:���i�� �él:�r��n� Õ---R--
....

.-..I---S-·_-
....

O
............

--D-��A·-C-----I-�D-A-
..........

D--
...

w.E�
.: Daqui denunciamos o Governador de e.5tar desviando m_áqllÍnas flo Estado � ano letivo, Rvdo, Pe, Alvino Bertholdo

:. para trabalharem numa fábrica sua, no Canoa:;;, enquanto nas, estradas das vizi- � Barun, S, J, missa na ca-

� nhanças fila imensa de caminhões aguardava o trânsi�o, impedido por atoleiros. ! A's nove e trinta horas, pela do Ginásio Catarinense,

� Con.fessan4o e confirmando a nossa denúncia, a imprensa gov'ernista arranjou com a assistência de S'. Excia, Depois da cerimônia reli-

.: para o assalto ao erário esta desculpa esfarrapada: para compensa.r e retribUll' o Governador, do 81', Secre- I giosa
e no salão de 'festas,

:: o trabalho das máquin'as oficiais ,na prop-riedade· particular' do sr. Irineu Bor- .� tário da Educação e Cultura, i realizou,-se a sessão solene,

� nhausen, este doaria ao Estado, na futura fábrica, uma escola! Acontece que � do Sr, Presidente do Supremo tendo proferido a aula inau-

� essa escola, em virtude de lei, era obrigação imperativa da fábrica!' � Tribunal de Justiça, dt) Sr,
I

gural, sôbre a missão da ,nos- ,

� Por lei da Assembléia, em 1952, foi concedido um aóôno de Natal ao fllncio- � Presidente da Assembléla Le- sa Faculdade de Filosofia, o

�, nali�mo. O Governador, perdido o véto,. não' interpôs recurso. A lei, pois, teve � gislativa,_dos representantes
I
Professor George Agostinho

� vigência plena. Mas os servidores estaduais não receberam o abôno, para que o �
de S, Éxcia, Revma, o Sr, Ar-

•

da Silva,

� dinheiro permanecesse no Banco do Governador, perfumado de juros. �
cebispo Metropolitano, da i Éncerrada a sessão, S, Ex-

} Logo após a posse do sr. Bornhausen surgiu na imprensa sensacional noticia, � Almirante Comandante do 5P cia, o Sr, Governador ainda

:: de origem palaciana, segundo a qual (} ex-goveJ;nador surripiava dois quilos O; Distrito 1Naval, do Genr.ral
.

se demorou algum tempo em

:: diários de café do Palácio! Entretanto, durante os cinco anos de go,'êrno, o sr. � Comandante da Infantaria

I'
animada palestra com os

• B IIi' T
.. Divisionária, de Diretores ou 'Professores da Casa e convi-

;. orn 1aOSen (e el'mmou ap, esouro que pagaSse o seu' caderno de

armazcm.�.. t

:: No últjmo ano, as verbas para generos alimentícios e banquetes e recepções
seus repr�sen antes de vários dados sôbre problemas e as-

� .subiram a milhões. O povo pagou todas as rodadas noturnas de uisque e iodas
estabelecImentos do. noss:a pectos gerais do ensino,

� as 'chamjlanhotas da Agronômica, E pag'ou, mais, a hospedagem ali, c�m bem
.

�
> regados bl'ódios, cama e roupa' lavada, do deputado Paulinho Coca-C9ia.. .. FACULDADE CATARI.NENSE DE·
:: ,E' por tudo iSSó, que se acabou, que o fedelhote desmamad,o tanto .�'l'ita e �
< tanto 'chora, chegando, no seu histerismo a zurrar asneiras injuriosas às Fôr- � FILOSOFIA
� ças Armadas do Brasil. �

:. Leiam-lhe o aparte, ontem publicado em, manchete no órgão {{Ue a carteira ,�
.: do Coca-Cola escravizou: "Forças Armadas que mantém na Pasta da Justiça �
� um homem como o Senador Nel'êu Ramos, são Fôrças Armadas qUI}. en\'('r5';- �
:. nham uma naçã-::l", �

� O burrico, na sua igno],"ância, insulta por coices, pois a um portadol' de cli- �
" ploma superior não é permitido ignorar que os Ministros são da confiança do I-

� Presidcnte. ,
.:

:: Se, todavia, a injuria não decorre da !!.snice, não restará dúvida fiue o guri I� e�tá-se 'saindo perfeito c�fageste.
'

,

�
It.-.-:-: _ ·.·.-...·:.-.·_.,..·�..·..-..· ..,. � •

r.r. ., llil� .-.. .- �.-..••-. .- .

mas revelou, nessa emsrgen
cia, o espírito de cooperação
e harmonia que' Irmana

.

as

gloriosas Forças Armadas elo

N'ótu Ias
mino as operações realizadas

para dsbelar o sUc'te; rebelde
localizado na região amazô-

Brasil em sua alta miszao

constítucíonaí. Por intermé
dio de V, Exa, louvo a todos
Os elementos da Marinha que
participaram dessas opera
ções e lhes manifesto o agra
decimento do Governo da Re
pública, Reitero-lhe nesta en

sejo as expressões de minha
cordial estima, (as.) Jusceli
no Kubitschek.

SEGUNDA CHAMADA DO I As inscrições estarão abér-

OONCURSO DE HABILI- tas até o dia 13 inclusive, de-
TAÇAO vendo as primeiras pro 'las

E' já no próximo dia 8 que escritas realizar-se no dia 15

se mICIa na Secl'eta-ria da

I
pelas 17,30 horas,

.

;Faculdade Catarinense de Os documentos exigidos e a

F�losofia, à Rua ,E3teves Jú- especlfica�ã? de !ôd�s �s pro
m�r, 17,9,_ das 14 as .18 horas, I vas e �or�nos sa� IndIcados

a mscnçao para a segunda

I
nos edItaIS publIcados no

chamada do Concurso de Ha- Diário Oficial e afixados na

bilitação,,' Secretaria da Faculdade,

I
j·_/.:..........IfllV

I .
10'-'& -APLA

� 11,r c.e{)rs� Mauh('\\ J\d.af1U Secvlce, .Inc;:
...........

-

F'ui expulso' da aula porque a professora me

chamou de Coca-Cola e eu protestei.
Fez muito bem! Ela que vêl (Ifend�r o;.; pal'C'ntes
dela!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROMEU BASTOS
PIRES

-lhÉDICO
Onerações "Doenças de Se

nhoras _ Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado. .

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

Hospits l de Cazidade,
À tardo das 15,30 hs. em dian

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

Coutinho 44.

CLINICA
'de

OLHOS ,- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA.

DO \

DR; GUERREIRO DA

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO .

E:.lPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ' E 3ARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇOES
Infra-Vtll'melho _ Nebulização _

Ultra-Som
. (Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia _. Receita de

Oculos _ Moderno equipamento
de Oto_Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

da� 16 às 18 horas.. .

Consultório: - Rua Vitor Mel

reles 22 - Fone 2676.
Res. � Rua São Jorge :lO

Fone 24 21.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA MIllDlCA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

ConsuItó.rio - Rua João Pin-
to 10 - Tel. M. 769. _

'Consultas: Das 4 às 6 hora�.
Residência. Rua Esteves Ju

nior, 45. Tel. 2.812.-

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pela" j�'aculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

,

do Brasil
RIO DE JANEIRI)

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saud!' São Miguel"

Prof. Fernandr> Paulino

Interno por 3 ar,·.i> do Sel'Viço
de Cirurgia ,

Prof. Pedro de Moura
OPERAçõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS

CONSULTAS: No Hospital de
r� ridade, diáriamente pela ma

nhã
RESIDtNCIA: - Rua Duarte

"'""-�-:!"Schutel, '129' __:;;_' Tele_f. 3.21>.8 -

�

l"loti aiH'ipoli.,

------

Flor-ianópolis, Quint::t-feira, 8 de Marçn' tle 1956
-----------,----------_--------------------

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
.

Horário:
-

8 às 11 - 16 às
18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada.

INDICADOR PROFIS510NAL' '_�-------m!rnT'Irn!'--_

Dentista para'
criaD�as

DR. JUAREZ PHILIPPI
Edifício João Alfredo --

M É D I C o S
'IDR,. W!\LMOR ZOMER -'DR. JOSÉ TAVARES --,

GARCIA
Diolomado pela- Faculdade Na. .

IRACEMA
,

cícnal de Medicina da Uníver- DCENÇAS NERVOSAS E MEN·

sidade do Brasil I
TAIS - CLINICA GERAL

E:{-interno por concurso da Ma- Angustia - Complexo!, -

ternldade-Escola I Inson ia --;-, .Ataque� - Mamas -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Problematl.ca afet!va e sexual

drígues Lima) I Do Servlç<: Naclot,tal.?e Doen-

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

ria do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colô,nia Sant-Ana,
do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Caridade jano, 41 - Das 16 às 17 h«;lras.
e da Maternidade -Dr, Carlos RESIDtNCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa 139 Tel. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

-D-·R--.-A-R-M-A-N-D-O-V-A-L"':É-.PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João - Pinto n, 16, RIO DE ASSIS

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
rial�ente no Hospital de
Caridade.

Residência,
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.693.

Dos Serviços de Clínica Iti:fantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE. CRIAN·

ÇAS E ADULTOS .

_ Alergia -

Consu ltório: 'Rua Nunes Mh

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

lherme, 5 - Fvne: 3783

n:ÉDICO �------�-------------�

Com prâtíca no Hospital .são DOENÇAS DO APARELHO DI-
O SGESTIVO - ULCERAS DO ES- A D V O G A D

Francisco de Assis "e na Santa
TOMA(�O E DUODENO, ALER-

Cesa do Rio de Janeiro C I
CLINICA MÉDICA GIA-Dl!;RMATOLOGIA E L -

DR•. JOSÉ MEDEIROS
CARDIOLOGIA ' NICA GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei- DR_ �ÚLlO PAUPITZ VIEIRA
reles, '22 Tel. 2675. FILHO / ADVOGADO -

Horários:' Segundas, Quartas e
Ex-interno da 20a enfermaria Caixa Pos�al 150 Itajaí

Sexta feir��: e Serviço de gastro-enterologia I
Santa Catanna.

Das. 1� a.s 18 horas.
. da Santa Casa do Rio de Jeneiro �R CLARNO GResidêncla: Rua Fehpe SCh-1 (P f W Berardinelli). • •

midt, 23 - 2° andar, apto 1 - ��,;so· de neurologia (Prof. GALLETTI
Tel. 3.002. Ansli,gesilo). ADVOGADO

DR. HENRIQUE PRISCO � Ex-interno do Hospital mater- Rua Vitor Meireles, 60.
nidade V. Amaral. FONE:: 2.468

PAllAJSO IDOENÇAS INT.ERNAS Florianópolis -

Coração, Estômago, intestino,
f igado e via" biliares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
rioc e úterv /'

ALMEIDA
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.

Fone: 3458.
'

DR. MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLfNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas

CORAÇÃO - FIGAQO - RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILlS

Consultório - Rua Vitor Mei

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório - 3.415

FONSECA . Residência: Rua José do Vale

Chefe do Serviço de OTORI- Pereira 158 - Praia da Saudade

. NO do Hospital de

FlOrianÓPolis.,-
Coqueiros Consultas: das 8,uO às 11 ho-

Possue a CLINICA os APARE- ------ - . ras e das 14,00 às 18 horas.
LHOS MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTAlS'TINO Exclusivamente com hora mar-

TRATAMENTO das DOENÇAS
.

DnlATOS �cad�. i .

da ESPECIALIDADE. MÉDICO CIRURGIÃO ; Sabado - das 9 a.9__1_2_, _

Consultas -

_

pela manhã no
Doenças <de Senhoras - .Pl!r�o8 'I DR. LAURO CALDEIRAHOSPITAL
_ Operações _ Vias Urmarlas

.

.

À TARDE - das 2 as 5 -

C de aperfeiçoamenb e DE ANDRADA
no CONSULTóRIO - Rua dos 10ng�S;rática nos Hospitais de CIRURGIÃO-DENTISTA
ILHEOS nO. 2

., Buenos Aires. CONSULTÓRIO Edificio

.RESlptNCTA - Fefipe- Sch
CONSULTóRIO: Rua Felipe Partenon _ 20 andar - sala

m idt n . 113 Tel. 2365.
Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua. :�nente Silveira, 1,5.

D-R. ANTôNIO ,MUNIZ 3ó12.
.

Atende dlâriamente das 8 as

HORÁRI0: das 15 ás 18 ho- LI' horas
.

DE ARAGÃO I 811S e 5as .das 14 as 18 horas.

'CIRURGlA TREUMATOLOGIA ra�esidência: Avenida Rio, Bran- - 19 as 22 horas.

'Ortopedia co, n. 42. �
.

Conf'er dona Dentaduras e Pon-

Cousultõrto : João Pinto, 18. Atende chamadOR � .tes .l1ó,�is de' Nyton.
Das 15 às 17' diàriamente.

.r Menos aos Sâhados
Res-: Bocaiuva 1'35.

Fc ne'r. - 2.714.
. DRÀ. WLADYSLAVA

W. l\1USSI

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO

E'specialist� em
. mo�éstias de

Redação e Oficinas. à rua Con-
Senhoras e vias ur-inár ias.

_ 'selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
Cura. radical das mfeco;oes

_ Cx Postal 139.e
agudas e cronicas, do apertlho Diretor' RUBENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB genito-urin4cio em ambos 011 Gerent�: DOMINGOS F. DE
MUSSI nexos. . . AQUINO

MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:
CIRURGIA CLfNICA e do �i�tema ne,rvoso. 'fi Representações A. S. 'Lara.

GERAL-PARTOS Horárto : 10'12 as 1.2 e 2112 as .. Ltda

Serviço completo e eSPllciali- Consultório: R. 'I'i radentes, �.2 Ru'� Senador Dantas, 40 - 6°

DOENÇAS DE SENHO- - l° Andar - Fone: 3246. andar.zado das
métodos de 'Residência: R. Lacerda Cou-

Tel.: 22-5924 Rio de Janelrr

��;;\Ó��:::osmoede�;:t�mento. . tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novel_?bro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTl!]RQ _. - Fone: 3248.
_ andar sala 512 - Sao Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- AS�INA1'�RAS
LISMO nASAL Na Capital

R"Idioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ..........•.... Cr$ 170,00

EletroCllagulação - Raios Ultra CARVALHO
- Semestre., .. , ... '.' Cr$ !lQ,Q().

Violeta e Infra Verrru;lho. '

S _

No Intenor
.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, !\-ltDlCO DE CRIANÇA Ano Cl$ 260,OS
10 andar - Ed,ificio do Montepio. PUER1CULTURA> � PEDIATiUA Seme�tr� ....•...... Cr$ .;110,00
Horário: Das 9 às 12 horas - - ALERGIA INFANTIL,. Anunc,lO. m.edlante contl�to.

D MUSSI ('onsultõrio� - Rua Tiradeh· Os ongll1aJs, meS'liO nllO pu-

r:ó 15 às 18 horai! - Dra. tes n. 9.
T blicados; não serllo delfolvid�s:

MU��I Residência: - Av. Herel lO A direção não se responsablhza
Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 - T,el. 2.5�0. ho. p.elos con_ceitoB emitidos nos ar-

powsky, "'4. Horário: - Das 14 as 18
tlgos assmados.-

'0

,'as diáriamente
• ��1

_-

INFORMAÇõES P'fEIS \
Agência: RIO DE JANEIRO

- O leitor encontrará,. nesta co- "Riomar"
DR. NEWTON luna informaçõei qlle n.;;cessita,

D'AVILA diàl'iamente e de ime(liato:

CIRURGIA GERAL JORNAIS Te:.fone

Doenças de Senhorall - Procto- O Estado ., .. �
. . . . . . . . .. 11.022

I' El tricldade Médica A Gazeta ..............• 2.656
ogla !t",., � Rua Vitor Mel- Diário da Tarde 3.579

I C.011['1 ·'()811o. T lefone' 3307 I Imprens.a Oficial 2,688
reles n '"

- e .'
ITAIS

C . 'lt . Das 15 horas em HOSi:"
,

onsu .as.

I
Caridade:

dlal1te. .

(P d 1')
. 2.314

Residência: Fone, 3.422 ,rove .0) ,"
..

Rua' Blumenau n. 71. (Po�tarla 23·.80�361.

I' Nereu
Ramos .

Militar 3.157

ONIO BATISTA São Sebastião (Casa de
3.153DR. ANT I Saúde) .

JUNIOR I Ma�eJ,'nidade Doutor Caro
3.121 Consultern nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóIOLlS

CI tNICA ESPECIALIZADA DE I I<'J Corrêa ,...........

F',

CRIANÇAS ICIIAMA,DOS DR- - ones: 2!'í-34 e 25-35 -

Consulta� das 9 ás 11 hvJ'as. GENTES
.

-, - ----

R C Padre Miguelin'lo, Corpo de BombeIros .... 3.J13
es. e· on5. Serviço Luz (Raclama-12.

ções) ••............... , 2.4Ú4
Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2,ó94

DR. I. LOBATO COMPANH'=I�A-=S-'D=E�-----
FILHO TRANSPORTES

D 'enças do aparelho respiratório TAC . -.... .... .. .. . 1.700
'-'

TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul 2.500

RADIOGRAFIA.E RADIOSCOPIA II
Panair 3,553·

DOS PULMÕES Varig ,... 2.:325
Cirurgia <lo Torax ' Lóide Aéreo ,... 2.4.02

Formado pela FaculdaJe Nado- Real !.377

nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas .. . . . . . . . . .. 2.300

Tisioclrurgião do Hospital Ne· HOTÉIS
rêu Ramos '. Lux. ,

' .

Curso de especializa�ão pela Magestic .

S. N. T. Ex-interno e Ex-sssis- Metropol .

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta .:. � .

Guimarães (Rio). Cacique .

Cons.: Felipe
-

Séhmidt, 38 -' Central ,
.

Fone 3801 Estrela ,
.

Atende em hora marcada.
I
Ideal ", .

Res.: - Rua Esteves Junior, F.RTREITO
RO - Fone: 2196- !Disque .. ,,: .... :; ........

,-.__ .. -
--

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos' e

Crianças jtaio X
Atende com Hora. Mar-

cada. j 1_
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

_ ADVOGADO -

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

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clfnlca _ Cirurgia

PROTESE: ":::---Põntes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIL,: - Tratamento de

canais nela al
ta freq!1encia.

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

Fernando lIlachado nO. 5
Fone 2225

DR. lVO VON WANGENHElM
P EN T I � 'I.:.A_ -

t:;onsultório rua Bocaiuva, 42

2.021
2.276

�:�:i

r'3.449
2.6!J4
3.371

3.669,06 '

Com iste valo!" V.S.
ó.b ...i...á. umo. Cdnta. que
lhe ..enderá. jul"O com

penso.dor
e

IIMmi. pol.r'A SUIS resldin-

, ei!l- um lindo e útil presente:
um BEL/SS/MO eOFI?Ede J4CO aROMADO.

APr"ocul"e hOje o NOVO
NCO GRiCOLA

12.w.c <7�AO-, 16 "

FLORIANÓPOLIS - SANTA C:ATARI� __II!I!II••"'.•""..

........� .

I
:
•

!.. . Rua Marechal Deodoro 50.
• Em Lajes, nó Sul do Brasil, õ melhor! i! Desconto especial para os senhores viajantes.
.......QG••eee�eee...».�•••••••••••••••••

Restaurante Napoli

Viagem' com segurança
e rapidez

êQ ,NOS CONFORTAVEIS M�CRO-ONIBUS::DO
. '

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itata! - Joinville - Curitiba

•

Agê'nCia: nua' Deonoro esquína da
Rua. Tenente Silveira;

I

Ex,resso fltriaaõpoiís· Ltd r.
]!;NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FI,ORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PóRTO 1\.LEGRE, CURITIBA, . SÃO »AULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR�ZO�TTE.

M.atriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/;:;6

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA"

Ead. Tc.leg. "SANDRADE"

, 1Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGRE

I"Ríomar"
Avenida do Estado 16GG/76 Rua Comendador Azevedo.

64
.

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

El,d. Teleg; "RIOMARLl"End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: BELO HOR1·
ZONTE

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

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

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
,

Atende "RlOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
AlegrE', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA-NACJONAl DE NAVEGACAO
,

HOEPCK�
NAVlo-r40TOR «CaRL

ITINERAtiIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos
11-3 13-3 18-3 19-3
23-3 25-3 31-3 1-4
5-4 7-4 12-4 , 13-4
17-4 19-4 24-4 25-4
29-4 1-5 6-5 7-5
'o horário de saída de Flnrianóp.o!is será às 24,00

101 "fi e do Rio de Janeiro às 16,00 horas ..

I Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

porlos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informaçÕes, dirijam-se à séde da

Emprêsa,
-

à rua' Conselheiro Mifra,' 3Ô � Telef��(;!�.'i2-l2,
',h:l-. �j�;::,

Nfão desespere!
r

. ,
.

Para grande número de senhoras, o período mens

trual significa sofrimento, inatividade forçada, depres
são física e psíquica: E um suplício que se renova todos
os mêses (e, não raro, com intervalos abreviados)
fazendo parecer bem dura a condição feminina.
Cólicas, dôr de cabeça, enjôo e até vômitos cons

tituem êsse martírio habitual. Muitas mulheres sen

tem-se tão indispostas que são obrigadas a ficar em

repouso, e então atormentam-se por terem de in-
terromper os seus afazeres cotidianos . _ _

.

Simples analgésicos não resolvem o problema, pois
apenas atenuam as dôres durante algumas horas, sem
tratar a causa.

.

Existe, entretanto, um conhecido remédio, um re

médio de comprovada eficácia, o qual age não só como
. sedativo das dôres e calmante dos nervos, mas tam
bem, e principalmente, como descongestionante�dos
órgãos útero-ovarianos, cujas funções regulariza, Este
remédio é o Regulador Gesteira.
Tanto as mulheres que trabalham no lar como as

que lutam fora dele precisam ver-se livres dOi:j seus
sofrimentos periódicos!
São excelentes os resultados .obtidos, em t� casos,

com o uso do R�gulador Geste�ra.
.

da� Esquadrias
DE ALBERTO lUCBTER

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

ostóque para entréga imediata.
.

.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para cntréga imediata
Férro - T\Jbos - Sanitários e Azulejos para Importa,

ção do Rio de Janeiro da Cía, Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAÚDE P(JBLICA-

Mês de Março

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

4 - domingo - F'armâcia Catarinense - Rua Tra-

jano. 1 '

10 - sábado (tarde) - Farmácja Noturna -- Rua

Trajano .

11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
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 Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto .

O servico noturno será efetuado pelas
Santo AntÕr{io e Noturna, situadas -às ruas

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

via autorização dêste Departamento.
D. S. P., em fevereiro de 1956.

Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

Farmácias
Felipe Sch-

·PALACET-E CENTRAL-
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL ---, CONSULADO -

OU IMPORTANTE COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A l\fODELAR"
Je••••••••••••••••••••••"••••• Ii!t•••••Sl••_.....

Experimente!
Não se deixe vencer pelo desânimo!
Comece hoje mesmo a usarReguladorGesteira,

medicámento valioso, que exerce ação duplamente
. benéfica-sedativa e tônica-sôbre os órgãos útero
ovarianos.

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Sa.nta C::tbri!Hl, e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jom!lIs.
Para maiores inf.ormações procure o agente e (;01'

'espondente, à Praça 15, nO 27.

Ganhe Dinheiro Nas
Horas De Folga

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

�mbolso postal, sem prejuizo das ocupações diárías. For
lecemos rico mostruário. Pagamos bôa comissão. Escre
ler para Caixa Postal 10.030 - São Paulo.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12:,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Sinos de Montenegru

WALDEMAR DE VASCONCBL1.0.5

, • i
Derramai sôbre esta procissão de-imagens," silenciosas Ias vossas vozes frescas e claras corno brancas rosas,

amadurando em meu pensamento o fruto verde e amargo! I-0-

ULTIMA MODA

HANDRERCHIEF PROMATION 'combinou muito -bem

êste conjunto de blusa branca de mangas compridas e

galinha redonda, com calças inteiriças com jaqueta sem

mangas, de decote quadrado e alças com fivelas. O lenço
branco, herdado, dá.outra vida ao conjunto sóbrio e

elegante. (APLA).
--:0:--

ANIVERSÁRIOS
: Experlmente.boje

FAZEM ANOS, HOJE:
MôLHO ESPECIAL:

- sr. Manóel Fiuzà Lima,
do alto comércio desta' pra
ça e presidente do Banco de

Crédito popular, e Agnicola 150 gramas de queijo-cre-
- Capitão dr. 'I'hopasio me

Baroui, do 'serviço de "vete- 1 xícara de leite em pó
r inarra do Exército e que 1 1!2 colher

..
es de sopa de'

aqui serVIU'
,

? I sopa
de salsa picada

_ sta. Wancfa Albani, fi- 2/3 de colher de chá de

lha do saudoso conterrâneo sal

sr. Luís Albani .e funcioná- 1 pitada de pimenta
ria cla Secretaria do Inte-

MANEIRA DE FAZER:

, INGREDIENTES:

.
"

rior e Justiça
- sta. Marly Ana,.' filha

do sr Lauro Bustamante,
ilustre Diretor da Fazenda
lvlodeló -"';"ASSIS-BRASIL"
nesta Capital

- sta. Neide Silvª
- sr. Roberto Alves
- lná Souza
_.:_ sr. Walter'Meyer

-0-

Preceito do Dia

DR. SAMUEL FONSECA

1 - Misture o queijo com

o leeite em pó e leve ao fo

go em bánho maria, para
derreteer o queijo.

2 - Ponha õs outros in

gredientees e deixe cozinhar
durante 5 minutos.

3 - Sirva bem quente
com peedacinhos de pão,
-fritos na gordura, acompa
nhando qualquer prato de
verduras.A:S:�li.ÇO DE TAMANDUÁ

As mãos ,de doentes, con
valescentes ou simples "por
tadores de germes" podem
estar contaminadas por, mi
cróbios patogênicos que ve

nham das fossas nasais, da

garganta, da bôca, do in
testino, os quais, pelo
":'opêrto de mão", podem pas
s.11' a o'ütras pessoas:

Li'Vre·se de doenças,
abolindo o "apêrto de
mão", principalmente
em época de epidemia.
"":'''··SNES.

Clínica Noturnà

Dr. Samuel Fonseca, c;

rurgião 'Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quao:tas e sex

tas-feiras das 19 horas à�,

21,30 horas.

Exclusivümente com hora
l11[',!'cad:.t.

aFlol.'ianóIlO]is, Quinta-feira, 8 de Março .{e 1956'

OS FAMOSOS ,COLCHÕES E TRAVESSEIROS DE

A .Indústrla Nacional tem nos produtos da Fábrica
Probel motivo de justa ufania, tal a sua alta qualidade
2 perfeição.

Dentro da linha de produção desta consagrada fá
brica, merecem um destaque especial os colchões e tra
vesseiros de me-Ia DIVINO, que lograram se impor à pre
ferência geral em todo País.

No ,elevado intuito de proporcionar a todos, mesmo

-QS de posses mais modestas, o agradável confôrto-,e que
somente um "Divino" pode proporcionar, d'ecidiu "A Mo

Nos horizontes crepusculares de minha memória, I delar", sua distribuidora exclusiva entre nós, estabele
estão passando os fantasmas tristes de tudo o que amei! cer a insignificante quantia de Cr$ 30,00 para a entrada

Pelos caminhos quase esquecidos -por que já passc., -, na acquisição de 1 colchão e mais 2 travesseiros desta

um após outro vão caminhando em procissão sem !?,[.n;ia! famosa marca, ficando o restante dividido em suaves

I prestações mensais.
Se todos êles têm sulcos roxos na face marmórea, Esta simpática realização do sstabeleciménto do co-

e olhos e mãos vazios, por que foi que os ressuscitei? ração da cidade vem tendo admirável repercussão, pois
Sinos da .igreja d-a 'minha infância, amparai-me, tangei, todos aqueles que ainda não dispõe do seu "Divino" têm,
nesfa indizivel hora, que não é mais a hora ilusória! agora, a sua melhor oportunidade em adqütrí-lo.

_ Cumpre-nos, porém, informar' aos nossos leitores,
Chamai de novo o meu coração às doçuras da prece, que esta excepcional vantagem somente prevalecerá no

'autes que desça a sombra fatal onde a vida anoitece, corrente mês.
on de se perdem todos os rios no oceano negro e .Iargo l

MOLA DIVINO, AGORA, AO ALCANCE DE TODOS

P A, R T I C I P A C Ã O
»: "

OLEGÁRIO ORTIGA
W

TEREZINHA NAU ORTIGA

Tem a satisfação de participar aos pa
rentes e amigos o nascimento de sua pr imoge
nita SANDRA REGINA, ocorrido no dia 6 do
corrente na 'Maternidade Dr.. Carlos Corrêa.

Florianópolis, 6-3-56.

s. C. "FILHOS DA LUA"
Florianópolis, em 19 de feV'ereiro de 1956.
Ilmo. Snr.
Diretor da Jornal "O Estado".
N/Cidade,.
Prezado Senhor:
Tenho o grato prazer de levar ao seu conhecimento,

I que em data de ontem, foLeleita a primeira Diretoria 'da
'Sociedade Carnavalesca "FILHOS DA LUA" para 1956/

.

: 1957, e, que ficou assim constituidar ..

" Patrono - Prof. Clementina -c Fausto 'Barcellos de

, Brítte.
_

Prestdente - Dr. Sebastião Neves.
Io-V.ice-Presidente - Miguel Daux.
20. ditõ --Arnaldo' Luz.
30 dito - Aldo Rocha.
1° Secretário - Hélio Monteiro, ';

,,- 2° dito ,-'- Egoh Ol'inger. .: *
•

,

1° Tesoureiro +r: Mário Silva,
2° dito - Herondino Cardoso.
Almoxarife - João dós Passos Xavier.
Dir'etor ae',PÍlhlicidàcfe'...,!:::. 'Na1:a1'ell.o ',Cof!J:hO<. •

Diretor Artístico - Moacir Coelho.
Diretor de Galpão - João Dionisio da' Silva.
Diretor do Bando - Waldemiro Monguilhott Júnior.
Fiscal de Galpão - Manoel Paula Ribeiro.

,
Comissão Fiscal - Dr. Antônio Vieira 'de Oliveira,

Marçal Cardoso, Walmor Soares e Arístitiano de Abreu
Netto.
Sem mais, apresentamos as nossas Cordiais, Saudações
EGON OLINGER - 2° Secretário »Ó»

-,

-,

T.A.C. TRANSPORTES' AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS,

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no es

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De

creto-lei nv 2.627, de 26' de setembro de 1940.
,.

Florianópolis, 3- de março de �956.
LUIZ FIUZA LIMA

Diretor SuperIntendente

Preguiça e fraqueza
V,A N,A D 10 L

MOCAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM_.uiERCIA.

Não 'é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa caDsado. pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalhó.
VANADIOL

aumenta os g I o b u los sanguinl<ls e

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
�er usado em todqs as, idades,

INa grande fejra �e �rinqueoos
DOMPRADORES gI�,\SILEI- cavalinhos 'de balanço e car- gado em todos Os modelos Ia
.tOS ENTRE OS VISITANTES ros - especialmente fabrica- brícados pela companhia. O

dos para êsses mercados. A combustível utilizado foi a
mesma firma apresenta tam- perfeíçoado depois de dez a

bérn sua série de brinquedos
"Jetex", inclusive o novo' mo

tor Jetex, que se utílíza de
um combustível sólido e- é

propulsionado pelá expulsão
de gás sob alta pressão,
Esse motor pode ser empre- ras.

/

LONDRES, Março_- Entre
os mil visitantes procedentes
do estrangeiro que Se mos

traram muito interessados na

Feira Britânica de Brinque
dos, ora realizada em Earls
Court, Londres, como parte
da Feira das Indústrtas Bri

tânicas, figuram comprado- -----..,....-----'-------------
res chegados do Brasil, Ar

gentina, Bolívia, -Colômbia,
Perú e Venezuela, Trata-se
de uma das maiores exposi-'
ções de brinquedos já reali
zada na Grã-Bretanha, e que
demonstra a adaptabilidade e

espírito craador da indústria

britânica para manter-se ao

corrente, tanto no emprêgo
de novos materiais corno na

fabricação de brinquedos mo
dernos, corno naves interpla
natáártas e aviões a jato. En-

l
tre os artigos expostos figu
ram [ogos tridimensionais
construídos por uma emprê
sa de Bírmingham, bonecas,
inquebráveis fabricadas com

um novo material dotadas de

cabelos que podem ser lava- SACERDOTES ASTRôNO- do seus conhecimento, mní co

dos e penteadOS e uma esta- MOS E MATEMATICOS superiores aOS religiosos ele
I ' outras regiões do mundo. Es-ção de' rádio cuj os dois mi -

,

crofones podem, transmttír a I ,LONDRES, março - O es- tavam obcecados com o pro

urna distância de oítócentos crttor britânico Michael blema de cálculo do tempo, o

metros.
'

Swan, autor do livro "Tem- qual concebiam em termos

,
Urna emprêsa, cujos melho- ples of the sun and moan", matémáticos abstratos. Os

res mercados na América La- que viajou pelo México, rsa- maias primitivos desenvolve

tina são os da Venezuela e lizou em Canúing House, rarn um tipo de arte clássica

)erú, exibe urna ampla sele- Londres, ante Os membros da de grande sentido humano,

ção de brinquedo; grandes _ Sociedade
I Anglo-Mexicana, I.na qual há certa afinidade

.............................__ uma interessante conferên- com o estilo ateniense. Eram'
homens de mentalidade agu

da, C0r11' uma cultura arden

te, meridional e d�aivos me

diterrâneos. Os aztecas, ao

contrário, desenvolveram um

tipo de cultura menos visto
sa de matizes nórdicos, equi
valente a cultura gótica eu

ropéia.

nos de investigação. A- e111-

prêsa em questão recebeu du

rante a F,eira urna encomen

da dos Estados Unidos ava

liada em sessenta mil dóla=

Conferência ,sôbre a cultura
Maia

,

J:sfôrço Visual
1

Prolongado? (��

cia.
o conferencista, que fez

grandes estudos no Brasil,
,

México, América Central, Ve
nezuela e as Ilhas das Caraí
bas, dissertou sôbre o tema

"Mayas, Aztscas e Caraiba
nos"; fazendo uma breve ex

posição' sôbre a cultura dês-

ses povos.
Ao rsrertr-sa- ao "perfeito O sr. Swan se referiu aos

exemplo de desenvolvimento aztocas,» "que apareceram
cultural dos maias". o sr. posteriormente, nos últimos
Swan declarou que o eminen- anos do século XIV, conse

te historiador britânico Ar- guindo se colocar, em todo o

nold Toynbe demonstrou re- México e em várias partes da

cent�mente, grande ínterês- América Central em uma po

se por êste povo. A grande sição superior". Sua 'religião
maioria dos maias primitivos fôi mais complexa, do que a

viviam em pequenas choças, dos .maías, e também o rito

dedicando-se aos trabalhos mais sangrento. O conferen

puramente agricolás: porou- cista leu a tradução de um

tro lado, uma minoria seleta poema o qual qualificou de

vivia -nas cidade� que eram I "estilo muito avançado de es

verdadeiros centros relígío- crever". Destacaram-se tam

sos. Sua cultura girava em bém nos trabalhos de
-

escul
tôrno da religião, tendo esta tura em pedra e confecção
por finalidade alcançar o,' de cêstos.
frutos do mundo. Os altu!'eE ,O sr. Swan finalizou sua In

eram construídos para fins teressante exposiçãõ com

religiosos, mas' apresentam uma série de fotografias, que
detalhes artísticos de grande cHvulgav'am, entre outras coí

ínteresse.. Os saCErc\_ptes ck:;- sas, as características tísicas

ses templos eram grandes as- dos maias, aztecas.e caraíba
trônomos e matemáticos, sen- nos que vivem atualmente.

Terreno
Vende-se à rua Victor

Konder, (ex-Blumenau), com
588m2 sendo 21,60 de frente.
Tratar à Av. Trompowsky,
24.

'CeramiCd' Urussaaga
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordínáría

CONVOCO os-snrs. Acionistas desta Sociedade, a

comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se no próximo dia 31 de março, cie 1956, às 9' hora,:;, no

.

Escritório desta Sqciedade, em Urussanga, paTa
�
delibe

rarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

- Apresentação e discussão do Relatório, Ba

lanço e Contas da Diretoria e 'Parecer do
'Conselho Fiscal, l'elàtivos ao exercício de

1955;
- Eleição do Conselho Fiscal, para o exercício

de 1956/1957 e fixação de seus honorários.
AVISO

Levamos ao conhecimento dos nossos acionistas que
;e acha'm à disposição dos mesmos, no Escritório da So

:iedade, em Urussanga, os documentos a que se refere o

\rtigo 99, do Decreto-Lei n. 2,.627, de 26, d� setembro ele
19'10..

Urussanga, 22 de fev,ereiro de 1956.
DIONISIO PILOTTO - piretor-Presidente.

LENHA?

Só da_ Serraria UNIÃO

�xperimente e ficará fre
guês.
Preço: Cr$ 80,00 o me

I tro, entrega-Se a domicílio.

i _,

Avenida Mauro Ramos, 2.
li :)ne 2.,729.

(2c.<:..EBE./õ;j', DE:: CIMA,
IvlLJI YC l>/NI-IS/R.O.

1YlJ
, Ií;i' •

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com'o empate de (:clll1illg"() últi-mo vcrlf ícudo 11a )lO-

(Continuação) - PUBLICADA A ALTERAÇÃO ,COM RESPEITO íeja entre Hereílio Luz ,� Crêrnio Desportivo Cidade Azul,
Art. 180 - Admitir a seu serviço f' a qualquer ti- AO �OVO CODIGO: -'Foi publicada na imprensa lo· [:e10 escore de 1x1, o CO:1Jl1l'tO do Henrique Lage, de Lau- .

'

tu lo, quem estiver eliminado ou em cumprimento de cal a circular enviada pela Federação Catarinense de ' ('.) Müucr, foi proclamado campeão de f'oot-ball de ']fJ55 I
DA DINAMAR,CA

pena: Futebol, com respeito' a alteração introduzida pelo novo (;[,. Liga Tubaronense de .Despurtos. � PARA FPOLIS
Pena _ Exclusão do admitido c. multa de Cr$ .". Código Brasileiro de Futebol, sendo principal topíco ,,' O Campeonato .suli-io f'oi dos mais Interessantes e '- A tradic-ional firma ca-

2.000,00..
'.

daquela circular a transcrição do art. 232, 'em que ca- mereceu surpresas a g,';l.I1'';, no �.') turno quando o mo- tarinénse "A. A. Carvalho"
'Art. 181 -:;:- Não providenciar reparos em suas de- Lerá à diretoria da Confederação, F'ederação ou Liga dr sto conjunto do GrêyY)') conseguiu transformar .. se no acaba -de receber direta

pendências desportivas, de modo' a não oferecer perigoj. assumirem automáticamente carater judicante com to- "fantasma",' dando tremeudus dores de cabeça aos pvin- mente da Dinamarca, gran

Pena _ Interdição até estar em condições.
; dos os poderes conferidos por essa e outras leis respec- cipaís colocados .que 'f,')mm o Henrique Lage, Ferroviá- de variedade de SEMEN

Art. 182 .:_ Não apresentar, quando da realização de tivamente STJD, aos seus TJD e as suas JDD, quando IH) e Hercílio Luz, senio que conseguiu impedir que o, TES DE HORTALIÇAS E

competição ofícial.. o respectivo lõeal' regu-!arment:w- inexistir ou, inexistindo, deixar o orgão de _funcionar .ha- primeiro obtivesse o rLn:,' c-om antecedencin. ,derr�,tan· FLORES.
»

mente' preparado, e não apresentar ao -árbit'ro I) material vendo efeitos a decidir'. No caso local, ha pouco que al- do-o surpreendenteme-ite, Prepare hoje mesmo a

desportivo nescessárto, inclusive sobresalente para tarar, tendo em vista que a JDD tem existido 2 fun cio- Rua horta e adquira as se-

evitar atrazo ou lnterrupção : nado no caso de haver efeito a decidir, mai-l que serve mentes de. sua preferência
Pena - Multa de mil _a cinco mil cruzeiros. contudo para a atual diretoria da LJF 'decidir, caso

no Balcão instalado 'bem
Art. 183 - Não' assegurar aos repre�entantes da res- ocorra a dispersão de sua Junta Disciplinar' Desportiva, '- NA VARZEA

I'
no centro do "Mercado Públi-

pectiva entidade superior, em serviço, local adequado o que não' é provavel, co ou .no \ Depóaito sito à
ao perfeito .desempenho dé sua runçào :

- A A'ÇAO .PE ILMAR CARVALHO JUNTO À ::-lua Esteves Júnior nv, 58.
Pena _ Multa de Cr$ 1.000,00'1 Cd 5.000,00 desde CRONÍCA: - Tem sido bastante apreciada a atuação I CRUZ E SOUZ.\ X MAJOR COSTA

que lhe caiba 'o mando do jôgo, mesmo em praça de des- ele Ilmar Carvalho,' atualmente residindo em Florianó- Domingo, pela manhã, prelíaram no campo do Abri-

"portos que não seja de sua propriednde.: . polis, no qUe 'concerne a aproxi-mação dos poderes .es- 'g<j de Menores, as equ ipps do Major Costa e Cruz e
Art. 184 _ Não providenciar .) comparecimento à portivos e a cronica esportiva desta rggir.o. Trazendo a S0uza saindo vitorioso' é .st e ultimo pela larga contagem

eútida,de, quando 'convocados po,: seu intermédio, dir-i- mensagem do presidente Fiuza Lima, da F1}.C, não só de 7 x 2.
.

lh ti f
.

b t t f l' mais uma vez se revelou um FLAlVIENGUL"'-H0. ii' X })ENTN·EI' ()
gentes,::;associados, atletas 0!l pe"iSoa, que _ e es Iverem I 01 as an e e lZ, como c ._ - • " • "

veinculadas, ou deixar de repJ;eSenthl'-S,�, quando legal.:_, amigo inseparável este nq�so velho companheiro de cro- .- Sábado à tarde no ;l'i.:amndq do Ábrigo de �'lel1(d�C3

mente convocada, junto ao Orgão 'de Justiça Desportiva, nica. Ainda não 'faz muito, quando reaidindo em São prel iaram Plamenguin h i x Renuer, A vitória pertenceu
salvo comprovado motivo de força maior�" Francisco do Sul, foi por. sua, Inicíativa de aproximação ao primeiro por 5 x 0, marcando os tentos Altair (2)

Pena _:_ Advertência 01\ multa de Cr';ii 200,00 a ]a cronica com um grande incenÚvadoi;' �do eSJ)orte O- HamHt011 _, Edson e Bs t
í

s: a.
'

° .omandante Paulo Maurcio Dóuat que se proporcionou }NTER�ÂCJ.QNAL.:.' X. :1 t :TÚIÚ,lA 1.>0 A'BIWW 2Cr$ 1.000,0 .;.. "
.

.
-

.
. .

7<T I'
Art. 185 _ Não resfituir em i1el'leito estado de C'on- \._m ::,gl'ada,y,el. e_ distÍn,guidó' entendimento., entte os qlle "'o a Jng:o de Me�lot"�S, s'lbado, defrontaram-se a

ser.vação os' prêTÍliós dce<'posse -t-êriipO'l'úia:
"o �screvem e os que dirigem planejam, orientam, e iÍlcen- �a tllrma ioeal e o Ip.term\;;j"[1 r, J, hav�ndo um cmpa te

Pena _ Indenização. iv'am o esporte. Agora nota-se sua' ação de estreit�r 1e 2 y. 2_ ao finalizar a J�lt::i.

Art. 186 _ Deturpar o sentido amadorwta do des- �\ cronica com os mentores da FAC, de cuja' aproxima- LIMEIHA � X PALMEIRAS O

'porto por qualquer forma: <;.ão vamos dizer, bons resultados advirão, inegavelmen- Em Biguaçú, no periJJ.) clã' tarde, estiveram frente

Pena -:- Suspensão por 180 <t 360 dias. te; sentindo-s�, como se sente a disposição, a franquesa a frente Limeira, local t' Pa�meiras, desta Capital, srtÍn·

Art. 187 _ As penas de su.speJisilo pelas infraçõ€'s e ,os 'propositos do presiçlente Luiz Fiuza Lima já reve- do _vencedor o primeiro pOl' :� x O.
.

previstas neste código não se estenderá a todas as a{i- I.ados com o esporte que dele muito aspira. SANTA. CECíLIA 2' X CARACANA 1

vidades desportivas da associação, mas tão somente, à - MOTOCICLISMO: - D Moto Clube. de Joinville Domin�o, pela manhií, no Can;po do extinto Tiro ue

da moda'lidade em que se verificar :l, infraçful p·�lllidrt. ';,stá em vias de concluir, pensando já em programar a GU,erra 40, o Santa Cp(ili:'t deu' combate ao Caravana
'd

'
. -

d' 't dor' l'das no Itaum 'Es'ta ,:,onse'2'uindo -tl'l'llnf.ar pA.I·· '_). X 1. -.;_'
Parágrafo único - Alem da� sHIl;:;ões o pUlll o e �auguraçao e sua pIS a e c r . � '.'

obrigado a cumprir a exigênciá est,!.j,(�leejda na disposi- lista'; convem frizar, se equipara a muitas de outros Colabont,;.1(1 de L�Jiz Alyes da Silva

cão violada, ,dentro de t18 horas de t.n\lisitar r�m julgado Estados e suplanta as existentes em Santa Catarina�
.

� decisão, sob pena eLe suspensão ab cumprim�nto da Planejada e executada de sorte a oferecer a. maior sen-

exigência. sa'ção ao disputanfe e ao apreciador, oferece. condições
CAPíTULO X roara tal, cõm suas curvas e retas para competidores e

Das infrações pelo {u'biiro um' otimo 'local situado em posi�ão p�eviligiada para os IArt. 189 - O árbitro é ainda passi\el das :Jit,nções espectadores. Brevemente $etao dIsputadas grandes

previstas neste ,'"rpítl; (I.. ,

' Gompetições nesta cidade, prevendo-se uma competição
.

Art. 190 _ ?·jào con'ln)'ecel' ;,:). IO��11 da cr.mpetj(Jl' de carater interestadual por ocasião da inauguração

d d· d' da pista A delegação do Clube de temy da Sl'lvel'rao uan. o· eSlgna, o. .

' '.
.

•

Pena _ Quando �emunerado, lI:ulta de Cr$ 1.00Cl,@Ü I - O AUTOMOBILISMO ARREFECEU: - )�poca Regatas Aldo Luz que em Voga - Hamilton Cor'

a Cr$ 5.000,00 ou suspensão po�' t"inta a 180 dias, e houve em que o esporte do automobilismo esteve em ::sâo PauTo, domingo tiltimo, cieiro

quando amador multa de Cr$·· 50,00 a Cr-$ 200,00.
.

evidencia, destancando-se os volantes Raulino M�randa logrou novo sucesso, ven-! Sota voga � Francisco

Art. 191 _ Quando remunerado não comparf'cer 80 que participou de varias competições de vulb3 no país, �en-do a prova de oito da Schmitt-

campo cQm antecedência mínima 'de 30 minutos da hüra Francisco Said, tambem conhMido nos meios aut,''llobi- regata das Forças Arma-I Contra voga - Walmor

designada para início da c0mpetição.
. listicos do sul do B�sil, o entusista Raul Loppel' e ou- das d.o Bi'asil, regressou, Vilela ..

Pena -= Multa de Cr$ 150 por minuto de atl;aio e tros. Aqui a maior competição realiza,da foi o r (e úni-. no dia segui?te, tendo feito I 10 çentro - Kalil Boa-.

dobro na. reincidência. co) CircHito Cidade de Joinville, disputado por I)easião excelente vIagem e sendo baid

Art: 192 .,- Não relatar por escrito, embora sucita- ,
dos festejos do 102° aniv�rsário desta cidade,. com a par-, recebida por um bom nú· I 20 Centro E'dson

mente, as principais ocorrências' verifiçadas durante. a I ticipação d: numerosos volante� do Paraná. At_ui1imen; mero. de esportistas aficio- Westphal .,

competição inclusive falta desci9linar e o resultado da te nada maIs se nota neste� me�os. O esrJ�rte e ('�ro e ''lados do esporte do remó. A I Contra prôa - Ol'ildo Lis- '

competição. não: conta, com nen��m 'apolO, fICando os volantes ll1ca- ":;'uarnição foi esta: . bôa

Pena - Quando remunerado muita de Cr$ 500,00 pacItados a, Se 1110vln;entarem por conta prOpr!H apesar Patrão - Moacir Igua-: Prôa _ Sadi BeTber
a Cr$ 1.000,00 oi.! suspensão pór 50 a 1(01) dias, e quando de seu arr_o.l.o e ent�slasmo, H� .a esp'erança de ql.l�� vol

amador ele Cr$ 50,00 a Cr$ 200;00. te � adqUlI'lr o antIgo prestI�lO, mas pal'a ta:ll,o, ha

Art. 193 - Não conferir quando exigido em lei 0.11 Y!UltO que fazer, porque o perlOdo em que esteve l'�le·

regulamento, as fichas de id�ntidade dos atletas: "ado em muito arrefeceu o automobilismo eh1 };linville ..
Pena - Multa: de Cr$ 200,00 a Cr� 1.000,00 011 gUS- � REFORMA SEUS ESTATUTOS A ACI',.: - A

j'JJensão, de 5.0 a 100 di::ls, quando apwdul' de Cr$ 50,00 a \ssociação
.

dos Cronistas Esportivos de Joinvi1le, orgão

'Cr$ 200,00.
� 'e classe devidamente legaliza,do da cronicft esportiva

Art: 194 _ Não':>oi�(�;ta)' da :t'lscciação, do repl'tSL'l1- -:lesta cidade,. procurand,) dar :-naiM-: persomdidade à 01'

tante da entidade mi a:,ü(;l'id�ú\� policial l)lf'sente,' <'\3 2;anização, vem de introduzir alguma" l'eforírl:13 ,ql'f- 'h'

garântias necessárias ii boa 'ordem, a segurauga indivi- "izerem necessários em seus estatuto., ol'Jgma,ls. Elltre

dual própria, de seus a<"hiiiill'eS e atl.etas, até retirada )utros ,dispositivos condiciona a obrigar:?ío de m:1l1t)'r
das dependências da ': s:·;!)cia,:;�o, 'ou deixar ele interrom- 'e o associado em permanente ati i,j dad'J na crOll ica �s-

per a competir:ão 'ca30 venhr, a fa1bj' tais garantjas.. Jortiva, sem o que não poderá eo,ltar com li3 �;ire;t(ls IPena - Multà de Cr$ 200,00 ,a Cr$ 500,00 ou sus- ;nerentes e concedidos a.os cO'Y.j.lO!1_w1tt'S dos quadrus da

pensão por 20 a 50 dias
_

' .

ACEJ.

Art. "195 - Permitir a presença de ,J€ssoa estranha

à competição, no local da me�ma desdl' o início até o sau

termino:
Pena - Multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00.

.

(Contin lia)

A SELEÇÃO BRASilEIRA QUE DISPUTA OCAtv1PEONATO PANAMERICANO DE FUTEBOL NO M�XICO E QUE É CONSTI
TUIDA EXCLUSIVAMENJE POR JOGADORES VINCULADOS AO "SOCCER" GAUCHO, ACABA DE CONSEGUIR NOVO E
'BRILHANTE TRIUNFO NO CERTAMEI DERROTANDO A SELECAO DO PERO POR 1 a 0, GOL DE LARRY. OS CATARINEN-

',... .

.

SESJUAREZ E FIGUEIRÓ INTEGRARAM O.CONJUNTO NA FASE FINAL,' TENDO AMBOS BOA ATUAÇÃO.
-

. .

.

J
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OEstado Esportivo"
_ •••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, p.a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••

o NOVO CODIGO BRASILEIRO DE JUS- � - NOTICIAS DE JOINVllLE ,O HENRIQUE LAGE, DE LAURO MULLER,
liÇA E DISCIPLINA DESPORTIVAS E É O NOVO CAMPEAO DA LIGA
SUAS PENALIDADES POR INFRAÇOES (Do Correspondenfe Hugo We-

JUBARONE�E
DISCIPLINARES ber, especlal para "O ESTADO")

"

REGRESSARAM OS REMADORES
CATARINENSES

'----'--------_._------_.

-1\ BING·O
Em benefício da Sociedade de Assistência aos Lázaros e
Defesa .contra a Lep'ra, em .Santa Catarina, para amdliar
a manutenção do Educandário Santa Catarina, que abriga

e educa 9s filhos sadios dos hansenianos.

RELAÇÃO DOS ,PRÊMIOS
1 ° Prêmio - ,2, trí�hos para mesa, bordado a mão.
2° Prêmio -\ l' jOgo' americano, de vagonite, bordado a

a mão.
.

3° Prêmio -' 2 .jOgos de crochet para coquetel.
4° Prêmio - um belíssimo quadro de klin, bordado a

.
mão.

5° Prêmio - uma toalha de jantar, de crochet, feita
.

com linha. \
6° Prê!lliO _. uma toalha de bordado aiemão, trabalho

feito·a mão,
.

-

I 7° Prêmio - uma toalha de mesa, de klin.
,

8° Prêmio - uma colcha de casal, de klin.
RIO, 7 (V. A.) - �ntÍl'Í;t� provenientes da Italia, RIO, 7 (V, A.) - :) léenieo mineiro Martin 1"1'an-1 Vários prêmios de consolação.

afirmam que o centro-aV:1llt\� brasileiro Vinieius [Tllotou ci�,co, já não neg� e!ltJ,l.rl.'lll(!llt(., e"m a ati;nl direção I
O Bingo realizar-se-á, no Clube 12· de Agôsb, no dia

tcje dois goals de- se 'I time, o. Napoles contl'a o Milan. vascaína. O jovem técnie0 americano diz que seu obJeti- 5 de abriL

Au,im Vinicius, o ex-botafo�l�(,PS'�,. elimÍl:o�l ��vjrtnal- .

vo é ganh�:: l'ea:�'J1.ent� (�"que Jl1lg-,l '1ue merece. Por S�l� I" .

O; tr'abalhos s

...

e

.....
a.cham

�

expostos na vitrine' da Casa
....,__,.,;,me.nte. o quad,ro milanês. Ào "cll:·tame dO co.rrtlhe ano" e ,ez o Ameuc.a., Ja esta ..

I . .-;tndanda. (;} neme que ') subs,.I� Carlos Hoepcke S. A ..
".. ,

galgou a primeira posi,�;1) da tabel::t tuirá em CamP9s Sales. • Cartão a ÓI'$,\ifiO,OO.

MARTIN FRANCISCO EM ENTENDIMEN�,

'iIN'ICIUS, O ARTllHflRO NA ITAlIA TOS COM O VASCO

AVAl X IMBITUBA
Com o prélio acima, do

mingo proxrmo prosseguirá
'l disputa do Campe_pna(to
-Citadino de Profissionais.
Para o Imbítuba o cotejo
marcará a sua despedida do
certame,

TAMBEM O REMO'
GAUCHO BRIl.HOU
Também o remo gancho

brilhou domingo nas regatas
de -São Paulo e Montevi
deu, Na Jurubatub.i, (I�.
rulinos do Grêmio Nautico
'União obteve o �o lugar nn

prova de quatro com patrão
(veteranos) e na metrcpcls
oriental a guar n icão de

1 dois sem natrão do Barroso
alcançou o 10 lugar.

PERPEU-SE
Uni 'chaveiro contendo 5

'haves. Favor quem encon

trou entregai' nesta Reda

�ão que será bem gratifi
::ado.

CINE SAO JOSt
.. .As 3 - Shs,

Fra!lçoise AR�OUL em:

FURIA DO AMOR
]\; o Programa,
Fatos em Revista. Nac.
'Preços: 11,00 � 5,50.

, I Censura atê 18' anos.

I
\

r••.••
As 5 - 8hs.

, Eliana -,- Anselmo DU�
ARTE em:

SINFONIA CARIOCA
N r. Programa:
Atual. Warn�r Pathé. Jor.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As - 8,30hs.
Françoise ARNOUL em:

FURIA DO AMOR
No Programa:
Fatos em -Revista. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até.· 18 anos.

Intl·'.
As '-,- 8hs.

Anthony DEXTER - Eva
GABOR em:

CAPITÃO KIDD, E A
ESCRAVA
technicolor

Cine Noticiario. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
C;onsura até 14 anos.

U'»)I�
.

�.

i § .

As • .,- 8hs.
Ray MILLÀND, - Wen-

deU COREY Arlene
D.AHL em:

l\USTERIOS DA CASA
,

'

GRANDE
technicolor

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8,30hs.
Anselmo DUARTE

Eliana em:
.

SINFONIA CARIOCA
}, ') Programa:
Atual. Wárner Pathé. Jor .

P 'eços,:"' 8,00 ..:c_' 4,00:
Censura até 14
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H OJ E NO PASSADO '«Ne�endCUlo,) 'I
I (om a Biblia na Mâo I

A data de hoje recorda-nos qne:

8 DE MARÇO

•

QUINTA-FEIl1A, 8 DE MARÇO

em 1694, foi criada, por carta régia de lei, na
DE PITIGRiLLI

,
tre os que ganham êle e o que ',dá-la desde o começo. É uma

Bahia, a casa da Moeda;
,

Em verdade, vos digo que quando o fizestes a um 'Buenos Aires -'- (APLA) êle ganha, responderei em j
valorosa afirmação de 'prin-

em 1808, o Prinçipe-regente D, João (mais tarde dêstes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. (Ma-
- Têm rolado na lama co- nome dos garçons: I cípios contra a "proibição"

rei D. João VI) com as demais pessoas da famí- teus 25 :40). Ler MaL 25 :34-40. roas de reis e
.

certos de
,'- Os camareiros e outros da gorjeta e garante um

lia real, desembarcou no Rio de Janeiro, af'ugen- CONTA-SE a história, em prosa e em verso, de um imperadores; por tronos ve- UE;l tr�balhac1ores de sua serviço mais atento e me

tado que fôra de Portugal pelas tropas de Na- sapateiro remendão que 'esperava certo dia a visita do .hos de vários séculos têm catsgoria realizam um tra- lhor. O sistema não o in

poleão;
Senhor. Mas, o dia passou, chegou a noite, e o sapateiro subido sapatos com o salto »a lho servil. Dirão o que ventei eu mas o escritor

_" em 182'1, tomou posse o primeiro presidente da encontrava-se em sério desapontamento, no canto da sua gasto de despachantes de quiserem a Confederação milanês Rovani, do século

província do Rio Grande do Sul, José Feliciano pequena oficina, limpa e decorada para receber a visita utopias c de vendedores de Geral do Trabalho e os passado, que um dia con

Fernandes, visconde de São Leopoldo. Nascido do Senhor. De repente, ouviu-se uma voz: "Três vêzes o lugares comuns; demons- Sindicatos. É um trabalho vidou para almoçar um

a !) de maio de 1774, na Vila de Santos, provin- Senhor veio", dizia a voz. "Êle era o mendigo a quem trou-se que o' espírito não servil. Por isso, em lugar de amigo, e começou por dar a

cia de São Paulo em 1798 bacharelou-se, em ca- Conrado tinha dado um par de sapatos para os pés can- existe e que tudo é matéria; serem pagos de menos de- gorjeta ao garçon (opera

nones, por Coimbra.. Em 1801, foi juiz das alfan- sados; era a mulher doente a quem êle .dera um pedaço ruis tarde, que a matéria vem ser pagos de mais,' ção que nessa época se re-

degas, no Rio' Grande do Sul e Santa Catarina e de pão, e era a 'criança perdida, a quem êle dera um co- fio existe e que isso que por'que além de ser "tra- servava para o fim), e pe-

cinco anos depois auditor-geral das tropas em po de leite e levara até sua casa".
"

,'is chamamos matéria tan- balhalho", isto é, um cansa- diu nesta ordem o café, a

campanha no Sul. Eleito deputado as 'Cortes .
Jesus se identificou com o faminto, o nu, o .doente 'gível é uma fôrça írnpalpá- ço mensuravel e calculavel, fruta, o queijo, a carne a

Constituintes Portugues-as, e, dois anos mais e o preso - os necessitados. vel. Tinhamos acreditado é também "servil", coisa sopa e o "hors ,d'oeuvre",

tarde, à Assembléia Constituinte Brasileira, foi Busquemos oportunidades para servil' a Cristo, ser- iu queles que diziam que a que não se mede. 'Há que O garçon não riu, não fez

o primeiro proponente da criação de uma uni- vindo aos necessitados- - os abandonados, os desalenta- lrna é uma espécie de se- lhes pagar esse lado humi- objeções. achou tudo natu

versidade em São Paulo. Formado Presidente dos, os tristes, os famintos, os desabrigados, os esf'arra- .reção glandular, mas ago- lhante de seu ofício e ao ralismo, graças à gorjeta

da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, pados, aquêles que temos desprezado e pelos quais temos ra devemos crer naqueles mesmo tempo premiá-los por inicial.

fundou a colônia de São Leopoldo. Em 1825, tor- passado de largo. Nossos serviços de amor a êstes, são jue chegam a curar o cor- haver chegado sem estudos De malissimo gôsto é dis-

nou-se ministro de Estado dos Negócios do Im- serviços que prestamos ao próprio Jesus. )Q através da alma. Arras- a -uma solidez econômica a cutir com o garçon a compo-

pêrio a 11 de agõsto de 1827, ministro; referen-
.am pelo mundo, e sem pas- que, com todos teus estu- sição dos pratos, seu prl}pa�

dário da Carta de Leis. Era visconde com gran- O R A ç Ã O saporte, uma vida misera- dós universitários, não che- 1'0, e seu valor. O garçon e

deza, conselheiro de Estado, senador pela pro- Abre nossos olhos, nosso Pai, para vermos as neces- veios aristocratas descen- gaste tu. um intermediário entre o

vincia de São Paulo e foi ainda, o fundador e sidades de teus filhos, Abre-nos o coração para que nos dentes daque.les russos que Por isso, além dos 22 por proprietário da casa e DS

primeiro presidente perpetuo do Instituto His- esforcemos para atender suas necessidades, lembrando-. :1!'l'im�aVam os olhos de seus cento sobre a conta, dá-lhe rreguêsea.. Barbey', d' Aure

tórico e Geográfico Brasileiro. Faleceu em Pôr- nos também que todos precisam conhecer-te. Abre nossas criados para que não se a propina. vi1lY convidou um outro li

to Alegre a 5 de julho de 1847. Deixou as se- mentes para que compreendamos que servindo-os em teu distraíssem de sua tarefa Êle a espera com direito, terato parisiense para co-

guintes obras: ','Da Vida e Fatos de Alexandre nome, a ti servimos também. Amém. de castigar os burros, 8,1'- É uma soma que paga o mel' num lugar de luxo, e

Gusmão e de Bartolomeu. de Gusmão". "Respos-
rancavam os lactentes do freguês para compensá-lo sendo esplend1idamente ge-

tas as Breves Anotações" e "História Nova e PENSAMENTO PARA O DIA seio de suas mães para ar- por tudo o ,que faz afora le- neroso, embora: curto de

Completa da América";
Buscarei hoje novas maneiras. de servil' a Cristo. remessá-Ios aos porcos, e var à mesa os pratos, enchê- dinheiro, encom�ndou em

em 1890, nasceu em São Bartolomeu de Messi- VIRGIE EVANS ROGERS (Ohio) ruma noite de Monte Cario los, esperar que tu os pleno inverno um !)rato de

nes, Algarve, o poeta lírico português João ·de
-- -- .. --------,-------------- perdiam hectolitros de lá- tenhas esvaziado e levá-los morangos. Enquanto os es-

Deus (João de Deus Ramos) falecido a 11 de grimas e de sangue de mi- de volta sujos. Isso, além tava comendo deu uma olha-

janeiro de 1896; E O I T' A L.. lhares de mujiques. É de se 1e sorrir-te quando dizes da no cardápio: .três fran-

em 1844; nesta Florianópolis, faleceu o Briga-, crer na metempsicose. Mas urna piada velha, de acei- cos (francos-ouro) cada um.

deiro Joaquim Soares Coimbra;
há uma' instituição que so- tal' teu tom ele supertorida- Quando lhe apresentaram a

em 1847, foi estabelecida a Colônia da Piedade, 1 - A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa breviveu às mudanças, so- de para com êle; s imples- escorchânte conta, D'Aure-

150 l-Catarina fará realizar prova de seleção para provimento °l'al's' a propina Se todos os t b
com a emaqs;

�'. . men e porque sa es a data vi1ly verificou que tinha o

em 1850, o jornal "Novo Iris" iniciou sua publi- de cargos de professor de ensino elementar. restaurantes do mundo fos- ]0 Tratado de Compofnrno 'suficiente para pagar o pa-
-

t'd d f i li d tid líti 2 - As inscrições para essa prova estarão abertas "em substituídos por distri
,

caçao n es a CI a e I la o ao par I o po I ICO
,,- ou o peso específico do trâo mas que não sobrava

" .

tã
'" no Departamento Escolar da Escola, pelo prazo de trinta b 'do 'e auto ático ce 't'

crrs ao. ;
UI I S m sem magne ICO, QU a acão anta- nada para a gorjeta.

1861
.

A! S- P 1 dias a partir da data da primeira publicação oficial dêste denoi f
.

d
.

em ", assumiu o governo c e ao au o, cargo -
anos epois uma reguesa gomes a atropina e a po- _ Garcon não tenho para

que exerceu até o dia 24 de outubro, o dr, Fran- edital.
'

deixasse uma gorjeta, uma l ica rp'in a, Deves pagar por- lhe dar � gorjeta" mas dei-

, CI'SCO InáCI'O Marcondes de Sangue Homem de 3 - Para' a inscrição o candidato deverá apresentar mão .invlsivel de "robot" se que ao I d
. A t

A

1.
. co ocar a ca eira sob xei três morangos., .res

Melo' requerimento instruído com Os seguintes documentos: e t nder ia pa a retirá la t·se' r' - e, os cen o e vinte quilos de francos cada um, são nove

em 18'66, no' I'Iospl·tal de Sangue de Corrientes, I a) Um dos certificados abaixo: t dia Ih foto
.

no ou 1'0 I, um o o - uma rrca e repugnante ma- francos. Coma-os, são' para

faleceu o Brigadeiro Antônio Joaquim de Melo, I
Diploma de Escola Normal; elétrico. miraria de esgue- trena, resiste à legítima você,

comandante Geral da Artilharia do Exército

I
Certificado de conclusão do segundo cíclo do lha a quem não a deixasse. tentação de derramar-lhe O escritor agiu mal. O

Brasileiro, em operação no Paraguai;
curso secundário; De vez em quando ao ser pelo decote 'arrogante uma hoteleiro e o garçon ven-

em 1868, na Bahia para onde viera de Londres, Certificado de conclusão de Didática dos Cursos aumentada a porcentagem �'arrafa de ketchup. dem duas marcadorins dife-

faleceu o Conselheiro Jonatas Abbot, um dos Pedagógicos- de Ensino industrial; dos serviços, nas contas do Deves dar a propina ao rentes:
i O pr imeiro vende

maiores anatomistas. Brasileiro naturalizado Diploma de curso de Ensino Superior. hotel ou do r�taurante, que te arruma a cama, te comestíveis; o segundo' ven-

prestou relevantes serviços nas movimentos de (Qualquer um dêsses documentos só será válí- faz-se uma reimpressão dos lustra os sapatos, te leva de o imponderável, o ínantí-

1821 e 1837 "

do se expedido por estabelecimento de ensino re-
.

h f'
.

,

cal'tõezlll os "Icam prOl- '.Im, telegrama, porque este givel e 'o relativo, e é por isso

em 1869, faleceu em Recife o General José Ignã- conhecido oficialmente). bidas as propinas", cartões)e 'I d h ti'
,

.

b) D t b
l s�oa e o e e teste- que sustento que a propllla

CI'O de Abl'eu e LI'ma, fl'lho do padr'e Roma', o,cumen o compro atório do efetivo exercício .,. .

t d 'cor h
-

'

cUJa UnIca VII' u e e re '- mun a muda e discreta de não deverá sei,' suprimiâa
em I' 8',69, no 'R170�de .Tanel·I'O- falec-eu o Alm'l'rante do 'magistél'io-duranie pel(} menos dois- anos le� ,h .. ,

g' t
.

t-
-

O
- -..

' - - .

, u.àl· que 'a', orJe a eXls e.' todas as coisas abomináveis n.em s�q-iler-no diã-ém qlte;

JO!1quim José ,T�ná-c1o, Visconde de Inhau'ma, tivos, exceção feita àqueles que apresentai'em' ..

A
-'g5

,l'el morreu, vIva ('I reI, s que acontecem os hoteis: _ihm lugar dos 22 por cento"

uma das glo'rias de nossa Mar'l"nha de Guerl'a', Diploma de Escola Normal ou de Faculdade de . - 10rgalllzaçoes que reso vem aventuras equívocas, con- o camareiro tenh-a 100 por

em 1886, o Barão de Capanema e 'demais mem-
' Filosofia; "abolir'" a gorj'eta repro-· b I'

.

) P d'd
.

.ra ane o, espIOnagem, trá- cento do total.

br'os da COIlll'ssa-o encal'l'egac!,n do estlldo dos 11'-
c rova e I oneldade moral firmada por dois re3- 'd d f'

"
,am-na como resl uo e ICO de armas, de falcaloi- Quem não quiser ir ao

mites com a República Kl'gentina, chegou a Pal- ponsáveis qUe sejam diretores de estabeleci- .

d d l't'
,

t d
Lima socle a e po I Icamen- les, de mulheres, de cons- restaurante compre pão,

mas: "ReSI)Oshis as Breves Anotat;ões e "I'listo' _
men os e ensino ou oficiais das Fôrças Arma- , 'l'f'

.

N
- das;

ce no ocaso, qua I Icam-se :iências; o groom, o portei- C,ueijo e uma garrafa de

nas ovas;
como humilhante, degra- l'O, a camareira, o valet, to- vinho e consuma seu ali-

em 189,1, realizou-se a pr'l'mel'ra elel'ça-o, no I'e-
d) Fôlha corrida; d t '1'

-
'

)
, an e, serVI e m'!'ocam os dos prestam sua colabor-a-' ......ento' em casa, Oll montado

g' ime re!mblicano paTa deputados ao Congresso
e Certidão de nascimento; bl'

..' .

" ". -'

f P
su Imes prmClplOS pro- ção indireta sem pútidpar' no' parapeito de um l'Ífl ou

Representativo do nosso Estado "

) rova de -quitação com o serviço militar; 1 d J 'ff
'

I) A
.:! ama os por e erson no nos utilidades. na sala de espera da estaça-o

em 1904, teve início, ,no Rio de Janeiro, onde g ,testado de sanidade física e mental, expedido d 1RI'
'

,

'do f'
novo mun o e pe ,a evo u- Aconselho-te também a. ferr,oviária. ','

nasceu a 21 de junho de 1865, o escritor e jor- por serviço me ICO o lCial; �ão ,Francesa no velho, para
nalista Luiz Gonzaga Duque Estrada, hl.») Ate8tado de vacina; ue a gorjeta seja desde-

Andre' Nl"lo Tadasco'
Prova de identidade; 1 l'd 1

j) Título de eleitor;
1110samente repe I a pe os

k) T't 1 d' 1
• ,l'ubalhadonis da mesa.

I u o e Ip omas diversos, relativos ao exercí- Com esse movimento so-
cio de magistério e que não, sejam taxativamen- ;ial se obteve um resulta
te exigidos.

1 D t
:lo inc_Offipleto: parte da-

) ois re ratos 3x4, tirados .de frente sem chapé'l,
com o nome escrito no verso.

queles que antes a ofere-

•

4) As firmas d� todos os documentos exigidos de-
ciam, agora não oferecem

verã'o ser reconhecidas.
naii'l, é verdade; mais to-

I':
dos, aqueles que antes a

.) - A prova de seleção constará de:
a) exame escrito de Português

aceitavam continuam a acei-

b} exame escrito de Matemática
tando.

)
.' E tudo isso me parece

c exame eSCrIto de História, do Brasil, Ciência Fí-
sica" Geografia e Corografia do Brasil

. ;usto.

d) exame de prática de aula \ Um discurso que se ouve

e) apreciação de títulos apresentados (em caso de
com frequência entre os

empate), ..,- I'requentadores dos restau-

(l - Maiores pormenores �erão obtidos diretam'ente cantessébo seguintet:
no D t t E 1

.

- o re a con a aumen-
, epar amen o sco ar da Escola de Aprendl-

'

zes Marinheiros de Santa Catarina. I ta-se 20, por cento (em al-

HAROLDO RAMOS - Capitão de Corveta _ .chefe 1 g�lllS pmses 22) para o ser-

do DE. viÇO. Um garçon ganha duas

___
�

,

lezes mais que um general;
três vezes mais que um pro-

f M' I-SSa de,7' • d I·a '

fessol' de universidade. Um

garçon tem automo'lel, eu

tenho o anibus; possui uma
casinha e eu vivo numà pe

ça mobiliada; manda o fi-
lho estudai' em Cambridge,
� eu me privo das férias

para pagar-lh� as aulas

particulares de matemáti
�a, E, além disso, os gar

çons pretendem a gorje
h.

Aqueles que se expres

I sam nestes termos contra a

gorjeta e contra os 22 por
cento sobre a conta, susten
tan: que o levar à mesa o

<'<Idar, a champanhe, ostras
de Ostende e pessegos Mel-
ba não é mais cansativo Nilo Laus e família, convidam seus parentes e pes-

POR (CR$ 12.000.00) que servir água, a Adi
- .

t'
Família que se transfere para o norte, vende "ma sala

!'roz e soas e suas re açoes para assls 'Irem a missa de 1° ani-

d
. ,

., bananas; aos intelectuais vers'ário de falecifrtento, qUe mandam rezar sábado, às
e Jantar quasi nova, de Imbuía, composta de nove Peças

.

1
' que confrontam os próprios 7 horas, n/a Igreja de São Francisco, em intenção a alma

me USl ve mesa elástica com duas taboas de Sobresalente.
V· t t·

anos de universidade com de sua sempre lembrada

.$I' e ra.ar com !"UlZ Soares Ventura à rua.Santos a falta de preparo cultural MAR1ZE ESPEZIM LAUS
Saraiva � (Vlla D. Otllla Cruz 95 ao lado da M dei

.
. I

.

Sch�idt) E t' ,

' a relra do garçon
_

e assmalam a Desde já confessam,-se agradecidos a todos que com-

no s relto,
(, "d.espropor,çao ,paradoxal el!- ,parecerem a e.sse ato. de fé cr.istã.,,,,,,,,,,,,,,,,,__ ___.-;I

l/ocê sabia que...

1.0 SECRETA'RlO

'I)) 1_
�Ip==-,
FoJ.tI.

S. C. GRANADEIROS DA ILHA
C o N.V o C A ç Ã O

De ordem do Sr. Pre"idente, convoco os senhores aSSO

ciados da S,' C: Granadeiros da Ilh<l, par::l. uma sessão de.
Assembléia Geral, a realizar-se no Club� }5 de Outubro.

desta Capital, no dia 11 do corrente, à., 1,:1 hor:\;,;, C(lm R

seguinte ordem do dia:

1 - Discussão.e vótação do. p::ú(�ce:' da Comissão de

Finanças, sôbre a, prestação di) coutas' do eXHci
cio financeiro de 1955-195,6;

2 - DiscU3São e aprovação do relatóriü
sôbre 'os trabalhos do ano <lOciai.;

3 - Eleição da no;va Diretoria.

Caso, na hora aprazada, não hitj,i número legal (dois.

terços), para funcionamento da Assembléia, ,;;erá marcada

uma outra para após meia hora, de�t,a vez com a metade

dos associados, e às três horas, exatamente, com qualquer
número, caso não haja quorum na si!gullda convocação.

Florianópolis, 3 de fevereiro de Hl56
' '

MANOEL B. FEUO'

da niretoria

I

ALUGA-SE OPAVIMENTO TÊRREO

.

DIa N0. 10 DA RUA JOÃO PINTÚ,
TRATAR NO MESMO,

��--�, ,.

DO PRÉ-

lOS, PARA COO()RAR A EIoII� DOS PARSIS (lJ mRffi DA',

MIA PARA A (te)!A. � Allt-EHTAOO CI� VEZES 94 CADA �

\tm4S, C{)4 LBItl �CA, I-WJEIRA DE SÂiC>Alo E "'lERIAIS

JOSÉ MIGUEL e Família, SALIM MIGUEL e Famí
lia, e TUFFI ATTHIE, profundamente consternados com

o _inesperadO flflecimento de sua inesquecí\'el e.,pôsa,
Jilae, sogra, avo e irmã, TAMINE ATTHIE MIGUEL vêm

por êste meio, agradecer a todos os que os c()nfor�ara�
110 doloroso transe, enviando ffores telegramas e acom

panhando o côrpo à sua última morada.
Outrossim, convidam os parentes e afl�jgo:; para a

missa de 7° dia, que se realizará no Altar do Sagrado
Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana, às 7 h:H':lS
do dia 9 do, corrente, pelo que, de anterrdio, agradecem
aos que c.omparecerem.

Pf.RRJ.()S(l') •

COMPANHIA TElEFONICA
CATARINENSE

.....

OORE AS TRIBOS SEl-'

Acham-se à disposição dos senhores acionistas des
ta Companhia, em sua séde, a Praça 15 de Novembro,
número 8, .nésta Capital, os documentos de que trata,
o artigo 9!), do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro

de 1940.

RARO.

MISSA DE 10. ANIVERSA'RIO
Florianópolis, 10 de Março de 1956
,/ ,

,

A DIRETORIA VENDE-SE l\'IARIZE ESPEZIM LAUS

ALUGA SE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ftortanõpolís, Quinta-feira, 8 de Março de 1956

JORN.-ANDRElINO N. DA COSTA
Nosso. jornal ·vê-se momantâneamente privado. da va

lio.sa colaboração. de um dos capacitados elemento.s do

jo.rnalismo. catartnense: o sr. 1° '.I;enente Andrelino Nativi

dade da Costa, que 1101' mais de 15 anos, vinha prestando
a esta folha o cnncurso de sua reennhecída capacidade co

mo proí'lssional da imprensa, tendo sído, a principío, ex

pontâneo colaborador, ingressando depois no s�u corpo

redatorral, encarregado da parte referente ao notícíárto,
tendo a sua .pena, por vezes muitas, lançado em as nossas

colunas, apreciados trabalhos que multo o recomendaram

como noticiarista e comentador e notadamente assuntos

com referencia à História Catarinense ou Nacional, }lo.is,
como to.dos sabem, o. Tenente Andrelino-manteve sempre

a apreciada secção "HOJE NO PASSADO", registrado.r dos

fatos mais importantes da nossa efeméride, e por ocasião

de nossas datas nacio.nais, a sua pena de histo.riador, não

deixava que o acontecimento passasse despercebido pelos
nossos leito,res.

Transferida que foi a séde do Comando da 5a .. Região
Militar para Ponta Gro.ssa, sendo o Tenente Andrelino u.m

dos br'ilhantes oficiais componentes do serviço .daquele

qUlutel gen�ral te.:ve o. mesmo de seguir para aquela cidade

do Estado do ParaÍiá, deixando o cargo que honrosamente

exercia eoi a nossa redação.
Esperamos, entretanto, que a sua ausencia_não seja

por muito tempo, e ainda este ano., regresse à nossa e sua

terra, onde enco.ntra as mais enraizadas amizades e justas

admirações, vindo continuar a prestar-no.s o concurso de

sua reconhecida capacidade jornalística.
Muito agradecidos pelo abraço de despedida quc nos

.

veio trazer, augura�os ao velho comp�nheiro de lutas,

muitas felicidades e que goze no visinho Estado., de grande

estima, consideração e amizade que bem merece, tal co.mo

soube aqui conquistar.
-

USINA DE BENEFICIAMENTO DE lElTf
EDITAL N. 1I

I

USINA D·E BENEFICIAMENTO DE LEITEPENA BOTO FOI A
GRADECER A JUS

CELINO
RIO, 7 (V. A.) .,- Para o

costumeiro despacho foram

recsbídos pelo presidente da

República, esta manhã, no

oatete, os titulares da Mari
nha, Guerra e .Aeronáutica.
O ministro Alvas Câmara

fez-se acompanhar do almi
rante Pena Boto, dos vice-al
mirantes Silva Leite e Gui-

Venda de gado

Entendem·se OS 8ovêrnos M-unicipal e'-, Estadual, em
beneficio da Capital e 'do Estado

INTEGRÀ DO SUBSTITUTI- Artigo 2.0 - Fica o Poder preendendo obras de terra- mentos que se fizerem neces- piche Miramar, de acôrdo por parte do ]i:stado, do Má- limitação da reieti'.J.l1. área
VO AO PROJETO DE LEI N. Executivo autorizado a per- planagam, remoção de ::ttêr-lsários na pavimentação oxis- com o projeto e planta exis- tadouro Público, sltuado no de terras, afim de que não

54 ASSINADO POR· TODOS mutar com o Govêrno do Es- ros, calçamento, canalização
I
tente nas adjacências; tentes na Prefeitura; sub-distrito do Estreito; seja prejudicado') traçado ele

OS SRS. VEREADORES COM tado, o terreno a que se ref'e- de águas pluviais e nivela- c) - reconstrução do Tra- d) _ doação ao Município, e) - doação dos terrenos urbanização da zona em qUe

ASSENTO NA CAMARA E re o artigo anterior, pelosse-· pertencentes à União de Be- ela se acha sítuada.

POR ESTA APROVADA NA guintes bens e serviços, que Da' Bancada do P. S. D.
neficiamento do Leite, Ma- Artigo 3.0 - O Estado de-

SESSÃO DE 6 DO o mesmo se comprometerá a ternídade Carmela Dutra e verá efetuar a cessão dos
CORRENTE: executar e ceder: Grupo Escolar Dias Velho, de bens; móveis «u imóveis, d('!>
Autoriza o Poder E-' a) - urbanização, compre-

P -d I
propriedade do Estado, que se tro do prazo de seis mC2es

.

xscuttvo a Permutar endendo a pavimentação, ao resl ente Jusce i'DO e ao Ministro fIzerem necessários à abertu- da publicação desta lei e/ a

um terreno do patrr- canalização de águas flúvlais,
Nere-u

ra de 'novas ruas e avenidas; execução dos �e['VjçI)S devei á

mônío municipal. "os novos arruamentos e a ar- Ramo� I f) -:- cancelamento das dí- ser feita nos ':"K2rcic!(,..; 'Je

O Povo de Florianópolis, botização da área limitada .. -,
-

õ§:��;:�'?�
o- -

. __ .�-='�":"".'" '\:',__ p.

/ vidas da Prefeitura para com 1956 e '1957, de acordo com o

por seus representantes, pela rua Anita Garibaldi, A- � Presidente Juscelino Kubitschek
-,,_- .... .

� o Estado, até a data da pu- que estabelcc» o artigo ó'lite-

decreta e eu sanciono avenida Hercílio Luz, Rua Bul-

�.
.

Palácio Catete _ RIO 'i bltcação desta lei; ríor.

seguinte lei: cão Viana e Avenida Mauro � g) - cessão de um trator 1\rtigo 4.0 -:- Fic�!ITl dzcla-

Artigo Lo - E' convertido Ramos, sendo que o calça-
{

Hsvendo maioria governista na Assembléia Lagislativa aprovada hoje, contra :. com 'esteiras e um compres- dos de utilidade pública, para
em bem dominical, par.a efei- mente desta se prolongará j J votos todos representantes pesscdístas e trabalhistas presentes, telegrama a ser � SOl' de ar, a t�tulo de ernprés- o fim de desaproprtação, por
to de alienação, o terreno de até o cruzamento com a rua � dirtgido a V. Exa. contendo insidias e- insultos ao preclaro Ministro Nerêu Ramos, � timo, pelo prazo de quatro parte do Governo do Estpilo,
uso comum ocupado pela Major Costa; .. temos satísração levar seu alto conhecimento que líder nosso Parttda leu no ple- �, anos; .Ós: •

os demais terrenos ;.'itllados

Praça Géneral Osório, de b) - alinhamento do Jar-"� nárío seguinte declaração de voto: "A bancada do Partido Social Democrático I. i h) - convemo entre a Pre- na área a ser uti;iv,nda para

propriedade do Município de dim Oliveira Belo na direção votou contra a proposição apresentada pelo deputado udenista Romeu Sebastião �. f�itu:a e ·0 Estado, Para, �t�- a construçâo do Jnstítutc de

Florianópolis. da rua Tenente Silveira, com- �
Neves e aprovada pela maioria governista desta Casa, porque não expriQ1e o te-· lízaçâo, por Parte do Munící- , Educacà» .

.; Isgrama rienhuma verdade e nada mais representa senão explosão d;� ódios indí-
I..

pio, doTeatro Alvaro de Car-) Artigo 5.0 - Esta lei entra-
I, víduaís à pessôa do grande catarânense Nerêu Ramos" aspas Atenciosas saudá- I, valho;

.

rá .em vigor na data de SU'l

� ções. Osní Rsgis Estivalet Pires Lenoír Vargas Ivo Silveira Antonio Almei- � , Parágrafo primeiro O publicacão r v o·adl'Js' as- ,.

� da Epitacio Bíttencourt Heitor Guimarães Paulo Preiss Or'Iando Bertollí � Departamento de Engenha- posições e� �o�tráriO.· O!S-

� Bahia Bittencourt Pedro Kuss Oscar Danova Lecian Slwirísk e Valerio Go- � I ria, Urbanismo e Serviço Ru-! Sala das Sessões em. 5 de

� mes, deputados estaduais pessedístas. � ral da Prefeitur3, procederá à março de 1956. .

� ---xxx--- �

I. Ao eminente Ministro Nerêu Ramos foi comunicado o inteiro teor do des- �
� pacho supra. �
� , �
........._... ��••.-..F .,.- ._ ��_.�.,/"__�• .- _"".""".D'*�A g illiRl_Ul..IIil�_"';;,Qo _ _ ,."' 'il" ""'IA J"'... .,...

1 - De ordem do Doutor João Demaria Cavalla7.zi,
Diretor Técnico e Presidente do Conselho Superior da

Usina de Beneficiamento de Leite, torno público que, no

próximo mês de junho, a UBL procederá a venda, pp.io

preço de custo, de cem vaquilhonas da raça hohl;ndesa,
de procedência ur'uguaia e, argentina. .

2 - A presente venda·"""será efetuada de a�ôrdo com

o PLANO DE REVENDA adotado pelo Estado e pela
UBL, o qual acha-se- consubstanciado nos seguinte� iten!':

a) a venda será com reserva de domínio;

b) o comprador pagará no ato da... assinatur2 do

, contrato 25% do montante da compra;

c) os restantes 75% serão pagos em 36 meses;

d) as despesas com o registro do Contrato de.Com
pra e Venãa no €a.dDl"io de Registro de Títulos e Do-

cumentos serão as expensas do comprador.' }

. 3 - As inserições, para aquisição do gado referido

no item 1, achar-stt:ão abertas, no horário das 7,30 às D

horas, na UBL, à Rua Esteves Júnior, s/n., a partir do

dia 15 de março e encerrar-se-ão, impreterivelmente, 111)

dia 30 do mesmo mês.

4 - Por deliberação do Conselho Superior da Usina

de Beneficiamento de Leite dever-se-ão obedecer 'os Se-

I Iguintes requisitqs, na inscrição:
�) s� o candid�a fornecedor de leit�·ou niv o 2������������������7�r���·������������·��S�.�I�I�l�.�.��a����(��

sendo residir nas zonas abastecedoras de leite à Capital;
b) assinar ·um compromisso de fomecimento de j(:j

te à Usina por tempo nunca inferior a três anos;

s.) sugeitar-se a fiscaliv,ação da UBL quanto ;10 a

proveitamento do gado adquirido e obedec�r as suu,:; re

comendações técnicas;
d) cumprir as cláusu las contratuais;
e) utili:uar-se do Serviço de Inseminação Artificial

para a cobertura do· gado adquirido desde que a <-'la

granja ou fazenda se encontre dentro do raio de a·çRo
daqu.ele Serviço.

5 - A venda de gado obedecerá, rigorosamente. a

ordem de inscrição. O número de insc;itos não po,kri Às vêzes, nascem dentes até
ultrapas�ar o número de vaquilhonas a serem vendida;;.

'd b' Para todos
. .

d'
no ceu a oca. .

6 - Para conhecImento os ll1tel'eslIad,ls, o presente, d f ·t
.

'bl' d t' d·
-

D'" Of'" I ! esses c elOS, existe C01'-
edItal sera pu lca a, ·por res laS, no la1'10 lCIa, (O I ..

_'

I d C ·t 1
.

d' d
.

III
(:cao.

Estado, na m�r�nsa . � .

apl a e l:ra la o,. por 19�Ja
..

tempo, pelas RadlOs DIarlO da Manha, Gu�ruJa e AnIla Se seu filhinho. apre-

Garibaldi. senta alguma dessas
..... ..�_ U"ina de B�neficiamento de Leite, em Floriflnópnl:s, anomalias. .leve-o. ao.

d� ;;3�·ço· de '1956.
., ". ..'.. ,.

·denti$J_a. para �COl"rIgl- '.

Hélio Abreu Assistente A.dministrativo. la� - ·SNES.

Distribuído pela Usina de

Beneficiamento de Leite.
I -

Em cumprimento as detúminações do Exmo. Sr. Go
vernador Jorge Lacerda, a Usina de ,Beneficiamento de
Leite procederá, em junho do corrente, a venda de cem

vaqllilhonas, da raça holandesa, primeira parcela de um

total de 300 cabeças que serão vendidas ainda êste ano

marães Roca e do-contra-al- Para a venda dêste gado a UBL está publi ando ea

mirante Carlos Paraguassú, Imprensa e irradiando ·pelas rádios da Capital o editai je
Os quais foram 'agradecer ao! convocação dos interessados.
sr. Jusqelino Kubitschek suas A exemplo do nosso procedimento nos anos ante!'!0-
recentes promoções. res e de conform�dade 'com a autol'ização do Sr. Gover-
Como se recorda, o almi- nador do Estado, tôdo ,o gado será vendido pelo preço de

rante Pena Boto, que óntem custo - correndo as despesas com a aclimatação por ('011-'

se fez fotografar ao lado do ta da Usina - e mediante a assinatura de contratu fie

presidente. da República não compra e vend.a com reserva de domínio. Pelos termos do
apenas foi um d'os principais contrato, o adquirente pagará à vista, no ato da sua as'li·
dirigentes na Marinha do natura, 25% do total da compra e os restantes 75% se

movimento contra o atu.al rão, pagos; em três llnos.
chefe da nação como por di- Serão condições primordiais para a aquisição de ga-
versas vezes fez, na ímpren- do de propriedade da Usina:
sa e no radio, declara'çõe3

. 1 - ser \
o candidato fornecedor de leite;

contrarias 3:0 ex":candidato da 2 .,....... os que não forem fornecedores e pretenderem
coligaçã·o PSD-PTB. adquirir gado deverão preéncher os seguintes· requisites·

a) residir nas zonas que abastecêm a -Capital com

·Ileite; e

Só da Serraria UNIÃO b)
.

assinar, com a UBL, um compromisso de forne-
Experimente e ficará, fre-I ciniento de leite por três anos, no mínimo. -

guês.
.

A venda de gado, pela UBL, obedece-xá sémpre a (,1'-

Preço: Cr$ 80,00' o me- dem de inscrição e em hipótese alguma aceitar-se-á maior
tro, entrega-se a domicílio. I número de inscrição do que o número .de vaquilhonas :1 se-

·Avenida l\I[aur�Ramos, 2. irem revendidas. '-.. /

Quem Perseguiu 1 Nerêu -oulrineú 1

LENHA?

Quando. o sr. Nerêu Ramos ass!lnllu a Presidência, da Repúbliêa; encontrou a

U. D. N. instalada em; todos os postOi3. O pleito de 3 de õutwbro evidenciara que

êsse partido não tinha bagagem eleito.ral para tomar' conta do poder. MOdificado.·
o govêrno, as substituições de auxiliare.:; ele confiança e de chefes de ,serviço
Jonstituiram atos de rotina.

Em nosso Estado. foi substituida meia duzia de chefias, algumas elas quais
por imperativos da própria adl1)inistraçao. .

Contra esse·G Po.ucos atos, legalíssimos, que em parte arguma podem ser co.n-

3iderados�atos de perseguiçã9 - por atingirem chefias d-; serviços - levantou-se
a hipo.crisia dos, udenistas. Os correligionários do sr. Irineu. Bornhausen, contudo,
não cairam �o ridiculo .de publicar a relação dos perseguido·s (s·ic) do sr. Nerêu
Ramos. Nós. a nosso temp·o, divulgamos aG relações das vítimas do sr. Irineu Bor

nhausen, senão em todos, pelo mellOS em grande parte dos município.s.
Somente nesses e durante os primeiros meses de govêrno, o rol subiu a 1.01S!
Para confundir os gritadores sem razão de agora, vamos republicar essas re

lações de funcionários demitidos e removidos pela raiva udenista.
O povo. então verá, na cara, a hipocdsia d03 ferozes perseguidores que agora

querem passar por víti.mas.
Começaremos amanhã.

ANOHALIAS DOS

DENTE� I
Muitas pessoas têm den�

tes anormais. Há dentes
I

rombudos, chanfrados ser-'.
rilhados, pontudos. Há den- I

tes projetados para fora ou

j):lra dentro, separados ou

m()ntados uns sôbre os ou

tros. Há dentes demais,
chamados extranumerários.

FÁBRfCA DE RE�DAS E BORDADOS
HOEPCKE S. A.

ASSElVIBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital são convidados os senhores ar io
nistas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A."
a se reunirem em assembléia geral ordinária, qu·e -5el'ã
realizada no dia 29 de -março, às 14 horas, na séde s.:;cial
à rua Felipe Schmidt, nesta Capital, para deliberarem
sôbre a seguinte

Ordem do dia
1) Exame, discussão e aprovação do balanço ,'- dn i

contRs 1"elativ�s ao exerCício de 1955, parecer do GOdse-1
lho fiscal e relatório da diretoria.' I

2) ''Eleição dos membros efetivos do conselho fi,.,.:!). I \
e respectivos suplentes para o exercício de 1956 .

3) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
F·lorial1ópolcis,-IQ de marco de 1956. ,

.

Rüdo]fo �('heillE'ma·nLel "'Jiretor-p'f"ésidente.

ASSOCIACÃO DE CULTURA FRANCO·
,

BRASILEIRA
A exemplo do que sucedeu Nancy. Haverá assim oportu

no ano anterior, abrirá a As- nidade para que os alunos da
socíação de Cultura Franco- Associação que frequentam
Brasileira no presante ano regularmente os cursos e

letivo cursos de Francês em passem 'os respectivos exa

vários graus de adiantamen- mas possuam um título de
to. -

.
uma das g-randes Uníversída-

Graças aos entendimentos des francêsas.
havidos com o Secretariado
Geral da Alliance' Française, Tôdas as informações sôbre
poderá l;L nossa Associação o assunto serão prestadas
ministrar já êste ano os cur- pelo Professor George Agos
SQS destinados à obtenção dQ tinho da Silva, na Faculdade
Certificado e do Diploma de de Fi�osofia, a partir do pró
Estudos Francêses conferi- ximo dia 8, das 16 às 20 ho
dos pela Universidade de raso

Houve, no Palácio, mesa-redonda para debater o

problema do Ensino catarinense, que 'o govêrno Bor
nhausen liquidou.

À certa altura, o sr. Jorge Lacerda quís saber por
que o Estado, dê ano para ano, formava menos pro
fessoras.

No Instituto da Capit:;d, este ano, a matrícula
- pasmem os leitores - de apenas seis.

,

é

A Pergunta do Governador causou tremendo
'estar.

mau

Várias causas foram apresentadas. De toct.as, a

mais certa e exata, foi a qlJ.e deu, com a sua reconhe
cida autoridade moral, o ilustre Inspetor Federal Otá
VIO Silveira FilhG: a politização do Ensino.

Como, na verdade, pode apetecer um cargo eni.

que a ocupante de ante mão sabe que v·ai ficar sujei
ta,

.

como esteve nos últimos cinco anos, as intrigas
comadrescas e a paixão política. desatada da própria
Diretora?

.. Como almejar um posto em que a devoção ao En
sino vale nada e .só há mérito no trabalhar pela U.D.N.?

�!
Como querer um carg·o em que contra os fuchicos

distritais da politicagem nãa se ergúem garantias?

A pólitização do Ensino foi a praga bornh:1Useana
que dizimou o catarinense.

Ninguem teve corag'em

apontada.
de contraditar a causa

Mesn:o pJrque a verdade começava nas poucas le
tras da Diretora e acabava nas primeiras e únicas do
ex-Governador!
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