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as notícias de tentativa de subversão da ordem' da Aeronàutica
,

_-�._••••••••- ..........,..,..,.. I RIO, -17 (v. A.) _ conti-l ma base militar".
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t' Diá pouso de Jacarecanga os dois PARA OS DIAS DE

�. R b d :.
,

mars an 190
•

':" oficiais da FAB que fugiram AGOSTC;> D� 1954"U ens e � ne de _5. Catarana� sábado último/do C"L,"O dos RIO, 17 (V. A.) _ Proc.u-Arruda Ramos � � � Afonsos a bordo dum bimo- rado pela reportagem a nm

I 'GERENTE

!
� Ano XLII � tor de treinal1,1ento "B�eche-' de se pronunciar sôbre a fu-

� � craft". O caso continuá des- ga do.s _ aviador�' v.elos,
o e

, DominlOS F.
'II N. 12.391 � pertando interesse na opí- Lameírão, o brigadairo Epa-

de Aquino ,'II � � nião públi�a" �esejosa de �er rri�n?ndas San�os" o .último..
..,.,...,_·..........• .....•......................w......'.·_ uma explícaçáo vardadeira ministro da AeIonautlca de

��._...
_

...
_._
...._�-�-'������-�����������������-�������--���������������������- para o ato do major �eloso Get6lio Vargas, disse que ca-
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e do capitão Lameírâo. bia ao atual ministro, briga-

�����������������������������������
Falando a tespeito do ,as- deiro Alves Sêco, u� pronun-

, sunto disse o ministro da Ae-
'

ciamento esclarecedor. Con-

ronáutica, brigadeiro Alves tudo, instado pela reporta.-

A
sêco: "Considero 'de m�nor gem, d�clarou que, "graves
.

tã ca elos dois acontecimentos começam a
Impor ancla o so

.' .

oficiais da FAB que desceram envolver o Brasí) neste limiar

em .racarscanga. Trata-se, do seu novo governo". E a

erescentoif '''Estamos camí
simplesmente, dum caso de

O t d E t d� d
-

"t'" 3 d" indisciplina, cuja extensão nhando para os dias de agos-

. ecre· a 6 o s a o
.

e SIlO' por o las F -

����,��, C�;;'oi�:,ta;;"::�on��� ��':::!�;�::��:'���I:::
LIMA, 17 (U. P.) - O go- r_pelo uso do telefone para f'o- da Junta Militar d2 :;o'lernotribuição do presidente ds tros", ficando encarregados tica vai deíxá-Ios meditar ate

verno anunciou, que decre- Ira do país". � porta-voz rrí- que foi pre � dida pelo, atual I República "manter a ordem Os ministros de' Governo, }'o- que tomem uma 'atitude".
I '.

I ld te ge eral !\.I,Ta ruel I interna e a soguranca ex licia, Guerra, Marinha e Ae- Um rePorter indagou dotau o estado rte siti:l, no país, : sou que apenas uma guarrn- pres.l en n,' � , L C;.
,.

c

, , .

<

:<' _ ,-
c c c

em virtude da revolta da I cão se rebelou. Odna, em 1948, quando fOI terna da Repúblíca, Sem c1JI.- ronántica do cumprlmento ministro se a fuga teria re-

guarnicão de Iouítos suspen-
I ÚM GENERAL E' O CH1WE d�Jrubado o governo de JO::;É travenção da ConstituiÇÜf e elos dispositivos do referido lação cóm uma revolta abor-

dendo -as gara:!�tüts constitu-I DA SUBLEVAÇsIO· Luis Busta�ente Rivera, "'111: das lei�". ACresce?b �:le ":e decreto. tada conforme Se chegou a

cionais por 30 dias. Um porv : LIMA, 17 (U.. P.) -, Se" consequencia de uma revo- produziu um movimen: J sub- Segundo ccincl'l as íntomia- propalar. "Não tem a menor

ta vo do gabinete do prssl- I
gundo informações da im- lução que irrompeu em Al'c-j versivo em Iquitos, como con- cões jornalisrícas, a "Divlsâo relacão - respondeu e

dente informou queembora.1 prer ...... , ouvida em Lirríà uma quípa. Maríno ocupava entã;>; ssquencia do 'plano de a,zita· da Selva" comandada velo autorizo a imprensa ades·

1 t d J t· T b a- d senvolvido a uartír de genernl Merino é a mais mentir tal versão. Tambamo estado de sit,i') sC'ja para proclamação emitida pe o a pas a e us 'Iça e ra a-, ç o e _", c

,
,

.

Ih 'dezembl' ultimo 1J01' deter numerosa das :li,;tribuiduc: não é verdade que, a Aero-todo o pais, .'.1 m.ivnnentn general Marcia Merínc, en' o. " o t c> ..

• �

subversivo se confinou a Iquitos, a qual foi gravada na Espera-se ainda, a todo minados grupos polític-i.,". em diversas guarnições do náutica tenha entrado em re-

Iquitos e que a situação no Rádio Nacional, daquela ei- instante um comunicado of:· I Segundo a constítuícão, a país. Alem desta informação, gime de prontidão. O 10ca1

resto do país é de inteira Idade. Merino, que s'el'i<1 o che- cial revelando os dcont;;c;- suspensão das ga:.'nll, t i a s não se conhecem '.let�Jhe:; w- onde desceu o avião não pas

calma, tudo corrend'o perfei- fe de um movimentv .:ubvet � mentos. da manhã ';é hoje! CO�Stitt�cionais n�o, POc1'�. ser bre a situacão na região ori- ',sa dum pequeno ,�ampo de

tamente normal..o port.a-voz sivo, teria Se sublevajo con- em IqUltos. ! por penado supeIl::ll Jl. 'tllnta ,'ental do p�is. pouso e lá não existe nenhu

da Presidencia nintla decla- I forme as mElsmas inf(Jl'ma- O decreto ,:n;"IA:urJ7õllô,) éS dias. Acrescenta o decreto' •••8•••••••••••••••• ,.•••••••••••••••••••••••

rou que um comunicacio será cões. Tinha êle o COnlal1do- garantias constituciol1n.is se" que a medida foi posta cm!

N
'

ti'expedido muito breve. Entre- �m-chefe da chamada "Di- bas�i� no Artigo 1?'1 da c�ns-I
,i
p�'a.tjca "como voto, a�r?b.�- I ' o u a smentes nã'o adi.lnfou nada visão da Selva". Fez parte titmçao, o qual dlz que e a- tono do Conselho de Nllms-Isobre o que corlténl o eonlU- _o!"..-.-• ...,...................,..........a--:..........�.4...�...-"................-.._.........M�·w._.,................�.....

u..�..... "'_.w"'......_.,
,

ni����viment.o �ubvel'sivo se 111'e''ra' ç''o-es"'· na Lei- de 'n'prens a' IIB�htdO,:é,F���I!:����I��l�e�:oV�its:�:e �:n�:v�:��ri.�;c'entrali�ou em IQu'i{o,s, se- -, I
. I I ;;: I Se o Prefeito Cs.mal' Cunha trabalha para que a CapItal

gnnào disse, e embora o ,
,

,'li
.' _1.l' J rnelhore,. progrida,' avance c:úla. vez mãi<;, outro ná() será c

:��ad��e ��t�� e;�=ís�rr:'n�� , ' Parece,r a re�PJ'ito-� ComD' s.e ,m6D)I�t·iJ·�, t !���=��:9.:10�G��!;:a�{��: !�iJl�(�o�{��le���rel:::e,os������
existe qualquEll' anonnaliàá-

con�sDI'to' r: ',Ju.tid,·.lo 'dsa MI·U·lst'e" rI·n dl:1' J·Ufti�� 'Iuoicote 'a Pl:ef�itur� é querer, �ue o Estado que cont�ade no resto da�nação".' O 1'1 U, II""
.

U li " h;D ,o povo. Os mtel'esses politIcos da U. D, N. nac
comunicado será fornfcido' RIO, 17 (V; A.) _ Antes da_ condenação no dobro elo 1954, e a redação atual pro- i podem nem 'devem .sobrepõr-'se aos inter,êsses da coisa pú
aoS correspondentes estran- de o sancionar, o presidente I prazo em que for rixada. I vêm de substitutiyo da Co- blica. Os que, raivoso� e ignorantes, acham que o sr. Osmal
geiros para que transmitam da República mandou ouvir Pai'ágrafo únic,o - O direi-

,
missão de Constituição e Jus- Cunha está impedido de pleitear, para a Capital, a coope

seu texto para fora do país. o Ministério da ,['tlstiça sô- to de queixa ou de represe�l- ; tiça, onde foi; rellJ,tol' (J depu- l'acão do Estado, têm que admitir, na sua raiva e na sm

Interrogado sobre se haveria bre ó projeto que altera a lei tação do ofendido, ou do seu tado e jornalista RaUl PUla.
: jg�orância, que o sr. Jorge- Lacerda não pode pleitear para

censura, declarou que não. de imprensa. A respei�o,. o repr:séntante �egal, decairá I Pelo exposto, .não vemos' Santa Catarina nenhum auxilio do Govêl'llo Fet1cr�1.Tambem perguntaram se as consultol' jurídico do Mn�ls- se l1ao for ��eTCIdo dentro do
I n.ada qt�e, no,proJeto, c�ntr�-I x x

comunicações por telefone tério, dr. Anor·Butter MaCIel, prazo de tres meses da data Il'le os mteresse,'J naClOnali;" , _'" _ O GOVERNO do Estado precisa do governo Fe-
haviam sido suspensas e �le apresentou o seguinte pare- da. P.ublic·açãll do esc.:rito in;,,! afoites a modificação fei.t� 'n<l ! deral, assim como o governo do Município não po<;le dis-
respondeu: "Bem, estão ::\go- cer: cnm�nado. Ilel os ampa�a, permltmdo.l pensar o auxílio do governo Estadual. Só os que, apesar de
ra falando comigo". "A Secretaria da Preside'.l- Ah. 20 - Essa lei entrará' coibir, eficientemente, ps a- I chimbés, não enxergam meia po!egada adiante do nariz,
O correspondente. desta a.,. cia .da Repúplica solicita pa- em vigor na dáta da sua pu· busos.

,

,.
_ I negarão essa evidência

..
Mas há quem pe.n>e a�l'im e c�.e'gencia declarou t.er sido in- recer deste Ministério sôbre blicação, revogada.> as dlspo-

, i gue a escJ;ever isto em Jornal: Se o PrefeIto qUIser aUXIlIo,
formado de que ·?S cemunica- o projeto de lei da Câmara siçôes em contrário". També!ll não vislumbl'amos j une a(Íira! Dentro dessa doutrina, o sr. Jorge Lacerda, para
ções por telefon� estalam n. 81, de 1955, que subiu à de- O projeto de alteração do aspectos de in�onstit'uciona-,: �bter a colaboração do govêrnú Federal, deve também
suspensas. ao 'llue respondeu liberação do presidente da art. 52 da lei de imprensa é lidade que aconselhem o.lre- I

aderir! À essa conclusão levam os que argumentam com
o porta-voz: "Pode tentar Repú'6lica. Visa o projeto a da autoria ao deputado Pal.l-' to. Opinamos, pois, Pela 2an- 'I! ::el;ragem que lhes enche a .caixa craniana.
(alar por telefone caso o d_:- modificação do artfgo 52 da lo Lauro, em 20 de abl'!l de ,ção. X x

,sejar. Não existe prolbiçao

j.ei
n. 2.083, de 12 de nove�- 1954, sob o n. 4.288 _ A - Rio de Janeiro, 9-2-1954". _':' PROPORCIONALMENTE o govêrno Federal auxilia

.. )ro de 1953, que regula a 11-
o ,E�.tado muito mais do que o Estado possa auxiliar a Pie-

'

,
, Derdade de imprensa. feitura da Capital. Ao tempo do sr. Paulo Fontes, no final

Relatório sôbre o ? diSPo.si.tivo_ vigente, d� da su<t ruinosa, administração, a,'Prefeitura foi ao cúmulo
cUJa modlflcaçao se cogita, e /REF-ORMA CONSTITUCIONAL de auxiliar o Estado, O sr. Bornhausen boico,tou e sabotou

e�tado de' c'lf'IO 0 seguinte:
'

quanto poude o Prefelto eleito em 1954. Com isso a Capital
oJ

• .) "Art. 52 _ A prescrição de P t b" O' t
· ! ainda. conseg'uiu sair do mara'smo em que vivia, no seu se-

RIO, í7 (V. A.) _ O líder ação' dos delitos constantes on OS . aSlcos -, SIS ema proporcto'" I tor administrativo. Se, todavia, o gOvêrllo �ederal fizer com

da maioria na Câmara, de- desta lei ocorrerá após dois

I'
, k'!' () Estado o que o sr. Bornhau3en fez, COin a Prefeitura da

putado Vieira de Melo, de- meses da data da publicação na e a maIOria auso�uta Capital, Santa Catarina sofrerá tremendo colapso. O sr.
verá avistar-se ainda hoje do escrito incriminado" e a da /

Jorge Lacerda sabe disso, Mas também não ignora que, no
com o presidente Jus,celino condenação, no dobro do pra,- BE'LO HORIZ'ONTE, campo administrativo, os g1lvêrnos têm o.d,cver de colabo-, 17 (V. I Afirmando que o presiden-
Kubitschek, a 'fim de tratar, I zo em que for fixado".

A.) _ Encontra-se ne3b CH- te da República está cada vez ração .. Na cachola primária do sr. Bornhausen essas obri-
entre outros assuntos, do re- 03 prazos fixados neste ar-

pital o ex-minis to da Justi- mais cllspcisto a mudar a ca- gações não penetravam. <

lataria do go��rno a respeito tigo são demasi.adame.n�e ça, sr. Tancre�ln N,=,ves, que pital da República para o in- x x

dos ato� pratIcados durante o curtos, de mod_o a lmposslb�- I esteve no Palácio da Liber- terior do país, declarou Q sr. _

'. O PREFEITO da Capital, recebendo cooperação do

e3tado de sitio. Esse relataria, J
litar a a�l�caçao das pena.lI� dade, visitando o governador Tancredo Neves: _ "Estou, govêrno estadual não está obrigado .a aderir politicamente

d ,., q e est b ,dades legaIS. O Poder Legls Bias Fortes com quem ao nerto de que na atual admi-,
aO sr. Jorge Lacerda, da mesma forma que o Governadore acoruo com o u a e-,.

"

.

t a sub-
' , <" ,(

"

.

f
. -

t' b
.

lece a Constituição, deve ser Ilatr.�o, c?m o �IOJ� .0 ar que se afirma, conv.er:::ou a nistração, se fará a mudan- do �stado, par.a colher a�xllIos ederals, n�o es a n� o n-

.

d Congr sso Nacio- ! metIdo a sançao, éillatando a
respeito da próxima reforma I ca da capital para o ,PlaDalto gaçao de adenr ao PreSIdente da RepublIca. Os raIvosOs, .,. ..- w� ...enVIaoao e

1'- d d' o'pra -,

t· b d' P 1
'

15b'lh-nal tão lego se enceri'e a vi- prescnçao. e OlS. �e,es a constitucionaL Entendo, dis- Central. E' uma medida irn� que querem que o Governad,or negue a e.o om Ia ao re-

e não I oesgencia do estado de sitio,' o um an?, Velo corng:r �ma, fa- se à reportagem o sr. Tan-I periosa de alto interêsse na- j feito, admitirão que o PreSIdente JU�Ce11no se negue a re- ".',

que ocorreu ontem. Em breve lha eVIdente da leI �lgOlan- credo Neves, que a reforma I danaI, que Juscelino execu-I ceber o Governador de Santa Catarma? Respondam lá, RIO, 17 (V. A.) _ O depu-
contacto mantido com um te, .que torn�va: pratlcamen- deve abranger particular-' tará 'tão logo o COngresso se puder<;!m! . tado Cesar Prieto, falando
representante d"'� No\.�", o, te, rrresp?nSaVels os �ue abu- mente a revogação do diSpo-I Nacional lhe clê os meios II -�--,-�----�---:,------------ sobre o Plano. de Rerlasslfi-
líder Vieira de Melo infor-! sam

da lIperdade de lmpren- 3itivo que proib� a <lelegação
I
comp;cmel1Ütl'CS, 'PROVOCOU MORTES E TENTOU cação, declarou que "é falso

mau. que a reunião da sua
i sa: .

,
'. ,de poderes e, amda, as nol'- I ;

" que o Plano deva custar à
bancada para a escolha do F1X:1 o p�o.Jeto: t�mbem.,� mas sôbre a di,scrimlnação ela' �-�·aM_W�·.-"".-"-.�"�.-"".'.-��.v_· ....,, SUICIDAR-SE Nação 15 bilhões çle crmlei-

candidato a presidente da pr.azo de (��adencla �o dI
renda e tambem a parte re- I ,.

ros. De acôrdo com os cálcu-
Câmara de Deputados somen- relt_o de q��rxa oUl re�lelsel1- ferente ao voto e à represén- Intt'm a ça- o I DENVER, 17 (U. P.i - John assassino havia urmadCl em- los da Comissão de Finanças
t ' ,. taca0 omItIdo pe o dlp ama

t
- .

nal G'lb t G h j "3 a
-

s
I
to 'no d gal'ga"lt "'.., ')')·caJl da Ca'maI'a, na-o de'''el')\ 1'1'e se realizara na proxIma � - .' .

t b t· açao proporclo . I er ,ra aln,
-

e L j,o I
I a

.

r. L_ ,a " ..

�
• ,- v '"

t· '1 em VIgor. O proJe o su me 1-
RIO 17 (V A) A

.-

'd d t· t • 1 b d Ih ráca I'fJflC aI além de 7 bilhões".semana, qua�do es eJa c e

I do
à deliberação do exmo. sr. O sistema proporcional e a ' ,..

-

VlO�3 de 1 a e, ns emenl'l� ee.e re

I
0- e r�spl _< o �l,.' ','volta a totalIdade de seus,

.

t dR' bl' maioria absoluta prosseguiu da FAB SO(?leVOaram o 10c,J por ter provocado a morte de Graham permaneceu lD-
Preslden e a epu lca, nos '.

t··- 'd t de c n
.

ntr< d rant cerc dmembros.
"t 70 d Con ti- o ministro da Justiça, sã,o I

em que a err-lSSOU o aVIa0 44 pessoas num aC,l en e ,o Cle lO u e a e
termos do aI . a s

1 figuram um ma- aviaçao, tentou cstrangu;ar-! cin.oo minutos, enquan�(l o
tuicão Federal, é o seguinte: I institutos que se chocam." �0�11 o qua

T
'

f' ,
_ ,

"Art. 10 .,- O art. 52' da lei As câmaras legislativas or- Jor e um, capl a�, co�� 111. se ante-ontem a noite na IJri- I diretor .da prisao provl.deI1da-

n. 2.083, de 12 de novembro ganiza�as na base. da l'epr�- d: ten�al,�ma I.:belIao con- s�o do,. condado de Der:.ve.r, i va a '_Vl?d.a de �lma tenda

1 1''1:. rd sentaçao proporCIonal sao tIa o governo. Nao podendJ onde se encontran recoll:Jl-, de oXlgemO, 'J.R, qual leeup('-
RIO P de 1953, que re'gu a alue a-

. '�. � ... 1 n I' ; . h.' .

.. �'d' 17 (V. A.) - a.ssou,
I '. t r mo,salCOS de partIdos que Se cl!egal ao o ...a, (,Ue e"ua 111 do. ,rou os Senol ,13.

h, '1 ,.' t· de de lmpr ensa, passa a e
.' -

'\ t t· d '1' f' I U 'do O' h d' oJe, pe o aeroj)o::vo ln ,('l-'l
" d

-
. aglutinam ou se desassociam terdltado, os aVlOes ançarar.l A ten a lva e (;r1',1..1am 01 m me lCO iOl c_ amH o

nacional d '", 1" o j,JVem 'a segumte re açao.
'f t ebeldes p r presenciada pelo gllarc'l.a Jim imediatamente e GCldon '00- til' aos folguedos carnavales-

V d 1·
o \.,.a,eao, ." .' Art. 52 _ A prescrição da. "aos sabor de interesses tran- !pam es o aos rt .

d' at
à

.

Can er el Cunha Cail.1algo,
_ .t' tantes, sitórios. O regime presiden- que se apresen em Ime la a,- Martin, que percebendo que liver, diretor da prisão, de-,

cos, retornou, ontem, a a-

de 20 anos, que, eomn já .in- açao do� dell os, �::no a-

'

cial ou a representacão pro- mente na primeira zona aé- o prisiopeiro f�zi;1. e3tl'9,nhcs c�diu que � assas,;ino não .n;- pital da, Repúblic�, on�,e atuaformamos, vi,l.j')u c:arl'le';ti- d?sta l��t�C��e��lblicação do
I
porcional, acentuou: é uma rea, sob pena de serem con- ruidos ao respu'ar enkcu na na remOVIdo [la cel� s011ta-1 com, s�cesso n� .

cast
.

hu-
namente, no fim da semana pos a. .. d d ta I contrafação siderados desertores. cela, desfazenclo ,) no que o ria onde 3P eneontra. monstlCo da RaolO NaclOna{,
para NOva !:orqu'l. escrito mCl'll11ma o, e a a

"
,

lJesaulorízada pelo Ministro Alves Sêco

-

mos fatos".

O brigadeiro, Epaminondas
Santos recusou-se a esclare
cer suas palavras, nada...mais
dizendo.
POSSIVEL A FUG,A PARA A

BOLIVIA

RIO, 17 (V. A.) - A repor

tagem apurou junto ao gabi
nete do ministro da Aeronáu- .

tica que o major Veloso e o

capitão Lameirão serão pu ..

nidos severamente. Trans
grediram efes não apenas o

regulamento disciplinar � da

Aeronáutica, mas também o

Código Penal Militar. O rou

bo do avião, de muniçõe3_ e

de abastecimento, sob amea

ça de revolver aO oficial de

dia no Campo dos Afonsos,
constitui crime militar. As

penas previstas para Casos

semelhantes variam de prisão
por dois QU mais anos, até a

exiJ_ulsãQ das nreiras.
Uma das versões sobre a

fuga 'dos oficiais diz respeito
a um movimento subtelTâ
neo na FAB com ramificação
nos' Estados, ao qual Os dois
oficiais, estariam servindo.

Como fracassou o movimento,
eles tiveram de fugir. Essa

versão, porém, foi desmenti
da pelo gabinete do titular

da pasta, que dispõe de ex

celente' serviço de informa

ções em, todo o país. Um ofi

cial da FAB, conhecedor pro
fundo da zona ern ,que bai
xaram os oficiais, informou à

reportagem ser passiveI a

fuga de- seus colegas para a

Bolivia.
Há um campo de pouso em

Sucre, naquele país, o mais

proximo de Jacarecanga. Se
rá uma viagem arriscada em

face da distância a ser co

berta sem reabastecimento.'
Para o campo de Cachimbo,
no Brasil Central, foram di

versos aviões das bases de

Fortaleza e Belém.' Não há

nenhuma possibilidade dos
fugitivos abandonarem Ja

carecanga por terra. Trata

se de uma região perdida no

coração das s-alvas, infestada
de indios, que nenhum con

tato tiveram ainda com a ci

vilização. Aliás, disse o infor

mante, os fugitivos estão en

c�rralados. Só poderão sair

de avião.

Recambiado
PITUCA

Mozart Régis, o nosso co

nhecidíssimo PITUCA, após
uma rápida permanência em

sua terra natal, para ass_Y;-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



O 'ESTADO

DR. ROMEU BASTOS
, PIRES
II:ÉDICO

Com prática no Hospital São
F'rancíaco de Assis, I! na Saída

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDI'OLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, '22 Tel. 2&75.

'

_ Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas.
Res id ê ncia i. Rua Felipe Sch

m id t, 23 -- ,2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

i\1EI11t;U;s

DR. WALMOR ZOMEH DR. YLMAR CORP.1!::A
GARCIA CL,ÍNICA MÉDICA

Diplomado pela Faculdade Na- r CONf:;ULTAS - das 10
reional de Medicina da Uníver- às 12 e das 14 às 16 horas.

sidade do Brasil '

E',-iÍlter�o por concurso da Ma-:' Ruà Nunes Machado 17.
tcrnfdade-Escola i Fone 2911.

(Serviço do �rof: Octávio R.,- 'j ...

.

drigues L�ma).
-

DR:-JOS:ii;-TAVARES
E.x-mterno �o-Servlço de Clr�r-_ . IRACEMAgla do HospItal I. A. P. E. T. C. "

do .(io de Janeiro - DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
Médico rio Hospital de Caridade TAIS - CLINICA GERAL
IJ da LIIaternidade Dr. Carlos' Angustia Complexos

Corrêa Ins onia � Ataques - Manias -�

DOEr\ÇAS DE SENHORAS - Problemática afetiva e sexual
PARTOS -- OPERAÇõES 'Do Serviço Nacional, de Doen-

Corrs : Rua .João i",into n. 16, ças Mentais. Psiquiátra do DR. CESAR BATALHA DAdas- 16,00 às 18,00 boras. llospital-6:olônia Sant-Ana.
! SILVEIR-A -

iPela manhã atende - dià- CONSUL1'ó'RIO - Rua 'I'ra-
riamente no Hospital de jano, 41 - Das 16 às 17 horas ,._ �i.rurgião Dentista
Caridade. RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva, Clínica de

-

Adultos ,eResidência: l;l9 Tel.2901' .

Rua: General Bittencourt ·-n.
,__o ._- --------- -- Crianças Raio X

ioi.
� DR. ARMANDO VALÉ- Atende com Hora Mar-Telefone: 2.692'. RIO DE ASSIS cada, �••••••••" o••••••a•••••••••••••••:.
Dos Serviços de Clínica'Infantil. ' ti'"dA'

,. ..

I Felipe Sehmidt 39 A Sa-

R
.- , -v-",

-

C�íN:�:i�i:t�;gl�:t�ae CeR::� 'as 3 e 4. .�. ·es·taur!lolei H·apo·1I- . ..: li ��,!,ÇAS E ADULTOS À ,D 'V O G A DOS .. U
_ Alergia __; e

. ."

Consu ltó rio: Rua Nunes MI>- e t ,

eh ado, 7' - Consultas das 15 às DR. JOSÉ MEDEIROS •• Rua Marechal Deodoro ss. : I'18_ horas. , VIEIRA· ,Residência: Rua Marechal

GUi-1 •• Em_Lajes., no Sul do nrasil, o- melhor!
-

•ll.erme 5 _ Fone : 3783' - \DVOGADO e-e- -

•'( ,

,
Caixa Postal 150 - Itajuí .- : _

Deseontn especial para os senhores viajantes. t
DOE1:l'ÇAS DO APARELHO DI- Santa Catarina. ..�•••e..a.e""'''$�O$'''''..o.o••••• I
GESTIVO - ULCERAS DO ES-

\
_.,

ITOMAGO E DUODENO, ALElê-· D�. CLARNO G.
_,_-__...... -----.----

'

GIA.DlFRMATOLOGIA ji: CU- GALLETTI '1
-

- N�CA GERAL
- ADVOGADO -

V '.. DR. JU���H�AUPITZ_ ,:O�{E�i:to�.4�eireles, 60.
. iagem_ com segurança

Ex-interno da 20a enfermaria Florianópolis -

e Serviço de gas tro-entero logia '-- n rapidezda Santa Casa do Rio de Jenei-ro DR. ANTONIO GOMES DE � a.
(P���'sow,'d:er�������l�?� (Prof. _ �;V����� _

SO NOS CONFORTAVEIS i\1ICRO-ONIBUS DO

A�!=7:t�����)'do Hospital màter- ���r����71i� ���:d�;cia: RAPIOO �(SnL,_8B4'SILBIRO)nidade V. Amaral. •

Tplef�ne: 3346.'
DOENGAS mTERNAS ,'•••••••• IIJI••ceoeo••o�" Florianópolis _' Itata' - Joínville � Curitiba I

Coração, Estômago, intestino, - D E N TIS TA_ S •

�:��d� �t:;�s biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONSECA
Consultório: VItor Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

•

Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

I'NDICADOR PROFISSIONAL'
Convidamos Va. sa:-;e�::: :ma visita, ainda esta 1

1

D.8ollsla para
I C.ÁSÀ BRUSQUE I

CrlJlOçaS Moderna Loja Comercial especia lizáda em artigos l{J<_;-
DR., JUAREZ PHILIPPI NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua

l!;cllÍÍ<:io João Alfredo -' Jeronírno Coêlho, 1-B, Edifício João Alfredo
10 andar. Semanalmente recebemos novidades fain-icadas pelas

Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que of'ere-
. ,. Co�lho, 1 ,I cemos ao" nossos �l�tintos fregueses cgm absoluta
Horário : 8 .as 1l - 16 as exclusividade nesta praça.

18 horas Com antecipados agradecimentos
Atende, exclusivamente com Os 'proprietários da "CASA 13HÜSQUE"

hora marcada.
>

Florianópolis Sta. Catarina �
----------------'-----_... _ ...

_-----,--

DR WO VON WAl\'GENHEFM
D E N T I s.r A. -

Consultór!o i'�la Bocaíuva, 42

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

Durante o calor fortíssÍmo que estamos atravecsando,
• nada como uma noite aprazival, gozando ainda as deü

CIRURGIÃO-DENTISTA AgênCia.. Kns Deonoro . esquina da cías dos banhos de mar.
Clínica - Cirurgia _

Rua. Tenente Sílveírs
_

As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba-
PROTESE: -" Pontes Moveis e

nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas.Dentaduras em

Nylon. ,

I
Se você ainda não possue -um terreno em Coqueiros

DR. MÁRIO DE LARMO DlATERl\UJ�: - Tratamento de I
,-"

aonde construir sua residência ou sua Casa de praia, não
CANTIÇÃO. canais pela al- I

CLfNlt�:�1:{iANÇAS Fo�:����i:�.�;gf;�:f!·;,:: PÃ__ai
.;

----r--C---O---J--! ��:�l�.:�:frE���:�t s�o�1��:�:ás:�re:o�ú:�::�r:On:o:e_
Doenças Internas J<:one 2225 I S

FCHle 2.52]. - Pronríetário dr Neréu Ramos.
CORAÇÃO _ FIGADO - RINS·

,
'.

- INTESTINOS Consultas: das 8,UO às 11 ho- l/ \11Tratameni;FIrtsderno da

ra�xeCl���v;���t:sc!� h���:. mar- �_ III! -

n"·,,,.t� 7i�'�::.'
------.----.-------.".- ---- ------- .-----

Consultórlo - R� VI""Moi.·

7f':'" """"'''CC ...... __

"!f

T
"

:;;'��J:��lt�;ri:':�3���: ���dt�����;��ElRA / I -, '... nos \IAlieJOS· ranSpD rtes n e rens-
Péreira 158 - Praia da Saudade CIRURGIÃO-DENTISTA '.II

ft�,i't· calar'l·nense S a'Coqueiros C0NSULTóRT(') Edifl ci o '" <;::
.

�=:��!I:�?:,f.��;Ni;hrd: ::fh��"dIJ.;::rE�i\":;.:�
/

»' _�.. �;.
'''ri <,o ,,"- CO' l\IrU'N,'I(�A"C,.A-O

• '.

lS (das 14 às 17 horas). 3as e -5as das 14 as 18 ho rus.
•

• '.1 _ •

_,
,

Resi dência: Tenente Silveira, - 19 as 22 horas. \�
. �

,

30 (F 3165) Confe�ciona, Dentaduras e Pon11_�e_; " :es ;.ró'eis de Nylon. TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S. A. tem

J
.

DR. ����T��TINO DR. JOÃO ASSIS FILHO Expre'sso Flor'l·ano'p61""I-S· Lida ;e:����e:�:i��:�l�OUl�a�ç����!í��:l'a�ê���: ��e�:��o�, f:::��
I MÉl)lCO CIRURGIÃO CIRURGIAO DENTISTA

.

.

U -. . .. ficada a 2 do corrente, à ru� Leopoldo número 29; esquina·
Doencas de Senhoras' - Partos Clinica de AdÚltos - Cirul')�i"

. da praça dos Andradas.
_ Operac;ôes - Vias Urinárias e 'Protese Raios X,-- -

Curso de aperi'ei�oamenb e Rua Felipe Schmidt, 39 A - ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO A E',olenidade, ii. qual có,np ,l'eCcr;::11 re;Jresentantcs
longa prática nos Hospitais de salas 5 e ii dQ mundo oficial, classes conservadoras, imprensa e rá-
Buenos Aires-. Atende ,com hora marcada FLORIANO'POLIS LTDA '

; e CONSULTóRIO: Rua Felipe Dar 9 às l<:i e das 14 às Iii ,,-. dio, constituiu um marco significativo para à aviacão co-

DR. ANTONIO DIB �:hmidt, nl'. 18 (sobradç).-FONE. --_·.......J-J-·O-···E-........S'rAi>-o
-

,.,..._.._...... mercial catarinense, que assim cumpre se'u progr�ma d,e
MUSSI .,DI2. rransportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÕPO- .lotar suas agências e süa organização de ..aparelhame·:lro

, MÉDICOS -r-a�ORÁRI0: das 15 á!l ui ho- LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA,' SÃO PAULO, RIO' ldequado, que el�vem cada vez mais o nome g.lorioso- de
CIRURGIA CLfNICA Residência: Avenida -Rio Oran- ADMINISTRAÇÃO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. 3anta Catarin,a.GERAL-PARTOS ('0, n. 42.' 'Redação (> Oficinas, à rua

con-'I
'

Serviço 'cnmpleto . e especiali- Atende chamad08, ,elheiro 1\fafra, n. 160 Tel. 3022-. .

'

,

'

zado das ÕOENÇkS DE SENHO- ------ - Cx. Postal 139. MatriZ: FLORIANOPOLIS Filial: CURITIBA
RAS, com modernos métodos de _ DR. LAURO DÁURA' Diretor: RUBENS A._, RAMÇlS !, Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
diagn'ósticos p tratamento. CLíNICA GERAL Gerente: DOMINGO� F. DE

I T I f 2534 (D "t) 932/36SULPOSCOPIA _ HISTERO -

Especialista em -moléstias de ·AQUINO e e ones: - eposl o

SALPINGOGRAFIA - METABO- :enhoras e vias urinárias. ,
Representantes:

,
25-35 (Escritório) Telefone: 12-30

LISMO lJASAL Cura r'adical das' infec�ões LWRaepresentações A. S. Lara., Caixa Postal, 435 El1d. Teleg. "SANTIDRA"R'\dioterapia por ondas curtas- 'lg'udas e cronicas, 'do aperelho

IEletrocoágulação - Raios !Jltra ':enito-urinário em ambos os
Ru'a Senador Dantas. 40 - 5° End. 'Jeleg. "SANDRADE"

Violeta e Infra Vermelho. andar..
,

'.
1

"exos.
- Tel.·. �2-5924 - Rir. de Janeirr . . _

.Consultório: Rua TraJano, 11, Doenças do aparelho Digestivo, Rlla 1-� de Novembro 228 50 "
Fthal: SAO PAULO10 and'âr -. Edificio do Montepio. d

.

t rvoso
'

. u
-

e o SIS ema ne ..

anelaI' so'lla 512 _ São Paulo. ' ,

Horárro: Das 9 às -12 horas -

Horário: 10% ás 12 e 2% ás n. _

Dr. MUSSt Consultório: R. 'Tiradentes, 12 Af:lSINATURAS
Das 15 às 18 'horas - Dra.

__ 10 Andar _ Fone: 3246. Na Cap;tal
MUSSI Residência: R. Lacerda Cou'- An�.. . . . . . . . . . . . . .. ('r!j; 17n.oo

Residência: Avenida Trom-

I' tinho, 13 (C_hácara do' Espanha) S'emestre -

... '. . ... .. Cr$ !lO,OO

po\Vsky, 84. -. __ Fone: 3248. No Interif'r
200.00-- - - I Ano Cr$'

DR • .JúLIO DOIN DR. ALVARO DE Seme�tr� Cr$ ,Ilo,on i<::1d. Tcleg. "SANDRADE" TIh,cl. Teleg. "RIOMARLI"

I
AnunCIO methan.te contrato.VIEIRA CARVAI�HO OS .originais, mesmo não pu-

MÉDICO. MÉDICO DE CRIANÇAS ,blicados, não seraó devolvidos.
_ Agência: RIO DE JANEIRO

E::-lPECIALISTA EM OL� l'UERICULTURA _:_ PEDIATRIA

'I
A di1'eção.não se .1'�spon�al,ili;:"nUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

"" ALERGIA INFAN1'Il1.. pelos conceüos emItidos nos ar·

TRATAMENTO E OPERAÇõES Consultório: _ Rua Tiradel,'- tig'os assinados.
, .

Infra-Vermelho - Nebülização - tcs n. 9. '

Ultra-Som Residência: - Av. Hercil_io INFORMAÇõES UTElíl
(Tr'átamento de sinusite Bem Luz n. 155 - '!'el. 2.530.

I O leitor enl'ontrará, nesta ro-
,óperação) Horá.l'i?: - Das 14 às 18 ho· luna, informações qllt necesSlba'lAnglo-retinoscopia - Receita de

.-as d1aI'lamente diàrialllente e dI' imediato·Oculos - Moderno equipamento

�de Oto-Rinolaringologia (único -DR�- NEWTON-- .JORNAIS Telefone:
-

_
no Estado) D'AVILA t O Estado �-��� � NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

H orário das 9 às 12 horas e A Gazeta ,......... _.Gi>G

da� 16 às 18 horas. ,CIRURGIA GERAL Diál'io da Tarde 3.579 Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
Consultório: '_ Rua Vitor Mei- noencas de Senhoras - Pl'octo- Imprensa Oficial ... _.... 2.fi88 I agentes'

i

reles 22 - Fone 2675., !olÚa --'- Eletricidade Médica HOSC�aITrl·AdaISde.. I. "RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"
Res. - Rua São Jorge 20 'r- ConsuHório:, Rua Vitor )l4ei- .

r'nne 24 '21. reles n. <:i8' - Telefone: 331)7. IPrevedor) , 2.314

Consultas: Das '15 horas em I Portaria) - . . . .. 2_036

diante. Nerêu Ramos 3.R31

ne�:idfnd!l: Füne. :1.122 I Mnit�r 3.157
liua: Blulrl(!n;,u n. 7[, São Sebastião (Casa 'de

Saúde) 3.153
flR. ANTONIO nXTISTA Maternidade Doutor CaJ'

COIl<·,lI!", "" 1',"0 "in,

I JUNIOR los Corrêa 3.121

to, 10' To' " "." _ CHAMADOS UR-
('0'1"" '!.". p,,, 'I ;" I, hora�_ CLlNlCA ESPECIALIZADA DE GENTES
Res',,"" ,. 'f',." 1·:"I(·v€" .Jú I CRIANÇAS Corpo de BGmbeiros .... 3.J13

•

4' �'" I, :.'." 1 �
,

Consultas das 9 ás 11 h<lras. Serviço Luz (RacIama-mor, 'l,

_, __.______

Res. e Cons. Padre Miguellll'lo, cões) .. _ _ _ 2At)�

'112.
-

.

�

PO'lí,cia,
(Sala Comissário .. - 2.0:38

'--DR.I:-LOBATO I
Polícia (Gab. Delegado) .. :·2.594
COMPANHIAS DE •

[i'orm:,,", n,';" F-""';l,"'.:,, �t·,,'i()· FILHO TRANSPORTES
nal .o,. ',1('(liC"ina Universldade Dúenças do aparelho. respiratório (fAC ..... .'............ �.700

ilo Brasii

I
TUBERCULOSE - Cr,uzeil'o do Sul.: 2.5�O

RIO DE .jANE,TR') R.ADfDGRAFTA E RA DIOSCO.PIA P"najr �:5,,3
Aperfp;\,n:l nl('1l1 o n" "Casa oe ,DOS PULMõES

I
Vnl'ig ' -' .. J 2.32fí

<;""C'P s,;o \1iguel" '. Cirurgia do Torae>:' Lóide Aéreo 2.402' r

P'01, F"lnalldo P'''jJlino '1I"onn�fJo pela Fàclllda�e :\':,do- Real _ �.377

Intérll'; p01' 3 nll')S do &er:v.i-"o 'l"I d,' 'Mediein_1, Ti!!iolo:;ista e �eandinav"s',............ 2.300

I� (�i""r"'i,, nsint';runrião do Hospital 'Ne- 'HOTÉIS
p .. "r P"rl"O dn 'ilo,,.-,, rêu _ Ramos i Lux 2.021

,\PíHAC'õF,S Curso' de especialização pela' Magestic 2.27G

CLINKA DF, ADULTOS __ . N. T. F:x-interno e Ex-assis- Metropol __.' 3.147

DOf,:\,/rAS '[J[ SE�lHORAS tentl' de r rt1r"ia do Prof. tJgo La Porta.:.............. 3.321

CONSULTAS: No Hospital de \ Gui�ar�es (Rio).. � Cacique ..

'

,.:.
'.1.449

"aridade, diáriam(mte pela.:.n�a- Co·ns.: Fehpe Schmldt, 38 - Central.................. 2.6f14

nhã.,. Fone· 3801 Estrela .................• 3.371

RESIDÊNCIA: - Ru-a Duarte Atende em' hora marcada. Ideal . _ . . . .. .. . ... .. .. ... 3.659

S('hutel, 129 - T.elcf. 3.288 Res.: - Rua Esteves Junior, F.STREITO

f'!\llillnópoI!"s.. �O· )"one: 2395 Dis.9ue ...........•......

DR. HENRIQUE PRISCO
PARA,SO'
MÉDTCO

- Ouerações - Doenças d� Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Es.pecialização no

Hospital dos Servidores do. Es-
tado. ,....._
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade). _

Consultas - Pela manhã no

Hospital de Cavidade.
"

A tardo das, 15,30 hs. em dian
te no consultório á Rua, Nunes
Machado 47 Esquina de 'I'ira-,
dentes. Te]., 2766.
Residência - �ua -Presidente

Coutlnhos ãã.
---':;'_!_--

Comercio
_� TransporU'

km _ João - Pinto, 9 ffpolil-
/;

!

C RAMOS S/A

COQUEIROS O BAm'RO QUE RESSURGE

CLINICA
.de

O::"HOS - OUVIDOS
E GAHGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

• Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODEHNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDAD.E
Consultas - pela' manhã IH'

HOSPITAL
A TARDE - das 2 .as 5-·

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS

.

n", -2
RESIDÊNCIA - Felipe Sch

midt n", 113 Te!. .2365. "

NARIZ

QR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

CIRURGIA TREUl\1ATOLOGIA
Ortopedia

ConsultórÍo: João Pinto. 18.
D"s 15 às 17 diàriar\1ente_
Menos aos, 'SáLados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DItA. WLADYSLAVA
. W. MÚSSI

I
Agência: PÔRTO ALEGRE

"Riomar"
A ve:nic1a do Estndo 166õ/76 �ua Comendadoi' Azevedo,

64

OFICINA
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

Te1e!one: 37-06-50 Telefone: 2-37-33

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

Atende "RIOMAR"

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

-

RUA _ ,TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

.�.9.5a•••••••o•••eo.G••�o.��e��••O$8�O••�Ga

. "Riomar"
Agên<;ia: BELO HORI

ZONTE

FARMACIA DE PLANTA0-

Fpolis.
--13-2

'Santos
21-2
4-3

16-3

Farmácia Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmá-cia N�lson. Rua F. Schmidt
Farmáci� -Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Antônio' Rua F. Schmidt, 43

Farm�cia Antônio Rua F. Schmidt, 43.

[tI)}' Dr. Carmo Nettu, 99
[.'o;]es: :52-17-33 e 32-17-37

"Rioinar"
A Vel) i dll. Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27

DEPARTAMENTO DE SAÚDE P1}BLICA

Atende "RIOMAR"
8nd. Teleg. "RIOMAR�I"

Atende "RIOMAR"

PLANTÕES DE FARMÁCIAS
"'-

.

MÊS DE FEVEREIRO

4 sábado (tarde)
5 Domingo
11'sápado (tarde)
12 domingo.
18 sál?ado Çtarde)

COllsulte1l1 nos:::as tarifas. EXPRESSO FLORIANõFOLIS 19 domingo ,"

25 sábado (tarde)-Fones: 25-34 e ?5-35 -

26 domingo "

DR. ]\fARTO WEN
nHAmlf:�

CLINICA MÉOl(::\ DE ADULTOS
F CH1A:\'Ç \Q

MPND

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
84VIO-MOTOR «CIRL· HDEPeRE»

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

Trajano.

I D A 'VOLTA

Departamento de S!3.ude Pública, J:àneiro de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acampora - Inspetor de Farmácias.

",:"-",-.,,,.._-�-..-.-_,.

A presente t.abela não poderá ser alterada sem. prévia'
autorização dêste Departamento.

"

ITINERARIO .

SAíDAS DE

Itajaí
15-2

/ 27-2
8-3

\
10-3 I 15-3

O horário de
...saídà. de Florianópolis será às 24,00

hora;� e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tallto na Ida como na' Volta o navio fará escala' nos

portos de Sã�. �ébastião, Ilhabela e Ubatuba ..
Pata

-

melho1:es. informáções, qirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro M�lfra, 30 - Telefone 22-12.

')1' ')
.._-)- .....

Rio

20-�
3-3 Alu-ga-se

Casa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.
Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Gosinha e insta

lação sanitária completas, Agua quente e fria. Quarto
d� empregada independente, com WC e chuveiro.

Ver e tratar, à rua Almiralilte Lamego 157 - Tele
fone 2818.06

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais I Vendas relu Crediário
IOma grande Conquista social!
I Data de poucos anos a introdução -em nosso comercio
do util s isterua de vendas pelo sistema cred iar-io.

Como todas as brilhantes iniciativas em pról da mo

dernizacão do comercio eata.rin ense, tambem esse liberal
::;istema" teve na "A Modelar", a sua pioneira entre nós.

Partindo da já arcaica praxe de vendas mediante pa-MARY MONTEIRO QUITES garnento de "pronto" ao atual de vendas pelo crediario,
não resta duvida que o comercio sofreu acentuada evo

.ução para melhor, benef ic iando-o de um lado, com as

pess ihil ida des de ampliar seu volume de vendas e, igual
mente, o público consumidor por outro lado, a quem se

poss ihil itou a aquisição das mais intél:êssantes utilida
des que, de outra forma seria totalmente inascecivel.

Assim é que, mediante o pagamento de suaves pres

tações mensais pode-se adquirir na "A Modelar" um

moderno dormitório ou sala de jantar; uma confôrtavel
sala' de estar ou um magnifico colchão de mólas Divino.
Sofás-cama Probel, Poltrona-cama Drago, aparelhos de

porcelana da: afamada marca Schmidt, lustres' .de cristal
ou em est.ilo funcional, geladeiras Brastemp, pianos
Brasil,

.

brinquedos, bonecas, bicicletas Monark, tapetes,
)assadeiras e tecidos para decoração, etc. etc.

... E minha'alma, num êxtase, adormece I Igualmente todos os artigos de sua Secção de Modas
E sonha, ... sonha co'a felicidade

\ e Confecções podem ser comprados pelo mesmo sistema.
Na sutileza infinda de uma prece. Gl�C:lS ao "Crediario" do popular estabelecimento,

ANIVERSÁRIOS
x x x

MANEIRA DE FAZER' 1(�UalqUe;' uti'idade está ao alcance d: todos. Já agora

/

.

não mais constitue privilegio das peSS03f' de largos re-

_
_ cursos, mas tambem os de possibilidades mais modestas

MAJOR DR RUY POR· 1 - Rale as maças e com . . .

t
.

I' .

• oodorem dispor o que a crencia em cnae o para nosso
TINHO um garfo desfaça as bana- r

:

,Ih' - f'ô -t b t' .

.

t d t d
ne. OI COd ui o e em es ar.

nas, nus uran o u o em

Aniversaria-se hoje o nos- seguida, muito bem. Adicio

so prezado �amigo Major ne então o
'

açucar moido e

Médico Dr. Ruy Portinho de 3 claras. Bata muito bem es

Morais, do Serviço de Saúde ta mistura, até que fique
do Exôrcíto, e Direto!' do dura e bastante espumosa.

Hospital desta Gual'nição 2 _ À parte bata as ge-

Militar. mas com Uma colher de sô-

Às mu itas homenagens pa de açucar
'

e o vinho 'do

que serão tributadas 310 Pôrto, Junte as duas mis

ilustre aniversariante O ES- turas, colocando quan tída

TADO se associa, formulan- des proporcionais em copos

do os melhores votos de fe-. diversos, cobrindo-os em Ilicidades.
. seguida com um pouco de I

FAZEM ANOS, HOJE: creme Chantilly ou suspiro I
_ sr. Laureano Gomes de crú. Leve à geladeira du-

Ahneida' rante umas duas horas.
_ sr. Saul Damiani (APLAS).
_ 'I'en, Nery Clito Vieira, ----�- ....................... .".._

da Policia Miljtar DR. EWALDO JOSÉ RA-
_ sta. Creusa Helena da MOS SCHAEFER

Silva, filha do sr. Aricome- C[INICA MÉDICA DE ADULTOS
des Espir-id ião da Silva e E CRIANCAS - REUMATO-

de sua exma. esposa d. Izau-
-

LOGIA
Consultório _ Rua Nunes Ma-

ra Beatriz da Silva; eh ado, 17.
__ sr. Waldir Brasil, fun- Horúr!o das Consultas _ 13

cicnál'io da Caixa Economi- às '14 e das 17 às 19 horas
(exceto aos subad os ). Iel Feder'lI,' Res idê ncl a: nua Visconde de

.

_. sr. .Moacvr Ga110tti Ouro Preto, 123 _ Te!. 3559., I
- sr. Hamilton d'Alascio " -

_ sal'. Maria de Lourdes ,
, t

Anjo Enfermo
Q.uando o Astro-Rei, soberbo, no ocidente,
Rubro, febril, mergulha em agonia;
Qualldo da noite desce, lentamente,
O véu imenso da melancolia;

Quando' tudo é silêncio e, docemente,
Cessando vai da tarde a melodia
No derradeiro acorde, tão pungente,
Que vem cerrar a "pálpebra do dia",

Desce, também, sôbre minh'alma triste
O misterioso manto da saudade
- Doce tortura que no mundo existe!

H O J E NO PASSADO
18 DE FEVEREIRO

A data de' hoje recorda-nos que:
em 1.546, em Eisleben, na Alemanha,.f:11eceu o

grande .reforma dor Martinho Luthero, nascido

na mesma cidad-e em 10 de Novembro de 1483;
em 1.637, em Alagõas, travou-se a Batalha de

Comandaituba, entre o General Conde de

Bagnuol li com ó Exército de Pernambuco (500

portugueses, 120 napolitanos, 100 pernambuca
nos, 300 indios de Camarão e 80 pretos de Hen

rique Dias) e o Principe de Nassáu, com 4.000

holandeses, saindo estes vitoriosos pela esma

gadora maioria de combatentes;
em 1.649, o General Barreto de Menezes mar

chou do Arraial Novo para dar combate aos ho

landeses na Colina Prazeres, ,e,1]1 Cuararapes ;

em 1.784, o Covernador desta então Capitania
de Saríta Catarina, Brigadeiro Jose da Silva

Paes, enviou uma reclamação iJ, Metrópole sô
bre o abuso dos homens se -casarern muito moços
com o fito de usufruírem lucros concedidos aos

colonos açorianos e madeirenses;'
em 1.74.9, o Brigadeiro José da Silva Paes co

municou à Metropc.e .a chegada de alguns colo

nos, ·pl;oc.eCletl tes dJf' sertão, é.j;)� a<>l1otícia de
haverem encontrado sinais di'whas de 'ferro;

. .ern .1.7,155, a: p.ov0�,\(?iH)"cl.a· '",;'Si1:rit "ei,_tl}itl� de São
Joséfoi 'elevada a -êãtegoria de Freguesia ;
em 1.852, o Exército Aliado entrou h:iunfalmen
te, depois da Batalha de Monte Casseros, ern
Buenos Aires, terminando assim a .d ita dura do
General Manuel R03a, na Argentina.

André Nilo Tadasco

Oliveira
-- sra. Daura Silva
.--- sra. Liliam Maria Pa

checo

Preceito do Dia

Sua nova Diretoria

D. L. Go-- sra. Maria VIA MALÉFICA
--------'-------------

A respiração pela bôca
leva, à garganta e aos pul
mões, ar frio e carregado de
poeiras prejudiciais ao or

ganismo. Ao contrário, pas-
sando pelo nariz, o ar cliega r.ecebemm: e agradecemos, Quirino dos Santos
aos pulmões aquecido e isen- ,1 seguinte comunicação: 20 Tesoureiro: Alcione
to de tais impurezas. - "Terrios o prazer de co- Pereira

Procure evitar as doen- l.nuJ1.icar a V. S. que, em 0'1'./..101': NOl'ton de Oli-
ças da ,garganta e das l:lta de 3 do corrente, em veini e Silva
vias respiratórias, ha· essflo de Assembléia Geral, Dil'etQr Social: .Evaldo
bituando-se a respirar ,ornou posse a Diretoria que Mosimam
pelo nariz. - SNES. 'egerá o Clube Inapiários. Diretor Esportivo: Ruy

Jatarinense, órgão dos fUl1� Tibúrcio Lobo
:ionários do Instituto <1e Diretor Cultural: Nilma

\posentadOl'Ía e Pensões Leal
J03 lndustriários neste Es- CONSELHO FIS.CAL
;"do, no ano de 1956, a qual Presidente: Eurico de Si-
"icou assim constituida : lUeil'a Lisboa

•

Pl;esidente: Helena Simo- Membros: Mayia José da

mes
- sta. Ligia Santos, fun

cionária dos Serviços Aé

reos Cruzeiro do Sul
_ menina Vania Cande

mil Pereira, filhinha da
. exma. vva. Zulma 'Candemil
Pereira
- sra. Honorfna Livra

mento
- sr. Gerson Gevaerd
� sra. Julia Amália da

Costa
- sta. Maria Iná Vaz,

funcionária do Ministério
do TrabaTho'

CLUBE INAPIÁR!OS CATARINENSE

c. S. A. R. E. S. C.
nova/Diretoria

NASCIMENTO
CLEUSA é o nome (de uma

enc:m tadora,menÍ11a; primo
genita do casal sr. Fausto
Nilton Botelho-d. Lourdes

Botelho, nascida na Mater
nidade "Dr. Carlos Correa",
ne"trt Çapital, a 16 do cor

ren te.
A galante CLEUSA é

!!leis uma netil1ha do. no.sso

prezado amigo sr. Octaviano.
Botelho.
Aos g-enitores e progeni

tores O ESTADO apresenta
felic:it3ções.

-0-

EXperimente bDje

comunica-

,e Ferrari
Vice-Presidente:

3elli Müller
Cyro

Cunh:1 'Dutra - Maria Jucy
Sch3efer Lehmkuhl
Servimo-nos do ensejo

Recebemos e agradece-
mos, a seguinte
ção: 't o

.

S�cretário:
Ioraes Garbelotti
20 Secretário:
,ourdes Valente
1O' Tesoureiro:

de para apres-entar-Ihe os nos

sos protestos de considern
Maria de -:ão e apreço.

I· l\'I:1ria de Lourdes Valente
Antônio Secretária".

Olga

- "Tenho a elevada hon
ra ele levar ao conhedme11-
to de Vv. Ss. que em Sel;lsão
de Assembléia Geràf·' Ordi
núria, ontem realizid'a, fo
rflm eleitos para ge-l'i-r os

destinos de'ste Centr�s, no

biênio de 1956-19'57,: 0S as

sociados constantes da re

lação abaixo:

CADERNETA Dt\ CAIXA ECONÔMICA
Foi extraviada a Caderneta nr.' 2473 - 2a. Série.

;ratifica-se a quem entregar na Caixa Economic:1 ou à
:,ua São José, 95, no Baln eário (Estreito).

Vende-se ou a�renda-sel'
UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL

!OSSO, cujos produtos já contam com bastante aceita

':ão nesta praça e na de outros Estados do Sul, sita à
?ráia Comprida, no vi'zinho'município de São José.

Informações à rua General Bittencourt, 112.
Tele!. 3179.

Cél. David Trompowsky
Taulóes - Presidente.
Bento Aguido Viei'l'a

Vice-Presidente.
Avelino H. Rocha - Se

cr.etário Geral.
Jeremias de Paulo Olivei

ra - Sub-secretário.
_ �fonso Câmara C TesQu
ren·o.

Boaventura Alves da Sil
va - Sub.tesoureiro.

SOBREMESA DE MAÇÃS
EM COPOS

Prepare seu cardápio de

sobremesas geladas para 9
verão. Damos hoje uma re

ceita muito gostosa e muito

própria para a estação
quente, a qual voce poderá
preparar em poucos minu
tos.

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

MIJ$flHITIJ$
tialtSlllt�elll "P81/1aS

Toda dona de casa sabe que êsses inse
tos espalham doenças, quando sugam o

sangue de pessoas doentes, transmitindo
os micróbios para as pessoas sadías por
ocasião de nova piccdc, Por isto, ela cc;>m
bate com NEOCID LIQUIDO os mosquitos
que ameaçam a saúde da família.

Pulverizar NEOCID LíQUIDO
nas paredes e outros lugares
preferidos pelos mosquitos.

NEOCID LíQUIDO mato r ó

pidcrnente os mosquitos pre
sentes ou quando entrarem
em contato com a co-moda
invisível nos superfícies.

I ,

NEOCID LÍQUIDO mantém a

ação mortífero durante mui
tos semanas.

\

. ÇO� NEOC'ID EM CASA)
HAy'ERÁ TRANQUILIDADE E SAÚDE I .

'NEOCID

�um produto
garantido pela

marco suiça

organização Jurldica
Confabil Ltda.

DE
Dl'. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

-:'0:-
Séde: Rua Trajan...,o 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

lei andar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina
EscritaS comerciais e fiscais - Co.ntratos - Dis

lr.'ttos - Organização de Sociedades Anônimas _ Peri
L'-gens - Cobranças amigá\'eis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e gualquer serviço do in
terior junto às repartições públicas, 'desta Capital.

LIGA OPERÁRIA B. DE FLORIANÓPOLIS
Eleita e empossada a nova Diretoria

, . r

I l'tecebemos e agradecemos, no Stuart
,1 seguinte comunicação: I 1°. Secretário: Francisco

I -- "Tenho a honra <1e le- Agaipo Ferreira
1'::1' ao conhecimento de V. 2°. Secretário: Nereu do
S" que em data de 1°. de Valle Pereira
',fevereiro do corrente ano, Fl. Tesoureiro: Heitor
foi empossada a nova Dire- Mello

I toda desta Sociedade, que 2°. Tesoureiro: Eulalio
,l'egerá os destinos da mesma Tosé Thomaz
.

110 periodo de 1956 a 1957, e Bibliotecário: João Ana-
I que ficou assim constitui- cleto de Freitas
da: Orador: Hipolitb Pereira
Presidente: Domingos COMISSÃO FISCAL

Joaquim Vello Pedro Manzol<Jj Filho,
Vice-Presidente: AUl'elia-' Odilino Lins, Antonio Setu-

ESPECIAL PARA A
MULHER

Graciela Elizalde

NOVA YORK - Genera
liza-se cada· vez mais, mes

LlO fora dos Estados Unidos,
o uso das chamados "janta
res americanos", em que
cada um se serve e senta-se
onde lhe apraz, o que, aliás,
é muito compreensível, em

face da dificuldade de se

, encontrar. empregadas do
mésticas, que va'i se espa
lhando por tôda a parte.
A'<rece ita abaixo, e que,

corno sempre, devo à genti
leza do Instituto de Econo
mia Doméstica da General.
Electr ic, é pa.rticularrnen
'e apropriada para esses
ian tares à amer-icana.

I

I
JAMBALAYA DE

CAMARÃO

1 kg d'e cama rões .f1'e13cos
;) colheres ele manteiga
1 colher de farinha de

rigo
3 f! 4 xícaras de caldo (de

''1m:1l''ão, salmão ou galinha)
1. pimentão bem picado
1 aipos bem picados
2 dúz ias de ostras
1 e % xícara de, sa lmão

-oz ido, picado
1. xícara de g:tlillha cozi-

I ,la e picada ( cn da pedaço
deve ser do tamanho da me

"�'\de de um camarão médio)
4 a 6 iícara" de arroz co-

óido ,

Limpam-se os camarões,
cobre-se com água fria,
ajunta-se o sal e a pimenta.
Leva-se ao' fogo, durante
�êrca .de cinco minutos, até

� ue os CDmarões fiquem ten
I'OS. Escorre-se o caldo e

'unrda-se o mesmo. Derrete-
�e a manteiga numa frigi
lei ra, mistura-se com a fa
rinha e ajuntam-se o caldo,
s -verduras, e as outras,

"21'vendo-se a fogo lento,
luran:.e alguns minutos, até
-ue fique macio. Ajuntam
" os camarões, Õ salmão, a

",linha e o arroz. Mexe-se:
té ferver

.� s barian 'IS fritas ou as

sadas constituem ótimo com

plemento desse prato pr in
, inal,

Duas salas para Escritó
rio à Rua Fernando Macha-

• do; 12 ..Tratar na mesma.

Ven�e·se ..

Por motivo :de viagem,
:.lrgente vende-se 2 casas si
c::;,s à rua Prof. Maria Ju
'.i·a 'Franco n. 25. Tratar -na
nesma diàriaméüe.

,Vende-se
Vende-se a casa da Aveni,

da Hercilio Luz 183, in for
nações no mesmo local.
Dias

Empregada
domesfica
Casa! com duas filhas,

:hegclpo do Rio, precisa <1e
:.JO:. emj)'regada, limpa e de
',Ô.a ap::rencia, paga-se bem.

Exige-se referencias. Ti'a
cal' l'U,) 1'res. Coutinho, 89.
-------------

Jál, Joií,o Ferrad e Ennio
Pessôa .

Aproveito a oportunidade
para renovar a V. S. os meus
protestos de estima e toda
consideração.
Francisco Agaipo Ferreira

1°. Secretário",

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
/232 X 2175
e36 \ 950
20021X3i

20314 X 2057
70008+ 7243

Comissão de Contas
Osvaldo Marques

2 maçãs Francisco J. Medeiros
2 'bananas Bel'tino Pereira \

200 grms. de açucar moi- . Aproveito a oportunidade
do _ 1 colher de sôpa para apresentar a Vv'- ,ss.

3 ovos os meus protestos de alta
2 co'heres ,de sôpa de _vi,- estima e distinta cQnsid�ra-

nho do Pôrto ção.
Um pouco de creme Chan- Avelino H. Borba _' Se-

W',y ou suspiro crú I cretário Geral".

INGREDIENTES: (

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Estado Esportivo"
.._••••••I!I _ r •••••••••••••-•••••". _ ,

.

,
-

Lideres' em choque eletrizante
IMBITUBA E FIGUEIRENSE; OS PROJAGONISTAS DO EMBATE DE HOJE Á NOITE .. PROVAVELMENTE NA PRELIMI
NAR A DECISAO DO TITULO DE- ASPIRANTES - DEMARIA NA ARBITRAGEM
O público entusiasta do caiuva e quadro interiorano rense precisam do tríunro dois meses de ausência. Não vel : Capaverde ; Paulo e

esporte do Balípodo terá, pas.sado bem pelos escores afim de ve�cer o. t.erceir� Ise co�.cretizando a vind,a Iatir ; Adir, Juarez e Apolí
.hoje, uma noitada' explên- de 2xO e 2x1. I turno e aSSIm decidir o ti- de Car.lito, o quadro prova- �ário; .Nerv, Gerson, Pro-
dida, comparecendo ao cam- No primeiro turno, [o- tulo com o Avaí, campeão vel será este: Wilson; Tri- fessor, Hilton e Chadéco.

.

po da rua Bocaíuvà, onde gaudo nesta Capital, a vi- dos dois turnos. lha e Laudares; Aníbal, Os jogos do terceiro tur-'
dois gigantes estarão em tóría coube anPígueírense O Figueirense r'\trará na Mafra e Walmor; Toinho, .10, exceção do último entre
luta, decidindo a liderança por 2x1. No returno, enfren- : Eça possivelmente com a Julínho, Odilon, E'rico e. '\vaí e Imbituba que deve
do terceiro turno do Cam- tando seu antagonista no mesma equipe que levou de Ceça (ou Pacheco). .·á ser iniciado à 16,45 ho-
neonato Profissionalista! reduto adversário, Ü' alvi- vencida o Bocaíuva. Toda- No 'quadro imbitubense, "as, estão marcados para
correspondente ao ano pa.s- i !:€):;'1':)'. emb.óra desfalcado da, o técnico Nelson Gar- segundo notícias chegadas

.

cr inicio às 20,30 horas.
sado.. ICle varros titulares, colheu da 'está esperançoso de que de Henrique Lage, tudo ?arérn o presidente da F.

Figueirense e Imbitubav ] mil honroso empate de, um o experimentado "player" corre bem, apesar de não S. F. S1'. Osni Mello parece
03 protagonistas, estrearam i L nto, i Carltto regresse hoje dó Rio poder a equipe contar ainda desejoso de realizar hoje,
no turno em andamento, Hoje, teremos uma das i Grande- do Sul a tempo pa- com o ,concurso do meia

O�-I (:0.mo pl'elimi,nm', a partid.a
com o pé direito, vencendo o melhores pugnas do cam-l ra fazer seu reaparecimen- car ha pouco operado ao entre os aspirantes do FI
alvi-negro a luta com o Bo- peonato.Imbitnba e Figuei- to no team depois de quasi menisco. O quadro prova- '!,ueirense e Imbítuba, deci-

.
, siva para a conquista do

DEL VECCHIO PARA O FUTEBOL cetro da categoria, e as-

sim é possivel modificação

ITALIANO
O BRASil CAMPEAO SUL-AMERICANO

DE PENTATLO

NOVOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE
,

,

JUSTICA DESPORTIVA -

, .

SENSACAO PELA RODADA DE AMADO-
.

RES NA TARD'E DE DOMINGO
,

,

Am�nhã, com InIcio às, 'ne. À preliminar reunirá

14145' e 16,45 horas, no es-! Treze de Mai(Je Vendaval,
tádio da F. C. F., à rua Bo-I bastando ao primeiro Mm

caiuva, o público presencia- empate 1')ara alcançar o. ti
rá a -penúltima rodada do tulo. Após 'lutarão Taman-ICampeonato Citadinol de daré e Alvim Barbosa, aque
Amadores .de 1955. le vice-lider que espera a

Dois jõgos
'

estão progra- derrota dos trezistas para

mados, devendo ser dos com eles decidir em "me
mais eletrizantes do certa- lhor de três:' a corôa.

ATLÂNTICO ESPORTE CLUBE
Recebemos

mos:

agradece-

ArjaJon

"Ilmo. Sr.

Vice-Presidente: Genes de
A. Dutra

1 ° Secretário: Arjuna Su
cupira

20 Secretário:.. Abelardo

e

Esportivo de "O Ramos
1 ° Tesoureiro:

Dire!or
Estado"
Nesta
É-nos grato levar ao co

nhecimento de V. S. que, em
data de 1-156, foi fundado
na 10c::tlidade de Barreiros
(Perimetro Urbano), muni
cipio de Florianópolis, Es
tado de San ta Catarina, uma
ag-remi:'. çã.o ,esportiva que
recfbe�l o nome de "ATLÂN
TICO ESPORTE CLUBE",
cuja DiTCtorin �ic.ou assim
constituida :

Presidente de honra: Ge

nesio B. Ferna.ndes
'Pl'esidente: Celso 'Ramos

Alcione
Sucupira

20 Tesoureiro:
Sucupira
Capitão: Nilton Ramos
Diretor Esporti.vo: João

Carlos Dutra.
Outrossim, comunÍ'C'o-vos

que sua inaugur�ção .dar
'se-á dentro em breve.
Valho-me do ensejo para

lpresentar-vos -os protestos
-:la minha mais alta canside-
ração, com as melhores sau

dações esportivas.
'Arjuna Sucupira
l°,8-ecretári(l

o fi�S1ADC

CINE SAO JOSE
As 3 - 811s.

Horário Alterado em vir
ude da lon ga metragem do
ilme.
Michclc MORGAN - Iza

,ITRANDA em:

IS 7 PECADOS CAPITAIS
. No Programa:
F"ftos ,em Foco. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos .

Ginásio Antonieta de Barros

1. C -b'Exam�s de admissão à primeir:t' serie ginasial, 'ue se I gen.e- orador C"S"J:mda época e de 2R chamada:
.

Precis -se de uma pessôa para Agente-cobrador II N
Dias: 16,17, 18, 2� e 21.

'Inesta Praça da Companhia Previdência Nacional Ltda. i Procura-se uma casa para
Inr;crições: Todo3 os dias útf::is, até () dia 8 ie corrente, Bôa comissão.. ,

alugar ou' apflrtamento.
das 1'/ às 19 -horas, na secretal'ia dQ Gin<l:sic. à rua Vitor

._.
Tl'atar com Bernardino Neto Junior, à rua Bernardi- Tnltar na Rua Tenente Sil-

, Meireles; Instituto Dias Velho. . I no Vaz, 39, no Estrejto. veira 49.

Edilal

.

SERVIÇO RÁPIDD E PERFEITO
Rua João Pinto, (altos) 18 � Florianópolis

no horário, jogando os as

I phantes, às]'9 horas e os

.-<" ,.

RIO, 16 (V. A.) - Noti- quase certa a sua ida para II prüfissiona�s à:_ 21 horas.

Sábado, 11 .do corrente, s il -- tenente Nilo. 20 lugar ias vindas de São Paulo, a Italin. Para a drr"cao do embate "

I

V' I'
I

t t"··· I
com a realização da prova - Brasil -'CaIJitão rgrio 1.. nf'ormam qu e o atacante - ...----------- �'1 .re os ea!1S }JtIClpUIS os

,
- "

O
-C', • - . � .,

" TRILHA ponto 'alto do trio-
de corrida a pé, encerrou-se 3° lugar - Uruguai - te- ")ei Vecchio está por ingres- S escores do dois clubes escolheram de I

'

o VI Campeonato de Pen-: nente Cortez. 5° lugar �
r no futebol italiano, ha- -omum acôrdo, o sr. Gerson I' final Alvi-negro

tatlo, realizado em Monte- IBrasil - tenente Malta. 6° enrio propostats positiva .=.: campeonato Der...ar ia,

videu. Ilugar - Chile - capitão 10 Milano, nesse sentido. O
A equipe do Brasil, re-

I FIoody. 70 lugar - Argen- ':onhecido clube italiano N�s. jOg?S do. �ertame !)e�e84!:1e®3i;••6•••••••e3$41••••••-IllI••e•••••�&••«

presentada pelo capitão I
tina - tenente Galo. 9° lu- »'astará 8 milhões de cru-I'

profissionalista v.enfIcaram-1
Vignoli, tenentes Rooende,' gar - Brasil - tenente Re-

�
. se até agora. os seguintes

I O l[iTOR SABIA
Nilo e Malta que, desde o

I

zende etc. siros para conseguir o seu escores:
.

- E! I •••

30 dia, estava em 10 lugar Com tais resultados estão pas�e. _Del Vecchio reêebel�á' 10 vézes - 2xl. I ... que o� "scratchs" do

na elassificaçâo os 20, 50, de parabéns, não SÓ os pen-
i milhões,

.

enquanto 4

ml-I
6 vezes - 2xO. Brasil e do Uruguai já se

70 e 1,30 lugares por inter- tatletas, como também o lhes serão oferecidos ao San- 5 vezes - 4xO, 3x1 e 3x2.- defrontaram nada menos de O Corregedor Geral da
médio, respectl�vamente, dos Brasil, o Ministério da Guer- 'os. POI' outro lado, comenta- 4 vezes - 4x3 e 1xO. �j4 vezes, vence.ndo os bra-

Justiça Eleitoral, no. uso de
ten. Nl·lo,· capitão Vignoli, ra e part.icularrnente o 'De- :"." qu

..
e o passe de Del 3 vezes - 5x2, 4x1 e 2x2. sileiros 14 jogos e os orien-

h f' d 2
. suas atribuições é em cum-

tenentes Malta e Rezende, pn rtarnento de Desportos do ' ecc 10, �m lUS e ago�- -vezes - OxO.. 5xO e 1xl. tais 13, registrando-se 7
primento ao acórdão prof'e-

sagrou-se campeã individu- �';:ép.rcito que, por intermé-; o, cu.stara apenas 200 mil 1 vez - 3xO, 5x4, 7xO, empates? '

I, i rido pe.o Egrégio Tribuna
aI e de conjunto em disputa dio .le seus dirigentes, não cruzerros. Por esse motivo, 6x1 e 8xO. I ,'f * ,x·

.

.

Regional, faz saber a quem
com os representantes da �)OUIJOU esforços para apu-

O
- [, .. -. que a primeira direto-

-

S 'URUGUAIOS NOVOS CAMPFOES interessar possa que se en-

Argentina, Chile,' Paraguai j rar a forma atlética de seus.
r

.

-

� I ...

'

l'iâ do Caxias, de J.oinville, contra d là riamente, no 'I'ri-
e Uruguai. Os resultados fi- 'I represen tantes que deram;'

I'

estava
. �ssim constituida : IJUl{�d Iteg ion al Eleitoral;

nais foram os seguintes: icomo verificamos, o melhpr SUL-AMERICANOS DE. FUTEBO- 1_ \Presidente -- Oswaldo Mar- das-1� às 17 horas, nos dias
Equipes: ao lugar - Era-' de seus esforços para se

-[ ! quart; Vice-presidente 10 a 20 do corrente, para
si!. 20 lugar - Chile. 30 - : sairem condi-gnamente da

O
.'

.

-

,li. "ililfii!i'iJ �igoleto. CQnti; . 1 ° �ecretá� �·ec.cbef reclamações de elei-
Uruguai. 40 lugar -' Argen- missão que lhes foi cometi- selecionado do Uruguai invicto q cetro máximo. do no - Edgar SchneIder; 2

t ". d· � 10'., e ] "a Zon ns
ierrotou em seus domi- foot-ball Sul-americano. O,..., ,.

t�·· I OL es {,., (;.>... ,<J. G, ,

tina. 50 lugar __:. Paraguai. da de representar o Brasil .

.:Jecretano - A� 01110
. :VI!'- I ue, tendo, sido alistados,

Individual: 10 lugar _ Bra- no cel'tamem sul-americano. lios, quarta-feil'a última, o vi·ce-campeonato ficou divi- na; 10
.. Tesoour�elro -. Joao 1"�ãO r'iR'í.Jram l1::S respectivas: elido entre Brasil e Argen- L 2 'l'

�

Iorenzl; esourelro -II' t :-
po -'tendo assl'mt h t' I t' 4 t dO .

- 1
• -

• 1S as, nao l. , c: • ,

,
"cra c argen lUO pe o es- ma, com pon os pelO 1- 'FelIpe Za ttar; CapItao Ge- I d·.·t lp 7

Icore de 1 x-O, conquistando dos. iLd;� Joaquim das Neves; ,eJÇercer o �e':l l�eloo (- \0-

••••

O
••

S.C.�.R
•••

Oe.p.E.R.oFjAO.D.0690D.Oa{)�M·";Ni�lr�f'''A!;I�:;s�t$� ! Diretor esportivo - Paulo
' �obnasdel�i;;s ue '-' de ou-

. A . It J�\J I Koch; _Comissão :de Contas k
u

Cro...
e

J ... :. d' J ustiç:l
.

- . �. 1
\ _ Genoviano Rodrigues, Ja_ I ,.oIt;geU'1tlcl a

-

SOMENT'E REAPARjErr.RA' EM h SR· PL I ser Vieii"3. e Amandus Paul? I EleItol'ctl,,, em. S�nta. Catari-
. \. -l.[ "'� .='\ J •. ! ! A iniciativa da funda\{ão do !�a, �: F lonano.polIs, 8 de

Pela resolução n.· 9/56, o ,Eduardo �Iol'itz, Moacir RO-I, '. .

I'CVerelI'O
de 1955.

sr. Osni Mello, presidente mais Pinto, Jorg� Barbato e '

.

. I =;'l'uncte clube partiu de Joa-
n •

.
.

..

da F. C. F. usando das atri- i A!ltonio JYI�m.eguzzo �ara os I
Da Capltal Fe�eral, aon- Conversamos com o joga- quim das Neves. ("ss.) Des. Arno Pedro

buicc,cs que lhe confere o
I
cargos de JUIzes efetIVOS do de fora s_ubme�e� s: a U1�� do�" que .�e revelou no �oo. i .):.;(. �* . "

. Joeschl, corregedor.

art: 10 do Código Brasilei- 'Tribunal de Justiça, Des- 'üerv:nçao C1Tu�
..g'lCa pala calUva, tendo-nos declala- i que o PremlO Belfort

_. . .,

1'0 de Futebol, e, -consideran-I portiva e; os srs. Wilson 'e�traçao ,do me111sco
.. qu: o do qu�e .a operação resultou I' Duarte" fo'i i.nstituido pelo

do e a Assembléia Geral Abrahan Waldir Albani e I vmha atoIJ1]-entando, regleS- num exIto completo e espe- Conselho NaClOnal de Des-

V dqu j' # a 'lt' t' d
.

t b I
da F. C. F. aprovou a esco- ,Renato Ramos da Silva para I �ou, n." u tma semana, o rançoso es a e res a e e- , portos como estimulo à dis-' en e -a.e '

lha dos srs. Arnoldo Suarez suplentes do mesmo Tribu- player. Oscar, vinculado cer-se até abril quando pre- 'ciplina nos campos espor-
'

•

Cúneo, Pedro Bina Mar- nal, _!:'esolveu nomeá-los jui- '10 Imbltuba, de Henrique
I
tendo fazer seu retorno às tivos e qUe o primeiro atle-: Vende-se uma loja a rua I

tins, Milton Liberato, João jes do T. J. D. Lage. ! lides futebolísticas. . t aa recebê-lo f@oi o antigo Tenente Silveira 25
.

. .' 'goleiro do FI uminel1,se e da ,. Informações no locai I oU á

·"M6;eiS"·"Rõ"s·smãri� i�:,�?ãO N.oi;:;O�::I:::�:d�lo>f.�:�:r.,LU"
132

Uma boa notícia:

I
'1

I
Os afamados móveis ROSSlvIARK, I P O N 'T· 'I" Cde Blumenau, já consagrados nas I N
grandes praças d.o país pela ex- I .

celência e pelo esmêro de. su:t ! Vende-se Pontiac 50 e.m b_om estado, carro

fabricacão dentro em pouco'
sed_Lnete, quatro portas, dlreçao hidramática.

dias :stal'io á venda em Floria: i 'relef. 2434 ou s. Jorge 23.

nópolis, á rua Deodoro, nO 15. !
1 ----------------------

I
i

de luxe.,

AGUARDE PARA COMPRAR O MELHOR

5-0

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

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

_BORDADOS A MAOCasa FERNANDO, Ltda.
Matriz: Rua Saldanha Marinho, 2
Edif. "OSVALDO MACHADO"

Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 1Z.

Telenofe: 3878

FILIAL: .Rua Deodoro, n. 15
FLORIANO'POLIS. SEGUROS

Importante Companhia de Segu.ros, que opera no!:>

ramos elementares e- acidentes do trabalho, com Sucursal
em Elumenau, procura sério e ativo AGENTE-REPRE
SENTANTE para a Capital do Estado . .ótimas condições.
Ofertas. indicando referências, à caixa postal 177 ,...:.....
BLUMENAU, S�nta Catarina.

�
_._,_,_._---

Campanha Na_cional
Educandários

de

As 4,30 - 8hs.
Robert STACK - Coleen

}RAY - em:

AZAS DE FOGO
No·Programa:
Cine Noticiar io. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Cenf\.\ll'u até 10 anos.

As - 8,30hs.
;·�ié..l:t'·.e MORGAN - Iza

�lEA;'H)A em:

>S 7 PECADOS CAPITAIS
;"Yo Programa:
f·'., Lo.-: em Foco. Nac.

Prcços : 10,00 - 5,00.
CC::SUl'<L até 18 anos.

As 4 - 8hs.

:_J) O ULTIMO eARTU
�.0 - Com: Wip Wilson
'ZG) MUNDOS QUE SE

,;HOCAIH - Com: Peter
raves

40) A ARANHA MORTAL
- a/lO Eps.
No Programa:
Reporter Na Tel:l. Nac.

Prcços : 8,00 - 4,00.
C(>hs�;r" >até lD anos.

As 5 - 8hs.
Lex BAKER em:

r�'AnJ;AM E A FURIA
�ELVAGEM

�:�o Pl:QgT!�rr!a:
;'T"jcic:s Da Semana. Np.c.

Pl'eços: 10,00 - 5,00.
'Censurêi até 10 anos.

As 8hs.
William HOL'DEN em:

UM HOMEM E DEZ
DESTINOS

Ko Pl'ograma:
Reporter Na. Tela. Nac.

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

..-_ ....-, ••_-_- ""."," ..
#' ....:._•.,...._-....__...-......

.
.

CASA MISCELANIA distri-'

buidora dos Rádios RC.A.

Vitor, Valvulas e Discos,
",

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STADO 5

<,NO t.enecnto»

Com (J Biblía na' M,ão
SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO

Todo� nõs, com o :rosto desvendado, contemplando,
como por espêlho, a glória do Senhor, somos transforma

.
dos de glória em g lór ia. (II Cor. 3:18). Ler II Cor. 4:1-6.

CERTA manhã chegamos a uma: pequena vila no

Estado de Hyderabad, na índia. Ali encontramos vários
lr.res que estavam apenas emergindo para a 110va vida
e:TI Cristo.

Depois de uma visita :a um dêstes .lares, durante a

q ua l desfrutamos da comunhão da Palavra e da oração,
coní iJ1 uamos nossa' ·viagem pelos caminhos poeirentos da

Ir.dia. 'Virei-me, na volta do caminho, para lançar um

derradeiro olhar" �ôbre a casa humilde que acabávamos
de visitar e eis que, � porta, estava a dona dá casa, de

pé, sob a luz do sol que banhava a sua porta. Tinha a

Bíblia aberta as m'ã'Os. Sua face estava iluminada de
urna fulguração peculiar _ a presença divina do Espí
rito Santo em sua alma.

,

Esta mudança Se opera quando Cristo brilha nas

trevas de nossa vida e continua de glória em glória. A
luz desta glória não tem origem em nós, sôres humanos;
brilha de fora para dentro nas nossas trevas, Sua luz

começa a raiar seja qual fôr a condição 'em que nos acha

mos e nunca cessa enquanto nós a reifetimos.

,ORA çÃO

Graças te damos, ó Deus por brilhares nas trevas

de nossas dúvidas, hesitação e mêdn, para trazer' espe

rança às nossas vida.s Qlle. tua g"ória seja hoje nossa

constante alegria. Que tua luz brilhe em nõs de tal ma

neira qire 03 outros vendo nossas' boas obras, glortfí
quem a ti, que estás nos céus.

PENSAMENTO PARA O DIA

Quando nos .entregamos de 'todo' a Cristo, Êle faz

por nós muito mais do que pedimos ou pensamos.
-IWLAND W. SCOTT (índia')

._---

Serviços Luz e Fôrça'
• COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO

,

/'

o Serviço de Luz e Fôrça está providenciando a

.cobrança a domicílio das contas de consumo de ener

gia.
Esta cobrança é feita inicialmente só em Flo

rianópolis, por cobradores. devidamente credenciados
pelo Serviço, os quais apresentarão as credenciais
quando solicitados.

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

:c:81.'"·_:�Tl'l\,fEN'T8 OFICIAL _ CONSULADO
,..",. _ ".

OU IMPORTANTE COMPANHIA

",>J: �-" � ."""'..·.,-@8'n·H:�tQ'. máxin10 de 2 �nos
.

Informações na

"A MODELAR"

OPORTUNIDADE PARA MENORES
Importante organização. precisa de empregados, do

sexo masculino, com aproximadamente 16 anos de idade,
para trabalhar em escritório. Cartas indicando idade,
grau de instrução e ordenado desejadu, para a redacão
dés(e jornal. )/.

>

VENDE"SE
Uma casa c/2 quartos sala, cosinha, hanheiro, W. C.

terreno com quasi 500m2. Sita à Servidão Franzoni 13.
Tratar Rui Barbosa, 24.

4gradecimento
Antonio Góulart de Souza e .senhora, Miguel Sayas e

senhàrá, Zilda Goulart de Souza, Ari Silva e família, Darcy
Goulart de Souza e familb, Alfonso Rodriguez e famlHa,
Joel Vieira de Souza e familia, Jacy Matos Arêas e familia.

filhos, noras, genros, netos e sobrinhos de
. .

NOEMIA GOULART DE SOUZA

agraüe.�em, sensibilizados, a todos que os confortaram por
ocasião de seu falecimento e convidam parentes e anÜigos
para assistirem à miôsa de 7° dia que farão celebrar dia 20,
às 7,30 horas na Catedral Metropolitana.

'

Por mais êsse ato de religião, antecipadamente, agra
decem.

_____ o �--�__-

(a�'d
.

das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópêin:'
Portr.s, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., co:.n

estóque para entréga imediata.
Execpção aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para �ntréga imediata
.

Férro - Tubos - Sanitários e AzulejOs para importa
ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

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

Flol',anópoli:':, Sábado, 18 de FeVf:i:c::rn de 1956
_--- - _.------------------ -- -

Particioacao- -'

JOSÉ LUIZ JUNKES ANTONIO ELPO

"PEQUEl40S TRUQUES
DA MÃEZINHA OCUPADA

(Xl)"

�

�Bbc)�
_/?

.

':)
I

por SINHÁ CARNE1RO

Conselhos
de Beleza
VEIAZINHAS DAS

PERNAS
Dr. Pires

.1númeras são as pessôas
que possuem pequenas veias
dilatadas situadas nas per
nas (perto dos joelhos) e

que muitas vezes são vistas

espalhadas,' também, pelas
.coxas, Não nos referimos, é

claro; às tão conhecidas va-
-

rizes e que se caracterizam
por cordões azu lados

.

ma is
ou menos grossos e qUe são
formadas pela dilatação per
manente das veias, resultan
te de uma alteração dos te- -

c idos elásticos e muscular
de suas paredes, acompa
nhada por uma ínsuficiên
cia de suas válvulas.
Em ,relação à nossa cro

nica de hoje ou sejam .as

veiazinhas das pernas, são
elas notadas em ambos os

sexos e em qualquer idade
si bem que haja uma certa

predominância para as pes
soas após os trinta anôs. N9
começo são três ou quatro
veiazinhas e que pouco a

pouco vão aumentando de

tamanho, unem-se a outras

já existentes e de modo que,

após algum tempo, há uma

região coberta de verdadei
ra rêde desses pequeninos
vasos capilares. Já nesse ca

so torna-se difícil, senão im

possível, contar-se o número
de veiazinhas que existem.

-

Quanto à causa do apare
cimento é. proveniente de
traumatismos (pancadas)
ou, então, do uso de ligas ou,

ainda, o próprio cruzar das

pernas.
Em relação ao tratamen

to, convem que seja efetua
do o mais depressa possível.
'Reside êle na eletricidade
médica, por meio de um pro
cesso chamado eletrocoagu
lação. Usa-se para esse fim
lIm--eletrodo especial apro
priado a essas delicadas in

tervenções 'e que destroe
uma por uma, todas as for

mações capilares existentes.
Muitas vezes a intervenção
dura nó máximo um minuto,
tempo esse suficiente para
tratar os.casos iniciais com

_postos' de umas dez a quinze
veiazinhas. Nos rriais. adean
tados e onde existem uma ou

,várias áreas atingidas e com

grande número desses pe-
.

-

Ofimo e p d· T f qu,"", t,·,,", mm,lho,

de-se I \ENB��"��J::�N::��!oJ�v�;�Pt,��� ��f;��I��:IEi:;;,j5:�;
: U_m Piano, bem conserndo, preço de oc::tsião, negó·· 'róximo á Ponte Hercilio Luz, já loteada (12 magnifico� dias ou mesmo de semana

I cio d� urgencia, à tua Deodoro n_D. 13. .otes) : é.m semana. Após a aplica
UMA TIPOGRAFIA _ Com' todo o aparelhamento ção elétrica forma-se uma

:lecessário, equipada com dois prélos eletrico.s, dispondo crosta que, depois de cinco

de ótima freguesia; ·1 a seis dias cae, deixando o

lVIóVEIS PARA ES.CRITóRIO -_: Uma máquina de local completamente limpo.
escrever, Olivetti, nova, Gano grande; uma escrivaninha,

Não se nota inflamação al

uma cadeira giratória, uma mesinha p/máquina, .estante g'uma após o tratamento e

para livros, tudo de im'buia, e um armário pequeno de ,em relação à dor, e'sta é tão I

pinho, pequena que no ge{'al o pa-

Preços a combinar. Fac1lita-se parte do pagamento. ciente a suporta bem. Ao la

Tratar com 0ctacilio Nascimento, tua 'Conselheiro Mafra, do dei metodo de terapêutica
140, (11..] C. Postal, 517.

.

que acabamos de relatar po-
.�._�_"'_-__��_�.......... '."_' _,.��_.................. de-se também efetuar a ele-

Te r ""e n 11 s 8 e' trodessjcação, preces.so tam-
.

i I . U
iii> '" a r J rOS bêm ótimo sobretudo para os

. casos iniciais pois não dei-
VENDE-SR 2 lotes 24 x 36 metros._Situação excelen-

te, Ao lado do Jardim Atlântico.
xa' cicatriz de espécie algu-

Tem luz. Água encanada está sen110 instalada. Ven-
ma.

o Nota: Os nossos leitores
de-Se tambem outro lote proX!imo ao de acima, com 12
metros de frente por 27 de fllndos

poderão solicitar qualquer
.' conselho sôbre o tratamento

Tratar pelo fone 2818 ou it' rua Almirante Lame-
go 1G7.

da pele e cabelos ao médico
especialista dr. Pires, à rua

México, 31 :_ Rio de Janei
ro, bastando enviar Q pre
'lente r.rtigo dêste jornal e o

endereço completo para a

resposta.

CONSULTO·R·A· DE HIGIENE INFANTIL DA JOliNSON & 10HN.SON

:e:

BERTOLINA JUNKES
-re :

IMACULADA ELPO

Certamente, serão usadas

daqui a algumas horas mes

mo, não é? .Apenas uma pe
ça ou outra precisa -ser

.,assada a ferro. E mais um

conselho: roupinha de fla
lela. não deve ser passada a

"erro. O ferro achata o te
cido. O certo é dar algumas
.scova.delas na roupa, de

,lois de sêca, Isto deixa o

eci do fôfo,',felpudo e novo.

.,!uanto às fraldas, estas não
levem ser passadas à ferro,
.ois perderiam pouco à pou
o o poder de absorção. Con
iderando o fator higiênico,

1 sal tem poder esteriliza-
101' mais eficiente que o

ena, Basta secar a roupi
:ha no varal _ num quintal
-nsolarado e automatica
nente as fraldas e as de
nais peças ficam es teril iza
tas. Aconselhamos, entre

'ln to, ao recolher a rou

.inha, verificar se pequenos
nsétos, galhinhos. e folhas
.ão ficaram grudados na

.iesma, antes de guardá-la
na cômoda.
A dentição pode ser um

dos problemas mais senos

para o pobrezinho do bebê,
I) mínimo que acontece é

.lue a criança fica irrita

ia, necessitando de alguma
cisa para aliviar a dôr.
.Jma jovem' mãezinha, do
lio de Janeiro, notou, du
rante aquela época, que SU{l

garotinha se tomou de amo

'!Os por uma caneca de alu
'nínio. Sempre que podia,
un ha .a canequinha na bo-

1, tentando mastigá-la. Is
o lembrou a mãezinha de
ue um objéto frio de en con;

tro às gengivas írrttadas
·1 ivia as dôres na dentição.
Assim, ela conservou a ce

.oca sempre na 'geladeira,
'. logo que' notava· que. SUl'
-ilhinha estava· sentindr
dores, clava-lhe o alumínic
)e111. gel'ado para "masti-

pi'.rticipam aos seus pa- participam aos seus pa-

rentes, e amigos o contrato rentes e amigos o contrato

de casamento. de sua filha de casamento de seu ,filho
Teresinha com o Sargento I adotivo Evilasio com a sta.

Svilasio Cabral. Terezinha.
Evílasio e Teresinha

noivos
Plorianópolís, ,7 de fevereiro de 1956.

.�....�........__...�••_-�.................,..,,��_-."._."'••WIJ"";-"-_",

Pàrtieipuçâo
HENRIQUE ZACARIAS ORTIGA e JACIRA

MACHADO ORTiGA, tem o prazer de comunicar
aos parentes e pessôas de suas relações, o nascimen
to de sua prímogen ita, ocorrido dia 8 na Materni
dade "Dr. Carlos Corrêa" e que na pia batismal rece
berá o nome de ROSA:l'fGELA .MARIA.

�ãr�-�

Mais' uma vez, uma série
daqueles pequenos· truques
� recursos que ll.odem eco-

•

nomizar tanto tempo-e es

,'ôrço 'nos cuidados com o

bebê. Por exemplo, existe

aquela questão de .alimentos

Jrudentos. Nada mais ir

(ltante; e demorado, do que

raspar a papinha elo bebê de

superf íc ies onde espirrou,
durante a acidentada tarefa
de alimentar Sua Alteza

'Real. Entretanto, é tão fácil

de evitar! Simplesmente, cu
bra tôdas as superfícies pró
ximas, como a' mesa, ou cô

moda, "bandeja" da cadei

rinha,· com panos de maté

ria plástica. Prenda as pon-
-'tas côm preguinhos, ao lado

:le baixo do móvel e, para'
um toque mais alegre, enfei
':e as bordas com uma 'barra

olor-ida,
Ao chegar a um ano de

'dade,' o pequeno peralta al

'anca uma fase de exube
âri�ia e movimen to. Prova

elrnente, urna.de suas brin
cadeiras favoritas é jogar
o chão, da altura conside
àvcl de sua cadeirinha, to-
') e qualquer objéto que

eau' nas suas gorduchas
mãozinhas e esperar, encan

do, que voce os levante

jV<ll11ente. Sem dúvida,
na ln-lnoadei ta fasc inan-

pelra o pequeno traquinas,
'as as costas, da mãezinha
J breve começarão a pro
.star. Uma de nossas mãe-

inhas resolveu êsse proble
ua de modo muito simples.
;1.:1 amar-ra tôdos os brin

,llec]os e objétos, inclusive
co ther, nas barras da cu-

!ei.rinh.,.'l._ Os barQantes, de

l:llj··riJ1l.eJ:to determinado·
'iit;:]}, que os objétos al

:,l1cem o chão e, ao mesmo

err1l10, ajudam a recuperar
J "projétil". '"

i\g horas e horas cansati
! 1 s, eliante da tábua de pas
'21' rO\1p�, ji não estão mais
",duídàs na rotina da mãe
',;r,11a moderna. Ela sim

pl.esmcnte dobr,a as roupi
::12S limpas e as guarda.

JOÃO ANGELO
:e:

�ENHORA
pn rtic ipam o contrato de ps rticip« o contrato de
'�qmento de seu filho Vir- casamento de sua filha: Hil
-ílio João Angelo, com a se- ta La us, com o senhor Vir-
horita Hilda Laus, g il io João Angelo,

VirgíJio e Hilda
Confirmam

VIUVO PAULO PEDRO
I,AUS

Você não inventou algun�
lC'sses truques: Não ,deixe
'c enviá-los para mim, Cai
.'( Post11 3925, SãQ Paulo,
ue te.rei o máximo prazer
"le retransmití-los a tôdas
'S mãezinhas do Brasi'!; por
in termédio desta coluna.

�ticfi)aõàc)m
JAIME CARPES DE OLIVEIRA

:e:

VERôNICA MEDEIROS DE OLIVEIRA
.

têm a grata satisfação de particípar às passôas
.

de
-uas relaçõec, que no dilÍ 2D de janeiro, ocorreu na Mater
.dade "Dr, Carlos Corrêa", o nascimento de seu primo-
;ênito

.

JAIME MEDEIROS DE OLIVEIRA

Participação
Helena Bãrbara e Dar ly, têm o imenso prazer de

participarem aos amigos de seus genitores, Durval Hen
riques da Silva e Helena Machado da SiLva, o nascímen
>0 de seu irmâozinho DURVAL, ocorrido. no dia 13 do
.orrente, na 'Maternidade "Dr. Carlos Correia", nesta

Capital.

Aluga-se
Aluga-se uma reSIdência à llua Ri@ 'Gra'nde do Su·l

�om 3 quartos, banheiro, 2 salas, cozin'ha, qujntal todo
murado, .rancho e quarto pal'ã' emprega(Ía.

Aluguel Cr$ 3.000.00.
.

Tratar a Rua -Felipe Scllmidt 34 _ 10 anelar _. sa- iiIa G.

-'_- \
I

VENDEM�SE
Uma casa e dois apartamentos, sitos a Rua D, Jayme

Camara nQ 18 e 20 e uma casa na Praia de Itagun,ssú eom

instalação sallitaria c�111pleta e terreno para LJtear, .'r{'a-
tar na Avda Mauro Ramos 266

.

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

A.ux'l�i,r dp E� er tório
Necessita-se de um auxiliar de eS'_;ritól'Ío com eo

nhecimentos de contabilidade e com redação pr'ópria. 1�
indispensável dirigir-se à caixa deste jornal. por. meir)
r:e ÇJ-rta de próprio punho, informando prétcnçõ.'R,

.'. -.

Procura-se uma casa para
alugar ou, apartamento.
Tratar na Rua Tenente Sil-
veira 49.

'

Ag�nje-Cobrador
Precisa-se de uma pes�ôa

.

para Agente-cobrador
�esta Praça da Companhia Previdência Nacional Ltda.

Bôa comissão.
Tratar com Bernardino Neto Junior à rua Bernardi-

,o Vaz;'39, no/Estreito.
. ,

casa
Precisa .. se Passadeiras EMPREGADA

Família de Curitiba precisa de uma empregada.
Tratar no LUX HOTEL _ apto. 308.

Paga-se bem.

�---_ ..�---:-----_._------------�----==:--:--------

Lavando. com Sabão

({,Dili. "ti 'V>ir.gem"ESfJec ia lidade'
�"�I!�; da ela. WlTln. 1.�DS'BllL-JoID'llle. (marcaEreglstrada)

,,--- ..._,,__,_ç;�i.iãiiiiiiii� _---.-----e�cODomlz8,.,se tempo�
e' dinbeiro

Ven

/

VENDE�SE
A' rua Papandlfva, com_água e luz ligados 5 lotes de

cerras de 10x25 e mais 2 casas de madeÜ'a novas, pinta
das, a .01eo,.ao .lado da 690�Preço 1Jara cada lote 8 e 10 mil
cruzeIros a vIsta. Casas 27 mil. Tnttar com Nánfl á Av.
Mauro Ramos, .4 sob.

.

VENDE.SE
Uma' casa de madeira nO. 87, com terreno vasio. ao

lado.
Na Rua São Vicente da ,Paula.
Tratar com seu proprietario, na mesma casa.

VENDE-SE
Um Fogão elétrico "Monitor" e uma Eletróla marca

"Piloto" em mó�el de fino acabamento, Informações
; és ta Redação. (Preço Razoavel).

,��._--'-----

A Lwanderia ESMERALDA, Felipe Schmidt 160.
Tratar na mesma.

,

I
I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comissão Parlamentar' SECRETARIA DAI SINDICATO DOS JORNAUSTAS PRO-

Sego irá 2A1ira IHIm deA li o II a
AGRICULTURA FISSIONA�Rt���l!f.�TARINA

Ch a pecó
-

Y'C;�i�;l�i��ói��i�: em 2 de f'e-
Os jornalistas sindicalizados devem procurar, na :e::-'

Com desttno ao município tituida pela Resolução n. 85, Recebemos e agradece- ção competente do Banco do Brasil, agência local, a partir
de Chapecó, avionará na pró-

.

da Assembléia Lagtslatíva do'
.

t 'd di 2• mos, a scgum e comunica- o la 5, a guia para que possam recolher a ímportâneia
xima segunda-feira a Comis-

.

Estado, está composta d03 ção: relativa ao IMPOSTO SINDICAL, em 1956, e que deve Ser
são Parlamentar de Inquéri-

I
deputados Olíce Pedra de

.
paga at., o dia 28 DE FEVER.EIRO CORRENTE; impreter i-

to que, em Dionísio Cerquei- 'Caldas elo PTB Presidente "Senhor Diretor, velmente. :
.

.

.

ra, na fronteira com o Uru- 1- José Waldomiro Silva da Tenho o prazer de levar Em elata postartor, haverá a multa de 10% (Dez por
guaí, inquirirá os interessa-I UDN, Secretário - Lennír ao conhecimen to de V, S, cento).
dos n�s questões

..
ele t.erras,' Val".1'_as Ferreira, do PSD, Re- , t

.

S' di
_

- que, n omeauo por por arra in ícato, em 19 ele Fevereiro de 1956
que vem sendo. objeto de

a-/lator
e, ainda, do Oficial Le- de 2 de fevereiro do corrcn- ADÃO MIRANDA

tenção P?r ?arte dos pode- gislativo Edgard Bonnassis te ano, de Sua Excelência o / SECRETA'RIO
res constétuídns, da SHva, que, servirá como Senhor G.ove"rnadol' do Es- ,

••••••••••••••••••••••O••••••••••••�••e•••8i1
A referida Coiníssâo, ins� Escrivão. tado, assumi, nesta data, o ;

FALECEU NOTAVEl GEOFISICO 1;!u"::: �:;��\!:i�"d�:,�: Bolsas escoJares
Segunda-feira de carnaval muito cedo, a última escola -'

-

Valho-me do ensejo para O t d S
.

Ede samba ainda dssfílava na Avenida Rio Branco, o tele- O Rev·. Macelw'"ane desaparece apresentar a V, S. os pro- ma DO a a ecretarl1 d-e du
fone tocou. Procuravam-me. O técnico-agrícola Horta Pin-

II
..

testes de minha estima e -

to, com quem trabalhei na Escola de Agronomia do Nor- c!lvao72 consideração, Il'
deste, em Areia, Paraiba, queria falar-me. O que desejaria aos - anos Mário Orestes
de mim Horta Pinto, amrgo que não via há muito tempo,

Brusa - Em vista do grande número novas concessões de Matrlcu-
ST. LOUIS, 17 (U. P.) -.0 e as observações das micro- de. pedidos de bolsas esco- las, Auxilias e Bolsas Escola-

numa insolada manhã carnavalesca, quando os últimos ro- Reverendo James D. Macsl- I
"

liões de domingo se encontravam com os primeiros de Se- wane, díret01' do Instituto de
oscilações da. asmostern, as

ares 9,.ue ja deram. entrada res para os Cursos Secundá-

nd f' ? D" li 'b b
- quais para eles estão cela- no Departarnanto de Educa- 'rios, Normais e Superiores

gun a- eira erxei o ivro e a om a de chímarrão e Tecnologia da Universidade O CARNAVAL E Iatendi.
-

. clonadas com as condições 1f�,6, escla:ece e�ta �ecreta- (Decreto n. 159, de 5-2-1948

_ Que há Horta? _ Perguntei. Pertencerá você ao
de st. Louis, faleceu dia 15, meteorologícas. rra que, nao mais serao acaí- e Lei n. 149, de 21-10-1948)
'no HO,spital de St. Mary, de- A PREFEITIURA to' novos podidos I

- -

dld
'

Flor de Samambaia ou aos Vassourinhas de Recife? pois de longa enfermidade.
. .

"'.' nao serao conce I as, no cor-

_ .Nada de carnaval. Meu cordão é diferente. Cheguei, Macelwane, que contava 72 T
Esclarece mais que, em í'a- rente ano, benefícios de ma-

d S- J .::... S t C t
.

J
' .

t
•

'

la tro
ce da elevada despesa que trículas para os Cursos Pri-

e ao oaquim, an a a arma, com o 03e Mo a, o Mota anos de idade, era reconhe-

'

É preciso que se reconhe- acarretarão ao Estado as' mários.
da, Frutícola Bras�leira, o maior importador de frutas do cído no mundo inteiro como

ça, no êxito elo nosso Carna-

pais . .conhece voce o-Mota? autoridade em tremores de DOMINGO NO TEATRO AL- val de 1956, os esforços da

_
_.

-. terra
_ e outros fenomenos VARO DE CARVALHO, AS Prefeitura, através do seu CONSTRUIRA' A Al"�MANL:lA OCIDEN

,

- .Nao" conheço o _Mot�, nao quero. Importar frutas,.e. geotístcos. Entre suas gran- i 16 HORAS, GRANDE FESTI- Departamento de Turismo e

.

.

'
.

t ri . -

_soo me ínternssnrn maças, pessegos, ameixas e pe�a� �ra:l- des desêobertas f',u"a a do I VAL DOS ASTROS E ESRTE-
sob os estímulos do ilustre

TAL 153 UNIDADES P.ARA SUAle�ros. p��a o consumo.-el� semana, trou�e da Sllvllan�la, I aumento doapermdo , sísmí- LAS DO T.C.C. COM A Prefeito dr. Osmar Cunha.

mm�a Sltl?C� _

das pr�xlmld�des.�e Sepetl.ba, banan�s, Ja- CoS da superfície terrestre: MAIOR', ENCENAÇÃO DO.
De fato, não só pelas facili-

meloes,.gOiat .. s, araças,.malacuJas, laranjas e cáquis. em relação com a distancia TEATRO CATARINENSE DE dades orereordnsüs socieda- MARIN-HA
Para mim chega. E terei uv�s porque es.tou plantando ba-I ela origem do tremor. O RJ-' COMEDIA, A REVOLTA bos das e grupos carnavalescos,

•

celas das c��tas que o a�r�nomo Al.�elda Santos N�to o
I verendo Macalwane e outro BRIQUEDOS.

-

mas também pela propagan- BONN, '17 (U, P.) - A Ale- vias de escolta, 9 petrolsíros,

mago ,da. viticultura ?rasllelra, se�eclOnou no I?st�tuto. jesuíta, o Reverendo J. E. INGRESSOS A VENDA, NA I
da feita' com inteligência e manha ocidental anunciou 12 torpedeiros de íntercep

Agronoml.co de Campmas, �ara cllm�s quen�es e Ulm�os. Ramirez, descobriram o me- REDAÇÃO DE "O ESTADO", [precisão, os festejos do Car- ontem um extenso programa ção, 3. peqúênos submarinos

-

_

POlS t.rouxem03 de�,sao Joaquím, maças �a�a�llho- todo de localizar os tremores COM O ATOR MIRO MO-I' �av�l florianópolitano cons-
de construções na�ais. e vários navios de treino e a-

sas. Sao muito grandes, "ermelhas, doces, saborosíssímas. mediante as micro-rnadícôes RAIS.
tituíram um verdadeiro su-

O programa dispõe sôbre [, bastecímentõ, Os destroíors

Maçãs espetaculares. Também vieram 30.000 garrafas de ••••••••••••••••••��•••••••�.e•••\'I....a••3aCl4h� cesso, - e isso apesar ainda construção de .153 navios, pe- serão de 2.200 toneladas C3,-

famoso vinho de Urussanga. Estamos expondo tudo numa i
' lo custo de 459 milhões de da um, éO:fu. tripulação de 250

vitrina da Casa Carvalho, na Av. Rio Branco. Oomo você é
.

O GRANDE LAURO MUEll'ER :las re.tritas possibilidades dólares, destinados à no'va a 280 homens e velocidade

pelo vinho brasileiro e está fazendo barulho em prol da po-
!

•
.

. .•

.

mobilizadas pela Prefeitura, Marinha alemã. Os va:'os dr média de 34 nós. Os destroiers

micultura de clima temperado, desejaríamos que fósse o

U d
.

h de'
:10 seu plano de desenvolvi� guerra constituirão o CernE constituirão a espinha dorsal

primeiro a visitar a expoS!ção e a comer as maçãs cata- m escon eci O nos olegios de . mento turístico. Sem dúvida da fórçá nàval com que � da f�rça naval e operarão nas

rinenses. ._

. I I há muito que fazer nesSe se� Al�n:anha ?cidenta� contri- águas dos mares de Norte e

Santa Catarina? Com vistas ao I tor e estamos certos de que
bUlra para a Aliança do A Báltico. Os caca-minas serãã

_ Ah! Conte comigo. Estarei aí às 15 horas, se os blo- I de ano para ano grande� t1ântico. inteiramenie--�õnstruidos de

cos carnavalescos não tiveren-i' obstruído o trânsito.
I

Secretário de Educac-a-o ' Imelhorament.os se �bservarão I ,A fôrça naval cOll1p�"eencle madeira. Na vigencia dos a-

E fui. Fui com a Silvia, que também queria ver maçãs ,no seryiço da p.ropag."nda e
ra pequenos submarmos ( cordos de Paris, a nova Ma-

de São,Joaquim e provar o bom vinho de Urussanga, um M7'-RCOS KONDER Quando o eméi�ito estadista' ela organização 'do turismo barcos de patrulha de alt8 rinha da Alenlanha não po-

das bol,ls vinhos que se bebem no Brasil, infelizmente ain- Há dias conversando por fa:leceu em 1926, era humilde em Florianópolis. velocidade. Os navios serão: derá possuir submarinos de

da desconhecido no Rio de Janeiro: O bonde arrastou"'se acas� com duas meninas, amigo de Lauro um deputa- r; Y!T, f ' ;f, [3' .,. I ;.]' �""WT'@ construi��s nos .est�leiros d� âmbito oceanico. Os barcos

com dificuldade: abrindo caminho na massa compacta de guasl moças, e alunas inter- ,do estadual. Fiz então o Ile-
I Haverá os· que insinuem Alemanha e deverao estn de petróleo provavelmente

foliões que lhe desconhecià�l a presença e a necessidade de nas de um colégio de Blume- crologio do mestre, biografia que' a Prefeitura deveria a-
concluidos todos até 106(' serão de primeiros a serem

pas.:ar. Não foi fácil atravessar as ruas. Mas" chegamos. nau, fiquei pasmo diante da. em termos sucintos e que foi lheiar-se aos folguedos popu-
Nos meios parlamentares f) entr�es à Marinha alemã,

Horta Pint-o esperava-me à esquina. Apresentou-nos aO sr. ,ua ignorânci� a reSPeito do impressa pela imprensa ati- lares, do Carnaval e deixá- ram revelados detalhe, dr devendo operar a prin.;�lo

José Mata e fomos ver a exposição que ainda se organizava. nosso grande Lauro Müller. cial e distribuida às e.3colas .. los entregues à iniciativa pri- programa naval, segundo r como força policial do lito-

Ficamos deslumbrado]. As maçãs eram as maiores, as As mocinhas pouco sabiam Era entãp governador o meu' vada., Os que assim pensam qual serão construidos 8 des, ral. Os barcos de- patrulha

mais v�rmelhas e as mais saborosas que já. tinhamos visto:1 d� vida do nosso grande ita-

'I
irmão Adolfo Konder. Mais II desconhecem quanto concor- troiers, 30 navios de patru- seraoa equipados com' dois

_Algo de excepci"onal. Muito melhores que as importadas, 'alense, catarinense e brasi- tarde, em 1944, o Centro Cul- 1'e para o progresso e para a lha,}, navios de proteção aos canhões de 20 mm. e terão

porque tinham sido colhidas maduras. E o vinho-de Urus- 'eiro. Não tinham ouvido fa-. tural de Itajaí, do qual sou paz social e bom entendimen- portoS',30 caça-minas, 17 na-I velocidade de mais de 40 nós..

sanga vai entrar triunfalmente na boa terra carioca. Duas lar de sua carreira como go- presidente de honra, pedíu- to coleti-",o o apÓio mOI�al €

grandes vitórias catarinenses. vernador do Estado, eleputa- me licença para- fazer uma material dos poderes públi
do e senador federal, duas segunda edição do mecroló- cos às celebrações de cunhe

Conversamo.:. O sr. José Mota descobriu São Joaquim, vJzes ministro, engenheiro gio. Ela 'foi feita e distrib.ui- popular, mórmente as qu

onde existe um Pôsto de Fruticultura do Ministério da :nilitar das três armas; por da com abundância, Em 1953 representam uma tradição

Agricultura. Ele, importador de fr�tas, fico� Si�lPl�smerite' [im ge]J.er�1 <ia sua �ç�o co--,. eS�I:evi, a pedido do n.:inistro s�mpre l�uvàvelmente r;vi
deslumbrado. Encontrava no BraSIl fl'utas IguaIS as 'me- mo estadIsta braSIleIro e HellO Lobo, um ensaIo b;o- VIda e esbmulada. Ao dr. Os

lhore3 importadas. E em grande quantidade. A ecologiÀ "honra da América". Uma I bliográfico para a Academia mar Cunha, administradOl

explica tudo. ::ias alunas chegou até a per- Brasileira de Letras. Nes=a 0- que se conduz pelas linhas

guntar si �auro fora o fun-
I

casião o jornal "Lume" de do bom e perma�nte servi

dador de-rtàjaí. Nada sôbre Blumenau publi'cott 'capítulos ço ao povo, não p.�apariam
Lauro elas tinham aprendido da obra editada pela Acade- as vantagens da cl)operação
no colégio SagTada Família mia. Assim muitos bJumenau- municipal aos empreendi
de Blumenau. : enses e diretores de escolas mentos particulares para re-

Fiquei aelmiraaissimo des� e colégios devem ter tielo co- alce do Carnaval de Floria
te analfabetismo e· atribui nhecimento de quem foi Lau- nópolis, cuja fama transpó2
semelhante fato ao pouco ca- 1'0 Severiano Müller. Sem fa- de há muito as fronteiras de
so <:jue estas alunas fazem do lar na biografiá escrita em Estado. E' de '!üuvar e de de
ensino da história nacional, alemão pelo pastor dr. Paul sejar, portanto, que, por meio
especialmente dos fatos da Aldinger, da' antiga colonia do seu Departamento de Tu-

"Pequena Pátria", Hammonia, de Blumenau. 'rismo, a Prefeitura continuE'
O colégiO em questão'e ou- (Transcrito eló "Lume" de a fornecer elementos subsi-'

�ros estabelecimentos ele en- Blumenau). diários à melhoria das exibi-
;ino devem. ter em biblioteca

/
ções do Car�aval, que são

uni. livro sóbre Lauro Müller. : modalidades curiosas do sen-

§o artís.tico, da períCia e do

I bom humor da nossa gente.
I O Prefeito Õsmar Cunha
'está levando a cabo 11m dos
i Seus, plano, de a elministra

MILÃO, 17 (U. P.) -- O te-
I ção, para soerguimento so-

Florianópolis, Sábado, 18 de Fevereiro de 1956
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As maçãs de São
Joaquim· e os vinhos

de Urussanga
PIMENTEL GOMES

Há, em São Joaquim e n;)s mumclplOs vizinhos, numa

área qu; inclui cerca de 50% do território catarinense E'

penetra no Rio Grande do Sul e no Paraná, um planalto

mu�to elevado, onde os Verões são frescos, suave's e os in

vern03 frios. Neva anualmente em São Joaquim 'e em ou

tros municípios. Gela a água das lagoas, A temperatura

cai a 12 e 15 graus negativos anualmente. Neste plana.Ito,
que é vasto, as fruteiras de clima temperado encontram

uma ecologia que lembra a da EuroPa central. Creseem, e

produzem em ótimas condições. As frutas são magr!lÍficas.
A dificuldade é trazê-las para o Rio de Janeiro. Agora por

exemplo, apenas 'em São Joaquim, os porcos comem, diá

riamente, cêrca de 10.000 maçãs iguais às que foram ex

postas na Casa Çarvalho. Uma delas vale, �

à sombra do

Corcovado, um comêço de fortuna. Felizme:t1te, o último

trecho de estrada que faltava para ligar São Joaquim, no

planalto, a 1.340 m�tros de altitude, ao pórto de Laguna,
está sendo construido. Ficará pronto em junho. No próxÍ
mo ano, a safra dêste ano está perdicl,a, um vapor da Com

panhia L3!gunense ficará ,viajando entre Laguna' e o Rio

de Janeiro. As frutas do planalto - maçãs, pêras, p'ês3egos,
ameixas, nozes, etc. - alcançarão o pórto com cinco horas

de viajem em caminhão. 0/ vapor gastará 60 horas entre

Laguna e·.o Rio. Teremos assim, no Rio de Janeiro, em

grande quàntidade, maçãs, pê�segos, peras e outras frutas

catarinenses: Já aS temos paulistas e muito bóas Geral

mente as vendem como argentinas, Há razoáveis 'maçãs
'fluminenses e ótimos pêssegos, peras, ameixas e marmelos.

No Estado do Rio estão faltando técnica e fomento.

ESTRErA NO
. "SCALA"

Preferência para
investimentos

nor Peruano, Luis Alva. con

cretiza" esta noite 0, grande
sonho de sua vidJ., e:;treJ.lJ.d�
no "Scala", fazendo o papel
de conde de Almavi'lit, na .0-
pera de Rossini, "O Barbeiro
de Sevilha".

-

Gostei mui-

cial, econômico e 'cultural de

Florianópolis, atinentes ao a

proveitamento das riquezas
panorâmicas com que a Na
tureza dotou a nossa Ilha e

emoldurou a nossa cidade,
-que diga-se de- -passagem :_
está ganhandO, dia a dia, as
pectos nUns modernos e de
cidadé capital de Estado. Ne
cessário se faz, porisso, que,
da parte de tõdos os muni

cípes de boa vontaele, haja
integral apóio â<r Prefeito,
dando-lhe o índispensá,./el
ambiente morar para que
execute o seu elevado progra-·
ma de gõV;fno, o qual situa-

RIO, 17 (V. A.) - Entre

74 países do mundo, o Bra
sil ocupa o primeiro lugar na
preferencia para. o investi
mento de capitais eS�J'angei�
ros - é o que revela, no vaI.

n. 3, de 4.de fevereiro último,
a "McGraw-Hill American

Mas nfto ficar::in�s nas maçãs e' e111 outras frutas de

çlim:l tempcrr.c::o, O sr. José Mota e o técnico agrícola Hor

-ta Pinto tamb8l11 trarão uvas e vinhos. Os vinhos c<?meça
ram a c.h2gal' e são vendidos' nas principais casas do ra

mo. As H'hS chegarão na próximft safra. A vitivinicultura

está to!Y�al1do grande impulso no litoral catar�nense, prin

cipalmente nos municípios de Urussanga, Tubarão e .01'-

'-.. : leães. Há uma Estação Experimental de Viticultura e Eno- Afirmando a i_mpressão
logia. em Urussanga. Plantam grandes vinhedos 'nos muni- causada nos peritos norte

cípios elo planalto, principalmente em Videira, Tangará, I
americanos pela g r a n d e

JO[l,çab� e Caçador. Videira terá, em futuro próximo, 10 mi- quantidade de in'/e3_timentos
lhõe�� �le cepas de boa· casta. Acrescente-se que há peque-

I estrangeiros em nosso pajs, o

no� r/lvais em frutifica.ção no litoral e no planalto. I comentário .
'da "Amer'ican

S:ll1tR- Cntarina tem excepcionais possibilidades econó- Lett.er" acentua que eSsa a

mic,,�. F'alta-lhe unlt fomento mais dinâmico. Faz-se mis- : tração de capitais deverá

ter cue ós senadores e deputados catarinénses 'àmparem os crescer aceleradamente. co

aba�donados "inhos brasileiros, boico'tados' por alguns res- mo decorrencia da í"ecente

taurantes estrangeiros em 'plena capital do Brasil. viajem do' presidente'Kubits-

(Do "Correio da Manhã", do Rio, de 16 Fev. 956). chek ao exterior.

ta do Papel e terei a honra

L�tter", uma das mais cate-' de atuar ao lad,) é'l::t 'soprano
gorizadas revistas economi- Maria Canas" - declarc11 U

cas dos Estadoq UnidOS, num jovem cantor, que conta 26
comentário em que relaciona anos e morava em L1ma. Dis
industrias estrángeiras ):1. se que já fez m!litos ellsaios
instaladas é por instalar no e por isto 11ão e::;G::tv:l '1ervo
Brasil. so, Pelo meDO.; de m.lmellto.

·Mas, as '�01AS ne> j:<llc:J, �)f'
rante ') p.',I);lcc., ainda l)(Jde
riam mudar. O t.enor Alva

I veio hã quase 3 '1no,'l lJ9,ra a

Itália. Vendeu t:d,) qua.nto rá Florianópolis entre as

tinha para finallc:if:,l' fi. via-' mais, belas e mais adianta

gem e recebeI: aill':Ll a iuda das capitais do Brasil. O Car

da "Essoco Pctl'(Jco Intn- naval será a nota pitore3c� e

nacional" da �apit.ü pellla-! humana duma populaÇão fe

na. Mais tard,,, recebeu l\'l1a ! liz e alegre, Vivendo num pa

bolsa de estndl)� <l:J �\/!i::1isté- I ·norama Ç1e incomparável be-
rio de Educac:'io do Peru, i leza.

- Não! Em frente o Palácio, não! Nunca!
.

- Mas não tem importância! O GOvernador vai
gostar! Ele até já reclamou de os blocos não terem
dançado lá!

'

- E'! Mas, os blocos! Boi-de-mamão é diferente!
Lá nós não podemos ir!

- Podem e devem! 6 GOvernador alí está espe-
rando!

'

E Chiquito Mascareqhas e o diretor-organizador do
boi-de-mamão, por longo tempo, discutiram.

O homem estava renitente. -Não queria exibir o seu

boi ali na Praça, frente ao Palácio. O Chiquito esban
jaVa argumentos para provar que êle devia' ir; que o

dr. Lacerda fazia questã,o; que a T, V. ia filmar o con

junto; que era necessário levar para o Rio os nossos

motivos ·folclóricos; etc. eté.
A resistência, contudo, não cedi�. E o Chiquito Per

dendo a calma, queimoil o último cartucho:
- Já sei! Você não quer ir por causa de política.

Você é-do P. S. D., não é?
- Não é porisso, não! Eu até votei no dr. Jorge!

O meu motivo é outro. Mas se o sr. deixar quinhentos
cruzeiros depositados comi'go, eu· arrisco ...

- EntãO' é por dinheiro?
- Não! Não é por dinheiro! Esses quinhentos são

.

de fiança. Se não acontecer nada: eu lhe devolvo.
- Mas, que é que pode acontecer!
- E'! Pode, não é'? O dr. Jorge pode querer ...
- Querer o que?
- Querer ficar com a cabrinha!
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