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* AOS ATAQUES que um semanário Iocal enüereçou

aos srs, Romeu Sebastião Neves e Waldir Um:ch não esta

riam infensos elementos de projeção do nO',1) Govêrno. Não

temos elementos para testar a veracidade dessa estranha
e sensaeíonaí noticia. Cuidamo-la deduzida das ligações
do hebdomadário com o Palácio, tão só. Aos íntersssndos, .

se lhes interessar, caberão as averiguações.
x x

x

Cr$ 1,00

-o PETROlEO' NA .ATUAlIDADE
X

':' EM ARTIGp lançado domingo, w'timo, o jornalis
ta Callado, Junior, queixa-se; amargamente de sofrer a

concorrência desleal do filhotismo político. A frase está

sonda.Interpretada como natural protesto contra o fato de

não haver sidõ nomeado, como esperava, para a chefia da

Casa Civil do Governador Lacerda. E' que o atual ocupan
te desse cargo teria permanecido nele' por imposição do ex

governador, apesar de não esconder, durante a campanha
política, o seu desencanto pela candidatura do sr. Jorge
Lacerda e, mais recuadarnante, tér sido adversário intran

sigente do íntegralísmo.

Em Flof'ianópolis o dirêtor do centro
de Informações das I Nações Unidas
Esteve em Florianópolis, o nham conhecimento do que a colaboração dos professores

sr. DOUGtAS H. SCHNEI- é aquele importante orgão da nossa Faculdades de Filo-

DER, Diretor do Centro de mundial. soría.

Informações das Nações Uni- Esta oxposíção terá o pa- Aguardemos, pois, este
,

das, .que ontem na séde do trocínío não só do sr. Gover- magnífico csrbamen que de

Sindicato dos Jornalistas nadar do Estado, como tam- certo atrairá' a atenção de

profissionais, concedeu uma bem dos orgãos de classe e toda gente.
entrevista coletiva dizendo

das finalidades de sua visita

ao nosso Estado.
S. S. tendo saido da, Capi

tal Federal no dia 15 do
corrente, esteve em São Pau

lo, Santos, Curttlba e após,
Florianópolis, seguiu ontem
mesmo para Pôrto Alegre.
Pretende o ilustre vísítan-

NOVA YORK - O pri
meiro navio-tanque petro
leiro movido à energia atô
mica deverá estar em ope

rações dentro de 3 anos e

cima segunda unidade em

1961. Essa notícia foi recen

temente divulgada aqui pe
lo sr. Clarence G. Morse, da
Administração de Marinha

Mercante dos Estados Uni

dos, ao revelar, perante a

Sociedade de Arquitetos Na

vais, que propostas e preços
já foram· solicitados a vá-

rios fabricantes para a xxx

construção de uma usina de NOVA YORK - A previ-
propulsão nuclear a .ser a- são de que o ano' de 1956 as

daptada numa embarcação sjstirá a um aumento de

RIO, (Argus Press) homem de cultura e de lar- do tipo dos petroleiros, em t1% no consumo interno de
Tomou posse de diretor do gos conhecimentos dos pro- meados de 1959. A realiza- petróleo nos Estados Unidos
Instituto Nacional do Mate, blemas relacionados com o ção do projeto sestá depen- e de 7%, nas demais 'nações
o sr. ManGel Pedro Silveira, mate. dendo �a a?ro�ação de ,-ver: I

do mundo livre foi feita pe

que exerceu elevados car- Fez em seguida o elogio bas pala tal f'im pelo Con:- l lo sr. Eugene Holman, pre

-uaA.lafu� �oJ a, soorjqnd ses do sr. Fernando Balanguer, gresso - asseverou êle. I sídente da Junta de Direto
tal' em Santa Catarina. que muito' tem .trabalhado Também foram solicita-: res da Standard Oil Co.

O novo diretor ds, autar- pelo Inst.ituto e que conti- das propostas - prosseguiu (New Jersey) ..
Nações Unidas, em diversos' t·, f 't I I' " nst -

d Iquia erva erra e U111 pro un- nuaia pres an c o seu va IOS0 - para a cons ruçao e Em recente relatório sô-
ramos, para que todos te- d h d d bl

-
.

It f'
.

d I
-

bo con ece ar os pro e- concurso como a o uncro- uma usina e propu sao �u-I re as atividades da emprê-
mas da erva e, por isso, da- nário. da autarquia. clear, que possa oferecer m-: sa, o sr, Holrnan acentuou

do' o sell conhecido amor ao
V' t técn í- I .

contáveis van agens ecm- que a indústria petrolífera
trabalho, dele se. esperam Falou, em segui�a, o sr.

1
cas e econômicas, com o ob-

I
refletiu, em 1955, a sua es-

x

-

d I' à
� Pedi Sll

.

a I" d I
� OS SENHORES Bayer Filho e J. José Cabral, no

gran es rea IZ' çoes.
,

_ .'0. 1 verrs cU.Ja.s �a �- jetivo
.

e termos um segun- sência de prosperidade ge-.
-

H
.

I f' I I t·
", Tribunal de contas, são os únicos que não fazem parte do

ornem srmp es e a ave, VIas simp es e posi ivas so- do navro dessa natureza em. ral, tendo ingressado, no

a escolha do sr. Pedro Sil- bre os problemas do mate operações por volta de' juJ corrente ano, em condicõas
'grupo dos intelectuais. O primeiro, descontados OS defeitos

veira foi recebida corri a- causaram excelente impres- ilho de 1961. _

I sólidas.
. da contingência humana, é prussiano e trabalhador; o se-

grado pelo funcionalismo são De suas palavras A de _ -I Com essa ti
gundo é mais descansado. Assim sendo, o Tribunal vaí

•. , - ' c s perspec lVas e '
. . \.. -

do Instituto. Foi o novo di- seus conhecimentos sôbre a' xxx , I confiante f t ' d
; acabar nas costas do sr. Bayer e do sr. Miro.ski, que nao

, . no u lUO a

111-' d M" t
.

d idí ito.: 1 lt líd d
retor apresentado pelo dr. erva 'chega-se à concl usão NOV A YORI7 Novas'" t

.

J S
- sen o mIS ro, vai eCI Ir mUI o, pe as a as qua 1 a es

" ."1..� -:-. .

c us na, a ersey tandard, ., .' ."
, .

Cândido Mader, Presidente; lle que não podia ser mais concessões foram outorga- I
ao q I a

.

I I té
de funcionárlo capaz e exato, surgíu, daí, o comsntárto

I
• .

I
c L e sSll1a a o re a ono ..,., . . ,

dó Instituto, que, em pala- ncertada a nomeação do no- das pelo govêrno' (l;a Líbia investirá 11 b'lh-
. ti d

-' azedo do MInIstro Presidente, dIrlgmdo-se aos 8rs. J. Jose

vras ·carinhosas disse de V:l diretor, em quem o fun" a companhias petrolíferas lares e b' d1 ao

'te I
0-

e Miroski: "A' noSSa excecão, este Tribunal foi organizado

I
' -...

c • c· m ens e capI a e 1-' .

•

.."

sua satisfação por dar pos- cionalismo poderá contar particulares estrangeiras outI'asd'
a Imagem e semelhança do Irmeu .

_
,< espesas na procura

3e ao sr. Pedro Silveira, um C0t11 um amigo dedicado. para exploração de petróleo do petróleo no corrente ano.

em tel'dtório lí?io. ,Depois Essa soma representa 20%
-_._,_-_.

----------.

O-PERU INTERESSA'DO NO APROVEITA-- ��g��:el�l���;:i��dO d�S c�= ;1I1;:�;a�� ��l? aOql���ü:���� VAI AO POlO-SUl O CONQUISTADOR
Gl'oles duas áreas, uma n.a panhia em 1955.
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LIMA (Globe Press) - O des perspectivas à_ exp]ol'a- Sidra,' �s autoridades líbias LIMA;
-

(Globe' Pré-ss) � -neh.hl1m dos "a,bominhvei;;

Perú está estudando a COl1s· cão da indústria mndereira, outorgaram Qutras conces- OCUPADA 'Esteve de passagem por es-Ihomens da neve", aquele ser

trução de uma rodoviã qlle Zla agricultura, da pecuária. sões às seguintes 00mpa- ta capital, viaj&ndo pela. fantãstico que se 'supõe ha-

chegUe até as terras rega-' e da mineração, principal- nhias petrolíferas america- IT,AITUBA Canadian �Pacific Air}ines, bitar o Himalaia, mas que

lVlorl'eu num desastre das pelo Amazonas, partin- mente no que se refere à nas: Amerada Petr.oleum e \que seguirá para o Mar de encontrou pegadas do ta-

do ,de Olmos, na regIaO exploração de petróleo. Corporation of Libya (Ame- BELEM, 26 _ Urg·ente. O Wedell, na zopa do Palo Sul, manha de 50 centímetros,

O Juinistro dà Fazenda monta'nhosa'setentrionaJ, na As autoridades peruanas ruda), Oasis Oil Company cpmando da primeira zona o famoso conquistador do que, julga êle, podem per-

da Suiça Rodovia Pan-Americana. 0stão convencidas que a (Ohio Oil); Continental Oil aérea acaba de receber se-- Everest, o pico mais eleva- tehcer a algum urso ou ou-

HELSINQUE, 27 (U. p.) �

I providência fundamental Co. of' Libya (Continental guinte rádio assinado pelo do do mundo, Sir Edmund tro animal de dimensões ex-

_, O'minist1:o da Fázenda,
A construça,o dess: estra- para o progj'esso da região Oil) e Essa Libya, Inc. ç.:fer- 'brigadeiro Alves Cabr::;l, que ,H illary. traordinárias.

Penna Tervo, pereceu em
da, que devera tel� cerc� de Amazônica consist na so- sey Standard). ora se encontra em Santa- Falando à Globe Press, o Sir Edmund, que desde

um acidente de automóvel,
500 km. de extensao, fOI o�'- lução· do problema de. co- rém: "Os defe'nsores de Itai- famoso alpinista--néo-zelan- os 16 ahos começou a esca-

ocorrido a 30 quilometros çad,a em 2.0:000.000 de do- municações. Em seguida, xxx tuba abandonaram o campo. dez declarpu que, durante a
lar montanhas em seu' país

d.esta capital.
lares, apr?xlmadamente.. 'poderia vir � aproveitamen- NOVA YORK - Negocia- Vôo de avião a fim de ocupá- escalada do Everest, não natal, declarou ter esperan-

O veículo em que o mes-
Enge'tlheIros da Worthlllg- to dos recursos hidroelétri-, ções estão sendo levadas a la". teve oportúnida,de de ver ças de escalar os Antles, al-

ton Corporation, companhia f'"
- gum dia, e, falando so�bl'e

mo viajava colidiu com ou-
cos e, por Im, a Irngaç.ao.

O"'G
A .,

tro carro.
que fabrica grande varieda- Em conjunto, as rodovias, ,11

oV'erno perma'ne
·

fi
·

I
sua viagem manifestou se

d,Ci�:�.:.a o ,xtinto 55 an" ��n:t�u���i�:";:�t:�""P:;� �i;:;�� �i,,::�:;:;i';,: \;�: � � ce 10 eXlve em ::;t�of:�;�:: ��:::;��'d��a
"'--'-"-"�"5····"""'MO'··-"R�T··O""S"""-" ;��(�':�;o �;��,teql�':c�n��o�:� ����;�i�I1:JU�l�'Op:r�'.egiãO se-

.

manter'l' . dl·'$CI·pll-na no Pa'ls �:tn�a���e��o C:�it;�eaz�:�
.:>

' lc\ é "altamente recomendá- , ca, depois de viajar, desde

BERLIM, 26 CU. PJ .:_ Um ! velH, tendo elogiado a visão a Nova Zelândia, p-ela CPA.

trem de carga colidiu com I dos governa�1tes peruanos,' SABOTAGEM REUNIDOS OS MINISTROS',� o foco de indisciplina, criado' I•••�••�.�••••••••••�.
um comboio de passageiros, facilitando o aproveitamen- ,FORTALEZA, 26 (V. A.) _, MILITARES E O DA JUSTI- da Justiça, da Guerra, .da com, a fuga de dois oficiais Peron IntImado a deI-

na Alemanha,Orienta), on- to das terra's relativamente Para conduzir aparelhos B-25 I ÇA COM O PRESIDENTE DA Marinha e da Aeronáutica e aviadores para Santaréin e xar um hotel de
tem, matando 35 pessoas e ricas do Amazonas, I/-té ho- para Belém, por ordem do REPUBLICA o senhor chefe do Estado posteriormente para Jacaré-

'

ferindo gravemente a qua- 'je improdutivas.·. Ministério da Aeronáutiça RIO, 26 (V. AJ _ A Se- Maior Geral das Forças Ar- acanga. A situação do país é Havana

renta. o acidente, 'ocorrido O ponto final da estrada chegaram a esta capital, vá- cretaria da Presidencia _da madas. Depois de ouvir os de perfeita normalidade, per- PANAMÁ, 27 (U. P.)

perto da estação ele' Bornitz, ficará num pôrto do Rio rias tripulações, procedentes República distribuiu, à im- seus ministros e o chefe do manecendo o Governo infle- O governador da Zona do

na Saxônia, foi o maior de- :\1aranon, o qual, unIndo-se do Rio, mas não seguiram a prensa a seguinte nota ofi- EMFA, o senhor presidente da xível na SUa decisão de'man- Canal ,do Panamá R. SeY

sastre ferroviário ocorrido na ao Ucayali, fo'rma e gigan- viagem em virtude de terem cial: "� s:nho� --p.resiclen.t� I Repú�lica de�erminou �ovas ter a disciplina miJitar .e as- bold, declarou o' seguinte, a

zona soviética da Alemanha, tl'fCO Amazonas. algllns oficiais retirado as da Repubhca reumu, hOJe,. e maIS energlCas provlden- segurar a ordem publica, Co- r'espeito da permanência do

desde o fim da guerra mun-
.
Uma rede de 'rodovias principais peças dos apare- pel,a manhã, no Palácio, do I cias no sentido de ser debe-

I

mo é do Seu dever e nos tel;- ex-ditador argentino Juan

"'dial� n.essa área viria abrir gran- lhos. Catete, os senhores ministros I lado 'com' a I�axima rapidez' mos da Constituição". Perón no �'Hotel Washing-

efeito, ao que revelam des

pachos aqui recebidos, en

tre o govêrno 'de Ceilão e as

companhias importadoras e

distribuidoras de petróleo,
pa ra a construção de urna

refinar-ia nas imediações da
ddade de Colombo, capital
da ilha. A instalação preces
f111 á o cru do golfo Pérsico
e deverá atender às exigên
das locais, que são atual
r, Ante calculadas em '800.000
toneladas por ano.

x x

-
" OS UDENISTAS do "clube da raiva", ao verem o

Prefeito abrir ruas afluentes da Vidal Ramos - Chacara

Linhares _ nas redondezas da Legião Brasileira de Assis

tência, correram ao Governador para exigir fossem em

bargadas as -ohras. Depois de ouvtr-Ihes o choro desatado,
o Governador, sob silencio dos ouvintes, discorreu meia

hora sôbre autonomia, Interpendêncía e harmoni� dos po

deres. A' sua aula de Instrução Moral e Cívica, teria tido o

seguinte final: _ Eleitos pelo povo, o Presidente Juscelino
governa o Brasil, o Governador, o Estado e o Prefeito Os

mar, o Município. O Presidente não pode coagir o Gover

nador e o Governador não pode coagir o Prefeito.

Assim enmo o Presidente deve ajudar, no terreno admi

nistrativo, o Góvernador, este deve, auxiliar o Prefeito. Da

ação independente e harmônica dos três, resultam benefí

cios para e Brasil, ,para Santa Catarina e 'para Florianó-

polis",
'

-

Os embargantes, assim embargados, deixaram o Pa-

lácio menos nbtuzos, mas mais raivosos.
x x.

te fazer em Abril ou Maio

uma exposição nesta cidade,
de fotografias, publicações -e

exibições de filmes documen

tártos sobre as atividades das

EMPOSSADO O NOVO PRESIDENTE DO
INSTITUTO NACIONAL DO MATE

O sr. Agenor Pedreira
é o novo presidente

do IAPC
RIO, 26 tV. AJ _ Noticia

se que na lista i:ríplice apre

sentaela pelo sr. João Gou

lart ao presidente Juscelino

KubitEcl1,ek para o cargo de

presidente do Instituto dos

GomeTc.iários, figura o nome

elo sr. Agenor Pedreira, dele
gado daquela autarquia na

Bahia. Segundo a reporta
gen! do vespertino "A Noti

cia" este será o candidato es

colhido pelo _ presidente çla
República' e que deverá ser

nomeflclo na proxima terça
feir�.

ton" :

"Foram dadas instruções
ao gerente do hotel para
'ilUe peça a Perón que deso

-;upe suas habitações".
Um porta-voz da Zona do

Canal não quís ampliar essa

ieclaração.
-

Soube-se, por outro lado,
1ué Perón já começou a pro
:ura.r uma casa para morar'.
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A imprensa golpistà apregoava, pelo menos até uma r UO·la-o"pdas c�as-sesl
os eleitos se efetivasse, trazendo na sua esteira, sem som-

semana atrás, que o presidente 'Juscelino Kubitschek, era ,..;�'_... ,./.
bra de dúvida, a guerra civil. ,

"prisioneiro" do seU Ministro _da Guerra. Agora passoua,
O que desune as Classes Armadas é a intriga spez, vi-

aconselhar o Governo a despedir o general Lott, esquecida sando incompatibilizar o Minis�ro da Guerra com os seus

de que o preso não deve ter fôrças para demitir o carcereiro. a-rIadas
camaradas das outras corporações, inventando que. êle in-

A realidade é que preso e carcereiro se dão muito bem tervém acintosamente na economia interna das mesmas.

e não t'f,n qualquer motivo Para se separar. Nem o sr. Não é o general Lott, mas o Presidente da República·.'
Kubitschek ganharia com a exoneração do seu ministro, �-' o Chefe Supremo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica

nem o sr. Lott luoracia em sair do ctargo numa hora difí- tJil�';�,
. ;lJ't " DANTON JQBIM �: nedste curtto espaço de tempo que se seguiu à sua passé,

ci!; ,quando isso poderia ser interpre ado como fraqueza e .la o emons rou cabalmente em mais de uma oportunidade.

fuga à responsa·bilidade. Não é aconselhável, diz a imprensa do golpe que o che- Ao Ministro da Guerra não se poderá arguir de uma

Os que pedem � exoneração d. Lott como preço da pa- fe do 11 de novembro, movimento que desuniu classes' ar- atitude qualquer que ponha em xeque a autoridade do pre ..

cificacão 'das 'classes militares, fazem-no com a mais re- madas, continue à testa do' mais importante dos ministé- sidente ou vise interferir na vida da Marinha e da Aero-

faloada má-fé._ Querem, simplesmente, enfraquecer o Go- rios militares. _ i náutica. Mesmo neste episódio de Jacaré-Acanga, sua con-

vêrno nas Fôrcas �madas. Para uns, isso alimentaria a /
I
duta tem sido impecável. AfirmD'u-o ontem o general Odi-

louca esperanç� de renO'lar a aventura golpista; para ou-j Em primeiro lugar o que desuniu a"s Cla3ses Arm? jas I lia Denys, na eloquente nota q}le dirigiu aOs seus subordi-

tros seria o caminho. mais curto para a "pacificação polí.- não foi o 11 de novembro _ simples consequência. FoI a

I
nados da Zona Leste: ':_U intervenção do Exército SÓ se

tica" e � quem sabe? _ a instalação breve da UDN em I campanha deletéria do golpismo, que tudo fêz para desviar tem feito sentir por solicitação da Aeronáutica e, assim

al!l"uns ministérios. ,os militares de seus deveres e de sua vida profissional. O . mesmo, em caráter preventivQ".
�

Afinal, por que haveria Lott de deixar o Govêrno? - 11 de novembro _ manobra necessá:t;ia, pôs to que perigosa I Pelo menos até que passe essa intrigalhada .udenista

, Porque' foi o autor do 11 de novembro. Então Vamos ao regime _ foi o corolário de uma situação criada pelos. filha do ódio e do despeito, e enquanto não se partirem os

explicar melhor Q.pensamento udenista: porque não per- SOI1stantes apelos à resistência das classes milita�es ao' dentes do golpismo, onde quer que êle alteie a cabeça, o

mitiu que se desf_echasse o golpe, tramado à, sombra' do reconhecimento do ,veredito popula'r. . lugar do general Lott é na pasta da Guerra. Este é o seu

Catete, para impedir a posse dos eleitos; porque assegurou � :, {, \ r'
I

ponto, é ali que se virá melhor o Govêrno e o país, contri-

essa posse como prometera. à Nação desde a primeira ho-' De sorte que o 11 de novembro nãp, desuniu coisa al- buindo para a verdadeira coes�o das Classes 'Armadas.

ra; porque impediu que se anulasse a Constituição e se -guma, apenas impediu, qu& uma fráção minoritária contro- 'Porque esta não se conquista pelõs pronunciamentos polí-

instalasse no Brasil, o 'fan10so "regime de emergênçia" pre.- lando Pequena parte das Fôrças Arn'tadas usurpasse ver-_ tieos mas pela lealdade ao poder legítimo e a comunidade

gado por Lacerda e Baleeiro, solertemerite apoiadas por /' gonhosamente o poder, Desunidos estariam os militares, da' consciência profissional do senso ele hierarquia e da

esfaceladas estariam as três corporações se o golpe conti"a disciplina.

36 NOVOS CASOS
D�POllOMIElITE

\

BUENOS AIRES, 26 (U. PJ
_ Trinta e seis novos casos

de poliomielite foram assina
lados em-Buenos Aires e ar

redores nas últimas 24 horas.
Medidas drãsticas foram ado

tadas principal m e n t e no

bairro de Quilmes _ Cerca

de 20 quilometras da capital.
Em São Miguel � a 25 qui
lômetros _ tambem se regis
traram alguns casos que se

mearam a inquietude entre a

popttlação. Foram já assina
lados dois óbitos. Ante-ontem

assinalaram-se 40 casos .

..

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Elorlanépolls, Terça-feira, 28 de Fevereiro de 1956

INDICADOR PROFISSIONAL
,\ M É D I C OS'

.

O· t-' tDR. WALMOR ZOMER
� DR. YLMAR CORR�A

I BD IS a para
GARCIA I CLíNICA MÉDICA •

Diplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS - das IOF crianças
cionaI de Medicina da Uníver- às 12 e das 14 às 16 horas. , DR. JUAREZ PHILIPPI

sidade do Brasjl -Rua Nunes M h d 17
Ex-Interno por concurso da Ma-· ac a o .

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

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Círur- '

, gia do Hospital I. A. P, E. T. C.
-_ do Rio de Janeiro

.

Médico do Hospítal de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons : Rua Joã:Q Finto n. 16,

das '16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díà
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bitte,.nc�urt. n.-

101.
Telefone: 2.692.

DR. ROMEU BASTOS
,

• ,PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro:
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua . Vitor Mei-'
reles, 22· 'I'e l., 2675. .

Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Félipe Sch

midt, 23 - 20 -andar, apto 1 -

.Tel. 3,002.

·DR. HENRIQUE PRISCO
PA�AJSO
r;iÉDICO

Operações ...... Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso' ,de Espeçialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado. ,"
(Serviço do Prof. M.ariano de

Andrade). .

Consultas -: Pela manhã no

Hospital de Caridade.
.

Á tarde das '15;3'0 hs. em dían
te no cónsultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
'Residência - r.uá Presidente

Coutinho 44.

<)LINICA
de

OLHOS - OUVIDOS
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO :DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
,

Consultas _:_ pela �,manhã. no
HOSPITAL

.

Á TARDE - das 2 as 6
no CONSULT6RI0, -rs- Rua dos
lLHE<J;S\ nO.:2, -!',', .,.. _

RESID�NC1A -� Felipe Seh·
midt na. 1;13 Tel. 2366.

NARIZ

I

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO,

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consu ltórf o : João Pinto, l8.
Das 15 às 17 diirriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone': - 2.714.

DnA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

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

•

diagnósticos e tratamen-to.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO 13ASAL

Rndloterapia por ondas curtas
Eletrocoagulação � Raios Ultra
Vióleta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano', ». I,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI. \ '-
Das, 15 às 18 horas ,- Dra.

MUSSI
Residência:

'pcwsky, 84:
Avenida Trom-

Edifício João Alfredo -

\
1° andar,

Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo
Coe.lho, 1

Horário: 8 às' 11 - 16 às
18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
. Clínica de Adultos e

. Crianças Raio X
Atende

.

com' Hora Mar-
cada.

Felipe Schmidt '39 A Sa
las 3 e 4.

A D � O G A DOS

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAno E' DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. JÚLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno dá 20a enfermaria.

e Serviço . de gastro-enterologia 'DR. ANTONIO GO'M'ES QEda Santa Casa do Rio de Jeneiro-
(Prof. W Berardinelli). ALMEIDA
Curso

.

de neurologia (Prof. - ADVOGADO ._

Austregesilo). Escritório e Residênci a:
Ex-interno do Hospital mate r- Av, Hercilio Luz, 15

nidade V. Amaral. Telefóne: 3346.
DOENÇAS INTEJlNAS _•••O••_,••••

Coração, Estômago, intestino, 'D E N TIS TAS

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

•

Clínica ....;, Cirurgia
Residência: Rua Bocaiuva 20. PROTESE: - Pontes Moveis e

Fone: 3458. Dentaduras em
,. Nylon.
DIATERMIl�: --'- Tratamento de

canais pela ai-
, ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R

Fernando J1(aéhado na fi .,Fone 2225
.-

Consultas: das 8,UO às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

HORÁ�IO: _

Das 13 às 16. �oras. .

• DR. LAURO CALDEIRA
Tele�0l!e: .

Consultérto
_

� 3.415 ( DE ANDR"ADAResldência i. 'Rua Jose do

vale,
'

Pereir
..

·a 158 - Praia da Saudade CIRURGIÃO-DENTISTA
- Coqueiros CONSULTóRIO' - Edificio
;---- _A

I
_ .. � __ � Ra-l'tenon - 2°,.., ·anQar - sala

'DR. VIDAL .DUTRA FILHO 203:- Rua Tenente Silveira, 15.
MÉDICO DE .CRIANÇAS Atende diárlamente das 8 às

Consu ltó rio ; Felipe Schmidt, 11 horas.
38 (das 14 às 17 horas). _

3as e 5as das 14 as 18 horas.

Residência: Tenente Silveira,
- 19 as �2 horas.

130 (Fone 3165).' .
Con�er�lOna Dentaduras e Pon-

_. __ tes. ,dovels de Nylon.

DR. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NE'RVOSAS E MEN
_

TAIS - CLINICA -GERAL
-

Angustia Complexos
Insonia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra

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

139 'te!. 2901

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Servlcos de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLfNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
"";'.Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mb
chado, 7 '-- Consultas das ,15 às
18. horas. ,

'

.

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 - Fone: 3783'

DR. JOSÉ MEDEIROS
V1EIRA

- ADVOGADO __

Caixa, Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

�R. CLARNõG:--
•

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
.FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR lVO VON WANGENHE1M
D E � TIS T A -

Consultõrío rua Bocaíuva, 42

-- -------

r�;;i;;�ê-Nãp�
. \

•
•

r
• Rua Marechal' Deodoro 50.

ii Em' Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! '

: Desconto especial para os senhores viajantes, _

.....................A••a.� .

Viagem com segurança
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.�-'

RIPIDO ,<8UL-BRISlLEIRO»
Florianópolis - Itaía! -: Joinville - Curitiba

•

'Agê'nCia: nua Deonoro esquina da
Rua Tenente Sílveira.

O ESTADO

Distribuidor
,--_.�

Comercio Transporte.
ltUtl Joio Piuto, V €pou.

r�rtesidência: Avenida Rio' Bran- ADl\IINISTRAÇÃO .

co, n, 42. Redação e Oficinas, à rua, Con-

, Atende chamados selheiro Mafra, n. 160 TeU 3022
________��-

- €x. Postal 139.

DR. LAURO'DAURA4 _

Diretor: RUBENS A",RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F,I DE
AQUINO

'

Representantes:
Representações A.' S. Lara.'

"Ltda
'

Ru'a Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeírc.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
ARSINATURAS

.
Na Capital

Anc :-.., ...• , Cr$ 170,00
Semestre ..... , Cr$ 110,00

No Interior
Ano , , Cr$ 200,00
Semestre- ., Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.

. Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos. .

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos noa ar

tigos' assinados.
•

, DR� MARIO· DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO . - FIGADO - RINS

� INTESTINOS
Tratamento 'moderno da

SIFU,.IS
Consultório - Rua Vitor Mei

eles, 22.

DR. CONSTANTINO'
bIMATOS

_ MÉDICO CIRURGIÃO
Doencas de Senhoras - Partos
_ Operações - Vias Urinárias'
Curso de aparf'eiçôamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
.35l2.
HORÁRIu: das 15 âs 18 -ho-

. CLíNICA GERAL>
Especialista em _ moléstias de

Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinárJo em, ambos os

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e' do sistema nervoso.

Horário: 10% ás 12 e 2.% ás õ.
Consu ltô rio : R. Tiradentes, 12

_ 10 Andar - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

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

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

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

.

EsPECIALISTA EM ,OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES'
Infra-Yermelho ""'"' Nebulização -

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 4;5. Te!. 2.812,

DR. NEY PERRONE

�:UND
F.ormado pela Faculdade Nacio
nal àe

.

Medicina' Universidade
do Brasil

,RIO DE JANEIRO
Aperfeiçoamento na "Casa de

Saude São Miguel"
Prof. Fernando. Paulino

Interno por 3 ános do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES'

CLINICA DE ADULTOS,
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma-

nhã
RESID�NCIA: ....,-. Rua ... Duarte

.,.Bchutel, 129 - 'f e lei;. 3.2R� -

.

Florianópolis.
"

DR. NEWTON
D'AVILA

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA 'ESPECIA ....IZADA DE
CRIAr-rÇAS .

Consultas das 9 ás 11 horas.
-Res. e Co.ns Padre Miguelinuo,
12.'

.
. .

.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doepças do apareJho respiratório
TUBERCULOSE'

RADIOGRÁFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES'

Cirurgia �o Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tislologist'a e

Tisiocirurgião do Hospital Ne-
,

rêu Ramos
CUTSO de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis
tente. de Cirurgia do Prof, Ugo

Guimarães (Rio).
.

ron·�.: Felipe Schmidt,' 38 -
Fone 3801:
Atende em ho�a' marca.d.ª,
,Res.: - Rua Esteves""J·uni'or,

80 - Fone: 2395
.

.j'
'

.i�{i�������:� l'Expresso Florianópolis· LIda.
salas 5 e 6 . ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

....�.....�_.._--._............---..-..-..-.
. O ESTADO

INFORMAÇõES UTEIS
O le itor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato: '

JORNAIS' Telefone
O Estado : :. 8.022
A Gazeta ,'

'

. . . • • 2.656
DiáJ'lo da Tarde 3.679
Imprensa Oficial 2..688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) .... , .... :.... 2.314
(Portaria) ..•... , .. ,..... 2.036
Nel'êu,Ramos ,... 3,831

p.67
,

Militü.r •............ ,'o •••
. S.ão Sebastião (Casa de

Saúde) ...... :" .... : ... '3,153
Maternidade- Doutor Car·

lQs Corrêa , .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bcmbeiros ....

Ser�iço Luz', (Raclama-
çoes) ',."., _ ,

Polícia (Sala Comissário ..

Polícia (Gab. Deleg-ado)
COMPANHiAS OE
TRANSPORTES

TAC , ........•

Cruz�iro do' Sul . ',' , ....

Panalr ", .•.

Varig '
, ..

Lóide Aéreo , ,. ','

Real ., " .

'Scandlnavas .

HOTÉIS
Lux

_
.... ;',: .';'., .. "..... 2.021

Magestic ,......... 2.276
Metcopof .' , 3.147

. La Porta c
•• , • , ••••••• ': • • • 3.321

I Cacique " , .. , 8.449
Central :............ 2.694
Estrela .,................ 3.371
Ideal " ..... , .. ,; ... " , .. .'.h.' 3,65!),
ESTREITO
Disque "., , .. ' .. , 06

FLORIANÓPOLIS LTDA.

C, RAMOS S(A

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE

Durante o 'calor fortíssimo que estamos atravessando,
nada corno uma noite aprazível, gozando ainda as deli-

cias' dos banhos de mar.
'

As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba
nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas.

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
aonde construir. sua residência ou sua Casa de praía, não

perca a oportunidade, compre já um dos últimos 00 lotaa
mento 2, da Praia da Baudade. ,

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodoro n. 7 -

Fone 2.52i. - Proprietário dr. Nerêu Ramos.

das E,squadrias
DE ALBERTO RICBTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - I<'lorianóPoÍFs�
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor' qualidade'

e sem defeitos..

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron
to para cntréga imed-iata
Férro - Tubos - Sanltários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADffi.

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

I

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAúDE P(JBLICA

Transportes de. Cargas em Geral entre: FLORJ:ANÓPO-
PLANTõES .DE FARMÁCIAS -

,LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SA-O
. MÉS DE FEVEREIRO

PAULO, RIO. 4 sábado (tarde) farmácia Esperança Rua C. Mafra
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. 5 Domingo _" Farmácia Esperança Rua C"Mafra

n sábado (tarde) . Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
12 domingo Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
18 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
19 domingo " Farmácia Moderna Rua João'Pinto
25 sábado (tarde) Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

126
domingo " Farmácia Antônio Rua F. Bchmídt, 43

Agência: PôRTO ALEGRE
-

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

Otimo emprego' de &apitaJ�
VENDEM-SE URGENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

UMA AREA DE TERRAS - No Bairro do Estreito,
próximo á Ponte Hercilio Luz, já loteada (12 magnificos
lotes); .

UMA TIPOGRAFIA - Com todo o aparelhamento
necessário, equipada com dois pl;élos eletricos, dispondo
de ótin1a freguesia;

\

MóVEIS PARA ESCRITóRIO - Uma máquina de

COnSl;Jlteln n_ossas tarifas. EXPRESSO F:LORIANórOLIS' escrever, Olivétti, nova, carro grande; uma escrivaninha,
,

'_ -Fones: 25-34 e 25-35 _

uma cadeira giratória, uma mesinha p/máquina, estante
para livros, tudo de imbuia, e um armário

-

pequeno de
pinho.

Preços a combinar .. Facilita-se parte do pagamento.
Tratar com Octacilio NasCimento, rua Conselheiro MafIa,
140, ou C. Postal, 517.

.

3.121

3.J13

2.4v4
2.038
2.1'94

'1.700
2.500
3.553
2:325
2.402
2,377
2.300

,:Matriz: FLORIANóPOLIS Filial:
.

CURITIBA'

DR. ALVARO DE
CARVALHO,

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICÜLTURA -r-r- PEDIATíUA

- ALERGIA INFANTIL ..
,

Consu ltó ri o : - Rua 'I'i raden
tes n. 9,

Ultra-Som • Residência: - Av. Hercillo
(Tratamento de sinusite sem: Luz n. 155 - Te!. 2.530.

,

. operação) . I Horário: - Das 14 às 18 ho-
Anglo-retmoscopla - R�celta de "ras diáriamente
Oculos - Moderno equipamento _----------
de Oto-Rinolaringologia' (único

.

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

da2 16, às 18 horas. CIRURGIA' GERAL
Consultório: - Rua Vitor Mei- Doenças de Senhoras --- Procto-

reles 22 - Fone 2676. I logia - Eletricidade. MédicaRes .. - Rua São Jorge 20 - Consultório: Rua Vitor .Mej�
Fone 24 21. re"Jes n'. 28 - Telefone: 3307.

Consultas: Das 15 horas em

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

_

End. Teleg. "SANDRADE"

Rua Visconde do Rio Branco
932/36

Telefone: 12-30
End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO
"Riornar"

Avenida do. Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

.

Telefone: 2-37�33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" Ebd. Teleg. "RIOMARLr'

Telefone: 37-06-50
.'

Agência: RIO DE JANEIRO
"Ríomar" ,

Agência: BELO HORI
ZONTE

.

"Riorna:r"
Avenida Andradas, '871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIÓMARLI"

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

agentes
'

"RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"

"- ,

�.

EMPRESA NACtONAl DE NAVEGACAO
.' ,

HOEPCKE
dAV·IO-MOTOR ,«CI.RL HORel!»

I T I N E R A R ro
!
'I.

SAlDAS DE
I D A V O L T' A

Rio
- '6-3

..

18-3

Fpolis.
28-2
·11-3

Itajaí
1-3

13�3

Santos
7-3

19-3
O horário de saída de Florianópolis será às 24;00

horas e do-Rio de Janeil'o às 16,00 horas.
Tanto na lda como na Volta o navio fará escala nos

,portos de São Sebastião, I1habela e Ubatuba.
Para melhores informacões, dirijam-se. à, séde da

Emprêsa, à rua G�;l1SeJ),eiro Mafra, 30 -;- Telefone 22-12,

Trajano.

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

Departamento de Sáude Pública, Janeiro de 1956.

Luiz Osvaldo d'Aeampora - Inspetor de Fármácias,

Igentes-Vendedore·s
PRO,CURA-SE PARA CORTES CASEMIRAS E TE

eIDOS PARA SENHORAS, P jSISTEMA REEMBOLSO
POSTAL - TODAS LOC. SERVIDAS VARIG - CO

M:rS�ÃO 8% - BREVEMENTE-LANÇAREMOS SEN
SACIONAL NOVIDADE TERNOS E VESTIDOS PRON-
1'OS- SOB MEDIDA PESSOAL A PREÇO SEM IGUAL.
CARTAS PARA "REEMBOLSO AILIZ LTDA". RUA
BRESSER 2348 - SÃO PAULO IND. OCUPAÇÃO E

Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12 .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



JFlortanépolis, Terça-feira, 23 de Fevereiro ,de 1956
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ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

ANTONIO ROGÉRIO
Transcorre, na data de

hoje o 13J aníversárío do
gal.irite menino Antônio Ro
gério Evangelista, encanto
do lar do nosso prezado
amigo sr. Antônio Evange
lista, comerciante nesta

praça e de sua exma. esposa
d. Rosa Pereira Evangelista.

OLIVEIRA E SILVA O Estado formula os me-

lhores votos de' felicidades
ao aniversariante e seus

dignos genitores.
- Tenente Paulo' Cardo-

so, da Policia Militar
- sr. Amim Abrão Salun
- sr. Migqel Digiacomo
- menino Charles-Rober-

to, filho do sr, Odilon Dema
ria e de sua exma. esposa d.
Dalva Ouriques Demaria

- sta. Sylvia Gouvêa.
,
filha do Tenente José Valé
ria Gouvêa, da Reserva Re
munerada do Exêrcito
- sra. Antonieta Freysle

. ben Moritz, esposa do sr.

José Morttz

Eis uma pergunta que 8 para complicá r mais a

merecê logo de saida uma juestão ha 03 casos da in

resposta afirmativa. fluencia dos fatores emo-

A culpabilidade do esta. cionais em certas afeções
do emocional manifesta-se- cutaneas cuja causa está

por varias formas, simples comprovada e que corre

ou associadamente, sendo' por conta de agentes intei

que algumas delas são de ramente diferentes dos de
tal maneira que Se tornam )rigem nervosa. As ver

dif iceis de serem compreen- rugas e os herpes, são dois
didas ou explicadas. casos _fTizantes, conforme
Uma das primeiras e ffil'j.jg passaremos a explicar.

constantes exteriorizações A verruga vulgar é .um

de um ato emotivo é o ruo tumor benigo, atribuindo-se

bar, fato esse qUe n inguem .

L causa a um virus filtra
desconhece. Também a ex- velo Isso explica o apareci
pressão "ficou palido de menta de varias verrugas

medo" é outro exemplo num mesmo individuo e que -

marcante. passaram de um ponto para
Esses são alguns dos ca- outro por meio do proprio

sos mais corriqueiros. Ou- coçai'. Embóra seja origína-·
tras vezes, entretanto, as da por um vírus, o fato é

emoções, os sustos e desgos- '[que o poder de sugestão pa
tos ol:iginam acessos de co- de curar uma 'verruga e so

ceira caracterizando certas bretudo em crianças nervo

dermatoses tais como asas ê um processo de que

prurigo, a urticaria e o se lança' mão todos os dias.

prurido. E como a coceira O herpes simples, tam
é um sinal tipicamente ner-

.

bém conhecido como "bor

vaso, as doenças da pele bulha de febre", pelo aspec

que se acham ligadas entre- tovesicular que o mal apre
�i por' a apresentarem como senta, é outra dermatose

"BROTOEJAS" .mente com um fino e puro. um fator dominante e co- causada por um virus, em-
Os bebês são vítimas fá- talco especial para crian- mum, -são conhecidas como bora não se saiba onde,

ceis de tôda a sorte de ças. Não deixe que roupas neuroderrnatoses, quando e como o individuo

erupções cutâneas, desde de lã entrem .

em contàto Más nem sempre a inter- o contrai. Mas o fato é que

simples assaduras e brotoe- com a área.' veniencia da emotividade um tratamento psico-nervo:
jas, até moléstias mais com- Assaduras de- fraldas se nervosa pode ser tão facil- so é o bastante para domi

plicadas. COmecemos com apresentam na forma de pe- mente explicada. nar as manifestações herpe-

'�HOMÊNS, E alguns f-ªtos sôbre os dois querias espinhas vermelhas' O eczema, por exemplo, éticas. .

LOBOS" primeiros qUe são, fel izmen, e grandes manchas verme- um dos' casos típicos em Nota: - Os nossos leito-

te, fáceis de 'evita-r e -de cu- lhas, com a pele ressequida que o conflito emocional to- res poderão solicitar qual-
ROMA, 25 (U. P.) - O raro como numa queimadura. ma parte' como causa.direta quel conselho sobre. o tra-

grande ator do cinema-mexi- Brotoejas são causadas Aparecem' nas nádegas e I em muitas ocasiões, mas tamento da pele e cabelos ao

cano Padro Armendaríz tanto pelo calor como pelo parte inferior do abdómen. em outras, apenas aparece, médico especialista .Dr. Pi

chegou õntem à tarde a esta e.xcesso de roupas - o que Assaduras de fraldas são I como fatç>r' indireto ou as- res, it Rua México/31 - Rio

'capital, por via aérea, pro- acontece muitas vezes, pois causadas pela ação da arnô- saciado. de Janeiro, bastando enviar
cedente do México. O' ator as mães inexperientes pen- nia na pele, amonta essa Questões sem duvida cem- o presente artigo deste jor- .

ficará na
.

Itália por dois sam que, só porque o bebê formada pela ação de certas plexas, como também d.e di- nal e o enderaço completo

mese.s, a fim de tra.balhar'l é tão pequeno, êle preci.,sa bactériaa. contidas normal- ficil explicação são os exem- para a resposta, ,

no film "Homens e Lobos", ser muito bem agasalhado mente na urina. A ação das a•••.,.

qU,e. está se��o girado Jl;ft I para meriter ca temperatura bactérias é ativada pelo ca

.1��1:�f��'"".�lvt.a�::l\!-a���:"" J�(�Em_n�.s!2-.cO!1,.��_��.::yer�a�. 101'. É, por' iss9 que. cl�i:wç;as
1'0 e ves>mon ano. '

. de, isto", sé é necessã,rio no que .usam calcinhas de bor-
.- -

-.-••_
caso de criançjts: prem'atu- racha - as quais conser-

PE X"" .

. r�s 0\1 crianças muito miu- >:am o calor: natural da pele
.

I
.

E �M CONSER- I (]lhas e magras. Uma vez - são atacadas por assadu-

VA PARA O· URU _ alcançado o pêso de 5' qui-- ras de fraldas- com maior

GUAI' los, o bebê é perfeita�ente frequência.
.

. capaz de regular' sua tem. Para evitar essas assadu-
RIO 25 (V. A.) - O go-' peratura pessoal, sob cou- ras, ferva as fraldas com

verno uruguaio acaba de dições normais de tempera- frequência. Isso mata as
abrir um credito

.

de' um tura. Ao ,vestir o bebê, siga bactérias. Uma xícara de
milhão de dollars para se- :l.S regras que aplica consi- ácido bórico, adicionado à
rem aplicados em aquisiç'ão g-o própria: nunca por mais agua da última enxaguada,
de peixes em co.usei:va do roupas do que o neces.- também. ajuda, assim como
Brasil. Elementos oficiais sário para se sentir confor- secar as fraldas ao sol for
daquela vizinha .República tável.· O bebê. nunca deve te. Troque as fraldas com
'farão em breve uma v'st. I a ser vestido a ponto de estar frequencia e, cada vez que
ao nosso país. e nessa opor- com a pele sempre ligeira- trocá-las, proteja a pele de
tunidade comparecerão á mete úmida. Transpiração !icada do bebê com uma ca

Federação das Indústrias na nuca é o primeiro sinal
I

mada de óleo especial para.

para tratar deste assunto. de que os agasalhos são em
I crianças, aplicado com um

demasia. I pedaço de algodão.
'

....·�._",.,...•..w_w...........,

Brot�eja� de calór apare-' Uma vez começadas as as-

cem pl'lmelro em redor dos, saduras, procure trocar as

ombros e pescoços, espa- fraldas imedhttamente após'
ll)ando-se pelo rostin ho e ficarem molhadas. Evite
testa. São minúscul.as espi- usar calças de lã ou bor
nhas rosadas, uma ao lado racha .. Limpe a áreá delica
da outra. Algumas podem dalllMte com algodão de
aumentar até formar verda- pois de cáda troca e cubra
deiras bôlhas. Esse tipo de a com abundante camada de

brotoeja; é completamente um creme especia'I para cri
inofensivo sob o ponto de anças. Outra maneira de
vista médico, mas torna· o· apressar a cura é expôr a

bebê desconfortável e ma-- á·rea ao ar puro - mas não
nhoso. aos raios diretos do sol,
Para combater o mal, ba-' pois isto causaria queima-

EDITORA PÁGINAS nhe a área afetada várias ve- duràs. Deixe o bebê duranté

'I
LTDA.' %es por dia com uma solü- algum tempo .se.l11 fràldas,

CHARADAS ACEDILHADAS I cão morna de b.icarbonato especiálmente se o dia esti-

a) Aquela ESPÉCIE 'DEl REDE está presa pelo PAU Caixa Postal '14 (Cop'acaba- .

de �óclio �ara aliviar a sen� ver quente. Entretanto,
\

o

QUE ANTIGAMENTE SERVIA DE ARMA 1. I na) D. F. liv:'os e revistas � �aç�o. archda. Enxuge c�m mais importante ,é EVITAr.

b) Troco o CHICOTE por QUALQUER COPO 2. em portugues espa. h I ,oa.tIdll1has - nunca e!'\fle- que as assaduras co.me-
, no, \ P I 'Ih b

'

ENIGMA-: francês, inglês e italiano 16ue. o VI e a undante-
I
cem.

--, Obturar sôbre: teat.ro, rádio, cinema,
\ -

_'- Campo cultivado TV b II t ' . I
_._ Importância 'f'

a �, l�uslca, foto-
I 'iii"""j)J._;;:;;jj!fI"gra Ia, Jorna Ismo, publici-'" �

-- Pedra dade e .artes em geral. \ I"· '.11'. II '.
....,.

.

-- Combinação; umao. SerVIço d_e reembolso pos- : 'l-Ii, e.."_'" ""..,....I.�...�.,
"

..• ,' FO_'" ti... ·c:.II.,P...�<UI
CONCEITO: Um dos dialetos das Filipinas (Coluna bl. ,� 'OI111TIM nu�,".O$t;8"'''' ......

Central).
. I

.

APROVEITE SUA MEMóRIA

S··ociars
Romantismo

Beijarei os tens olhos, com ternura,
Em .que o céu' se dissolva de doçura.
Diante do mar e numa tárde calma .

Beijarei os teus olhos com minh'alma,

Tomarei tua mão 'que tem frescura.
De primavera e, lhe tocando a palma,
A minha bôca ficará mais pura,

Beijarei tua mão �om tôda a alma.

Plantarei uma rosa em teus cabelos,
Cobiçando os países mais perdidos, .

A distância, temendo conhecê-los ...

E, mirando-te o rosto, sem surprêsa,
Em silêncios profundos, comovidos,

.

, Morrerei -de sonhar tua beleza.
xx

I primeira dama
catarinense
Nascida na ci-dade de Florianópolis,' a sra,

Kyrana Atherino Lacerda (seus 'ascendentes são

gregos) e hoje a primeira dama do Estado de' Santa
Catarina. Casada desde 19'12 com o .sr. Jorge Lacer

da - médico, advogado, jornalista, fundador do su

plemento Iiterár.io "Letras' e Artes", representante
de Santa Catarina na Camara Federal (eleito em

1950 e 1954), durante mais de dez anos a sra, Kyra
na Lacerda residiu no Rio. Em 1955, acompanhando
seu marido (então .candidato pela União Democrá
tica Nacional à presidência do Estado) deslocou-se
outra vez para F'lorianópolis. O "casal possui, três
filhas, Irene (12 anos); ZOe (11. anos) e Cristina
Maria (1 ano), às quais a sra. Kyrana dedica sem

pre especial carinho e atenção. Jovem, morena,
olhos escuros, elegante sealmerite

.

simpática, foi
usando um vestido de cetim natural branco, bordado
com pedraria, que a sra. Kyrana compareceu ao,

baile que festejou a posse do sr. Jorge Lacerda co

mo governador do Estado de Santa Catarina a 31

de janeiro de 1956.
000

Conhecendo bastante do Brasil, a sra, Lacerda
conhece principalmente os problemas de seu Es

tado (durante a campanha eleitoral promovida por'
seu marido, viajou pelas cidades do interior catari

nense, frequentou todas as classes, conheceu e aper
tou a mão de milha�es de pessoas). Como presiden-

. te da Organização das Voluntárias, pretende desen
volver intensa campanha de_assistência social, vi
sando essencialmente proteção à infância. É religio�
sa, amiga pessoal de Marq,ues Rebello. e Manuel

Bandeira, em literatura prefere os auiores brasi
leiros. Em teatro. Tania Carrero, Jardel e Morineau.
Goisas de que gosta: viajar, reunir amigas para ho

ras dê intimidadé, bordar "gobelin",' 'pérolas. En

tre falar e ouvir 'prefere sempre ouvir, admira a

moda francesa e acha os tecidos nacionais mais bo-
nitos que os italianos. Um \Ínico "hobby": colecio-·
nar antiguidades. A sra. Kyrana possui. valiosas
peças de v:,lor, vindas da França, Italia, Alemánha, '

entre el·as um va,so de murano azul, século passado,
que considera sua maior preciosidade.

'Residindo atualmente no Palácio da Agronô
mica - .residência oficial para os governadores do

Estado, estilo moderno, belos jardins e sobretúdo
um panorama magnifico - bem sabe a sra. Kyrana

. Atherino Lacerda das responsabilidades que a

aguardam como primeira dama. Mas o fato é que esta
senhora possui entre outras, duas virtudes: cora-

gem e confiança no futuro. - LYGIA. I'
(Transcrito do Correio do Povo, de domingo)

/

Passatempo O "Estado:'
·Por ORILDO

(75)

a)
,

b)
c)

Quem construiu a famosa MURALHA· CHINESA?

Qual o bandeirante apelidado ANHANGUERA? f

Em que pal'te dg g10bo ,é usa·da a CASA .DE BAMBú? '

Soluçõ1rs do número anterior (74).
CASAIS -- a) bispo; b) tapa; c) tica.

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

caSAVe�'de·se
Vende-se uma loja á rua,

.
Tenente Silveira 25 I Procura-se uma casa para ;
Informações Bo·locar ou á' alugar ou apartamente.·

Avenida Hercilio Luz, 132 Tratar na Rua Tenente Sil-

Apt, 3 Florianopolis. veira 49. I
i

,11c

CrS 300,00 � Baslarãó
Em marcô para comprar I colchão
e 2 travesseiros DIVINO

.

A venda programada para Março dos afamadissimos
colchões e travesseiros de móla DIVINO, estabelecerá,
sem duvida um record, no genero, em nossa Capital.

Fazem dois anos qus "A Modelar" iniciou a modali-'

dade de vender uma vez por ano mediante condições
que representam a maxima liberalidade, 'afim de ense

jar a todos os confôrto que sómente êsses consagrados
produtos da Fabrica Probel

, podem propiciar.
Esta é a terceira 'venda qus "A Modelar" vai reali

zar, em condições excepcionalmente favoraveis para os'
'Compradores de colchões e travesseiros. Nos dois ânos
anter-iores essas vencias, realizadas 'sempre no mês .de

MUÍ'ço obtiveram um retumbante sucesso. Tudo indica

q�l� ê�te sucesso) será fortemente excedido desta' vez.
. SImultaneamente com a venda de colchões e traves

sejros DIVINO pela "A Modelar de Moveis"; "A Mode
lar de Módas" fará uma venda de liquidação de todos Os

artigos de' verão. Assim, vestidos e tailleurs, inclusive
os de :'Pierre Balmain", maillots, blusas, saias, ter'nos de

tropical, camisas esporte e igualmente roupinhas para
meninas e meninos serão vendidos com grandes e im

press'ionantes descontos!

� menina Inês, filhinha
do dr. Biase Faraco

Professora Emilia JBoas, do Magistér-io Catari- ,

nense
- jovem Ruy Hermes da

Silveira, filho da exma,
snra, vva. Elzi Ligockí da
Silveira;
- dr. Valério Konder
- sr. Alcides Coelho
� sta, Alzira de Andrade

Coelho, esposa do sr, Mano
el F. Coelho, comerciante
- sra, Hilda Silva Spo-

ganicz
'1 .

por SINHÁ CARNEIRO ���;!.1iJi>í'" "',

CONSULTORA Df HIGIENE INfANTIl. QA JOHNSON & JOIiJiSON

Se V. S. é técnico, critico,.
profissional, amador, artis·
ta, publicista, administra
dor; clubista, fã, escritor, de
TEATRO, RADIO, CINE
MA, TV, PUBLICIDADE,
JORNALISMO. remeta-nos
seu nome e enderêço par�
receber catálagos de livros
que lhê interessarão e

"Atualidades Páginas", 'sem
compromisso ou despesa pa
ra V. S.

'r<ECE8E.k!!A', DE CIMA.
I MUITO l:>/NI-IE://20·.

"'.

Conselhos de Beleza
AS EMOÇõES PODERÃO
INFLUIR EM CERTAS
DESGRACIOSIDADES DÁ

PELE?

plos citados com tanta fre

quencíu do influxo das emo

ções em dermatoses como a

psoriase, liquen plano e a

pelada,
\

Dr. Pires.

TElf-GRAMA': AO' RRESEIDtNTE
DA REAL

A REAL Transpõrtes Aé- serviços de manutenção que

reos, por ocasião de SeU lOo I contribuiram grandemente
aniversário de fundação: aCa- para 'o desenvolvimento dos
ba de receber o seguinte te- recursos natu.rais e na explo
legrama da 'Diretoria da ração do potencial das imen

Douglas Aircraft Company, sas áreas brasileiras,
endereçado ao Cmte. Linneu
Gomes: Não há, duvidas que o seu
- "É com à maior satisfa- equipamento .inter-continen

ção que expressamos à:o sr. tal aliado a sua capacidade
as mais sinceras e prof.undas· administrativá. p�ssibilitará
congràtulações por ocasião ao sr. 'levar as' cores do Bra
do 10° aniversário da sua em- sil e o corcundinha da REAL

prê�a de transportes aéreos. a todas as Américas e outras
Os seus extraordinários indi- partes do Mundo. (as.) NAT
ces de segura.nça de vôo eS-l· PAaCHALL

- Vice-Presiden-
tão bas�ados nOg excelentes te", -'

- - .

IHCOMaPE s. I�
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA

. Convidamos os senhores acionistas ·e cl'edores da
nossa firma para uma assembléia ·geral extraordinária
que ter� lugar no dia (9) l'love de março prÓXimo, ás (16)
dezesseIs horas no escritório central, sit6 á rua Santos Sa
raiva nr. 840 no Estreito, ·para deliberar sôbre .a seguinte
ordem do dia: .

.

1°) - Tomar conhecimento da r�nuncia do liquidante
extra-judiCial nomeado Pela assembléia de 26
de janeiro· pp.;

.

2°) - Escolha do novo encarregado Para rapida e to
tal extinção da firma, sob a forma amiga,vel;
sua posse imediata e colorários;'

3°) - Verificação e aCerto final com algum poucos
credores ausentes;

4°) - Outros assuntos dê·interêsse social.
-

Florianópolis, 24 de março de 1956.
Indústria e Comércio de Peças - INCOMAPE s/A.
SucessOl'a do "Nosso Postos S.A. - Carros Die:el S. A.

José Corrêa Teixeira Filho .

Diretor-Presidente
Euzébio Mendonça Nun�s

Diretor-Ger.ente. •

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dalri, -nosso corresponden
te ) - Travou-se domingo
ultimo no estádio "Dr.
Aderbal Ramos da SH\Va"
espetacular embate futebo
listico entre o Humaitá, lo
cal, e a seleção de Blume
nau' que veio representada
.pelo Palmeiras, Olímpico e

Vasto Verde.
A etapa inicial teve um

transcurso movimentado,
onde tivemos um duelo en-
tre a técnica e a fibra, No Programa:
sendo os contendores aplau- Repórter Na Tela. Nac,
di dos pela boa assistencia Preços: 1,50' - 2,00
que alí compareceu. Termi- ��,50.
uou a etapa sem' abertura Censura até 5 anos.

de contagem.
Iniciada a 2a etapa, os

blumenauenses assediaram
por alguns momentos a me

ta neotrentina, sendo estas

nanobras desfeitas pela
firme defesa do Humaitá.

j
POI�ém aos três minutos é,

,--------'-----___,.--------------- ------ .iberta a contagem por in-
- termédio de Martins que

NAO'$ERA' MESMO REA[IZADO O -I INSCRiÇÕES PARA.AS ELIMINATÓRIAS �_!��:nd�e �u���uei1:tâ�:\�
,�TORNEIO RIO.,- SAO PAULO f

.

DE REMO ::�m�'�:ai�o:,�i:i��t:nt:�:
RIO, 27 (V. A.) - O pre- Fluminense que está igual- RIO, 27 (V. A,) - Resol- rias, na Lagoa Rodrigo de ! controlando-se melhor no

sidente do Vasco' da Gama, mente confirmada. veu o Conselho Técnico de Freitas, Estão inscritos os
'

gramado; daí é que surgiu
sr. Artur Pires, estêve em I Remo da C. B. D. manter espir itosantenses, para dis-! o tento de honra dos locais,
contacto telefônico, com o Desta forma, Vasco e abertas até 10 de março putar com os catarinenses a Quando Toni recebe um

,

G Eluminense na-o poderão próximo as inscrições para representação no "Dois com! centro da direita; contro-empresário Jose ama que

IDois tentos a um acusou
se encontra em Paris, assen- participar do Torneio Rio- eliminatórias para o Cam- -

,

lando a pelota serve a
o marcador.

tando detalhes relaciona- São Paulo. Sõbre 6 assunto, peonato Sul-Americano de Patrão", e os paulistas, ca- Cláudio que despacha ime-
Nã-o podemos deixar de

dos com a excursão do clu- os dirigentes do Vasco co- Remo, a realizar-se em Li- tarinenses e cariocas, para diatamente a Armelindo que
considerar injusto' o resulta- be cruzmaltino à Europa. O municaram-se com o presi- nu" em abril vindouro. o "Double", sendo q.ye os 'fuzilou ínapelavelrnente pa-
do da sensacional porfia, d dente do Amér-ica e do F'la- Como tivemos' ocasião de metropolitanos, com duas I

ra o fundo das redes, ape-embarque da delegação o IPois não premiou a maior
mengo, dando, assim, uma noticiar, já estão fixados as I gllar"\;�ões, ir.clusive a cam- I sal' do esforço do arqueiroclube de São Januário de- Icategoria do conjunto orien-

verá se verif icar a 27 de resposta definitiva. Ouvido .dataa de 18, 20 e 22 daquê- pcã, integrada por Medina e GuL Daí em diante o jogo
tado por Nelson Garcia.

março, estreiando a 31 em pela reportagem, o presi-', le mês para" a el iminàtó- ,Lpbão. .: ,j apresentou ,ma.is movimen-
Mesmo depois da saída

Bruxelas, na Bélgica e e11- doente Giulite Goutinh.o.de-I .. ".
x. ;:"".

: j;aç�o,"poi''Parte de ambos o�do centro-médio' Mafra, aos
cerrando sua temporada a c.arou que sem a parficipa- ;

- � "''i,�' ,;f_ -' ,-,� times. l\f�s eis que aos vín-
14 minutos, com o braço FI' I

'

", te e sete minutos noutra10 de junho, permanecendo, cão- do Vasco e ummense, i VITO'RIAS DO 'FLAMEN,GO E Ifraturado num choque, com portanto, dois meses e dez o seu clube também não! manobra dos visitantes,
Sombra, 0 Figueirense não

dias pelo Velho Mundo. 'tomará parte no certame, 1 Telmo dribla Aldo e atira
recuou. Continuando o seu

Após a sua temporada p'e- optando pela excursão a<? ,FLUMINE'NC'E I'd'e longe distân,cia. ,Nelsonjogo, ignorando sua infe-
la Europa, os cruzmaltinos Perú. J mergulha, mas' e traído pe-

ríorídad., em homens.
'eO' irão para Caracas ali Desta forma não haverá- '. _ .,' li). pelota,' que bate numa

Um minuto após a sai-Ia ., gu 'I '.
R' S� O terceiro turno do Cam- mengo: consezuiu passar pe- malha de capim e o encobre,tíci a d de um Torneio mesmo o 'Torneio 10- ao

.

" '"

.do player alvi-negro, o
par I ip n o

I
'

." I peonato Carioca de Futebol i lo Bangú por ,1 x 3 e o Flu-, Estava, assim, def in ido oInt rnacional
.

Paulo em abril proxlmo,' " , I. '
�

_ Paula Ramos conseguia o'
e.

I t' teve prosseguimento sabado mmense suplantou o Vasco placard da contenda.
gol inaugural. Houve falta

Nos entendimentos tele- s�lJ.do que � F amen�o a.m,-' '" domingo, quando o Fla-Ipe!o (,E'core "e �� x O.
"

,No quadro vencedor:'fônicos mantidos pelo pre-! bem devera excursíoner a � '"'"

de JulirÍho em Sombra, um I" f t d I GUJ' muito firme fêz defe-sidente do Vasco com o em- Europa, .em maio, e e uan o.
,

pouco distante da área pe- presár'io José Gama, tratou-I cêrca de 10 jogos na Sué- sas bonitas. Lázaro, bastan-
rigosa do alvi-negro. Valé-

-"e também ,da excursão do ,cia. I te seguro. Altibno, caDl�o, erio foi o encarregdo da co- ( CONV'OCACA-O firme esteve pm.' arclo

brança e o fez com' incrível. '- '

"

bom mar,cado}'. Zé Gaucho
perícia, fazerido a bola de�

o grande centro médio gall-
senvolver um meio circulo

NELSON E RUI CARIOCAS Q'UEREM
O Presidente da Sociedade 'Carnavalesca "Filhos cho foi o esteio da _defesa.

pela barreira que se �rmou, , "
da Lua" convoca os membrós da Diretoria, para uma Darci esteve bom. No atae

para enganar o goleiro Wil- lleunião, no dia 27 do corrente, as 19,30 horas, nos Salões 'que: Jonas' ponteiro que
son e ir dormir no fundo DERROTAR A DUPLA CATARINEN- do Clube 15 de Novembro. -

promete. Lupércio grande
das redes. De antemão agradece o comparecimento. malabarista esteve ótimo.
Conseguindo conservar o SE CAMPEAf"" -BRASILEIRA Florianiipolis, em 25 de Fevereiro de 1956 Telmo jogador rápido e pe-

1 x ° até o final da etapa 'I ' Egon Olinger ,- 2° Secretál'jo rigoso. Martins outro gran-
suplementar, TI Paula Ra- -,i\;J'��,,",.

_

, ,.";"'(��;-x.;."
•

"���P··.''''''··' de jogador mas muito brin-
mos, na fase

I
conplementar

I
Escreve o "Diário Cario- simo conjunto argentino, I' ealhão. Nélsinho não esti:!-

chegou a melhorar um pou- ca", do Rio: em águas deValláo., ve muito feliz.
co, mas sem conseguir_su- "Embóra venham a pedir Já o caso de "Cabelo de' Ganh� Dinheiro Nas No quadro vencido: Nel-
peral' o alvi-preto nà técni- eliminatórias não acredi- Fogo" e Buck é de maneira

son com atuação regular,
ca e combatividade. tamos que a dupla Nelson e diferente. Nem "Cabelo de

"

Horas'De folna não sendo feliz no ultimo
E' veio o segundo tento, Rui venha efetivamente a, Fogo" nem Buck fazem � goaI. Ulderico sempre firme

aos 7 minutos, de autoria disputar a prova no próxi- parte da seleção nacional I . . foi o grande homem da de-
de Sombra, em grande esti- mo dia 18 de março. em .treinamento.. Por en- - Grande firma de casimira� oferece ótIma oportulll- fesa neotrentina. Moadr
lo" depois de aplicar um Tanto Nelson como Rui quanto, havendo 'inclusive dade para trabalhar CO�1� agentes vend_edor�:, .pelo re-

muito esforçado apesar de
dribling sensacional na za- vão certamente refletir e a possibilidade de serem a- embolso postal, sem �r�Julzo das ocuraçoes ?Ia_nas. For- estar marcando um homi:!m
ga

. adversária. Estavam já dei�ar de correr o páreo, proveitados, mas são pedir I necemos, ,rico mostruano. Pagamos boa comlssao. Escre-
perigoso como Telmo. Aldo

por terra todas as esperan- já que tem sério compromis, a eliminatÓria visando na- I ver para Caixa postal 10.0ª0 - São ,Paulo.
esforçado. Falta-lhe mali-

't'
. I

ças do Figueirense de conti- so a cumprir no "oito", que turalmente a VI ona e ·com . cia. Valdir grande figura
nuar como líder isolado ·do vai disputar o Campeonato isso represen_tar o Brasil em

apesar de sua idade. Deco,
-terceiro türno. E continuou Sul-Americano. Ora e a nos_ prova. Mas no momento t receioso não esteve como
lutando I pelo menos para <{o ver o próximo Conselho não estão na relação e não PRE'C I5A SE DE costuma atuar. No ataque
diminuir a diferença, o que Técnico da CBD não deve- tem 'outros cuidados a vi-

,

"

-
'

vamos encontrar CarJos que
conseguiu aos 18 minutos. ria permitir que Nelson e sal'. Dedicam-se inteiramen-

_

.,. foi a figura mais apagada
Odilon, num ataque dos Rui participasse dessa eli- te a tentativa de ,derrotar o Uma CONTADORA recem formada ou que venha

I
do time. Cláudio rápido e

seus pelo setor direito ati- minatória no "dois com" "dois com" catarinense, con- concluir: Que seja bôa datilógraf�,. que ten?a iniciativa, infiltradoi', atuou bem. To
lOu alto e LeIo segurou a mormente quan1do sabemos junto ê&Sé que inclusive p�ra. ocu��r cargo de r�sponsablhdade_ EXigem-se refe- ni, jovem e de muito futebol
pelota, largando-a porém, da diferença de remada de derrotou a dupla ,campeã renClRS sohdas. Favor nao se apresentar sem as creden- esteve a content-o. Pipi bom
do 'que, se aproveitou o um para outro tipo de bar- carioca de Nelson e Rui. E ciais aci.�na. mas abusa nos driblings.
meia E'rico p'ara enviá-la ('O, e havendo ainda a acres- convenhamos num páreo Tr,atar co�, todos os documentos. D,ISTRIBUIDORA Bepi, sem sorte, sendo su-
às redes. lIpós "'0 tento, do cen tal' que o "dois com" em que os catari_nenses, tiveram DICA1 .. VIDÁL RAMOS 30 - Das 14 as 18 horas. bstitu�do por Armelindo
artilheiro do campeonato, o certai1)e oficiais é antes da prejudicada a saída. '

que salvou-se apenas pelo
Figueiresé passou a perse- !)rova do "oito" e o desgas- Portanto, julgamos que

P' goal.
guir o empate, quasi conse: te físico é maior e êsse des-1Nelson e Rui depois de pesa- " -,_. arll·C·lpl"!9ça-O Os quadros estiveram as-

I
-

I _.
I � ..-_. � "" ---�-.guindo-o aos 38 minutos', r,-aste importâría no con- rem bem a situação. terão sim contituidos: HUMAI-

quando LeIo arrojado e pre- fronto do "oito" -quando te- lo "oito" por p're.,ferência e TÁ: � Nelson; Uloderico e
c-iso foi de encontro a remos pela frente o fortís- lobjetivo único. ,,' Acy Cabral Teive e esposa, participam o nascimen- Moacir; Aldo, Valdir e De-
E'rico completamente li-� > to de sua filha PATRíCIA, ocorrido ontem na Casa ?e co; Carlos; Cláudio, Toni,
vre. A 'pressão do ataqUE NOTA DA 'F A C Saúde e Maternidade "São Sebastião"., I Pipi e_Bepi (Armeli'l1do).
foi aliviada, mas os ·dois .' • �

Seleção de Blumenau:
p1ayers no choque sair�m A diretoria da Federação categorias de Infanto-Juve-

I' Gllí; Lázaro e Altino; Dár-
contundidos, pricipaJmente Atlética Oatarinense distri- nis e Juvenis.

, '1 cio, Zé Gauch6 e Darcí;
'o dJanteiro que ficou fóra buiu à imprensa a seguin- A -diretoria da F.A.C. VE'NDE' ,;,SE Jonas, 'Lupércio, 'l'elmo, Trancou muito a partida,
do gramado por tres minu- te nota: 'conta com o apoio e a cola- ! Martins e Nélsinho. A ren- )rejudicando de um modo
tos para 'retornar mal po- "A F. A. C. comunica ao boração de todos nesta pro-'

I

da atingiu a casa dos geral o desenrolar da por-
dendo correr na cancha. E povo em geral que fará rea- va, _bem como nas vindol,l- Cr$ 4.000,00/ sendo conside-" fia. Na preliminar a equipe

!i!!'!!'__"eguiram-se os "corners" lizar no dia 4 de março vin- ras, 'visando, assim, o desen- Por motivo de viagem, vende-se urgent� uma Ele- rada...boa. do Humaitá levou de venci-contra o-Paula Ramos, to- doul'o, dando início à tem� volvimento �do esporte ,ama- trola automática (1� discos), e um relógio "cuco". ,I N.a arbitragem .funcionou da a do Vasto Verde pelo
"d'os resultado, E por pOl'ada de 1956, importante.,; dor de nosso Estado e espe- Ver e tratar, a Rua Gal. Liberato

'

BÚtencourt nO. o sr. Vitório Tridapalli CO'I1'1 'I' e!eVádo eS'CiJre 'de' 6" tentos'
em 'escu'nteios_J1este, provas ciclísticas para as cialmente em nossa CapitaL lS3 - Bairro �g;, Mima no F.;streito. I um trabalho apenas regular. I a 1. ''í.'

I �

4 Florianópolis, Terça-feira, 28 de Fevereiro de 1956

.Esportivo"
......................................�••A•••••••••••r.••••• ' _ �.�••••••••••••••••••••••••M........••••r .....
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"o. Estado
ESPORTES EM

NOVA TRENTO

LUTOU MELHOR O FIGUEIRENSE E NA-b MERECIA CAIR DERROTADO -REDUZI DO O ALVI-NEGRO
A 10 HOMENS, AOS 14 MINUTOS COM A SAlDA DE MAFRA QUE TEVE O BRAÇO -FRATURADO .:
2 Xl, O ESCORE - VALERia, E ÉRICO, OS MARCADORES - QUADROS - ARBlT RAGEM - RENDA

c '55 d" PAULA RAMOS - Le-ampeon.a,to d,e suce e�-IN' N" Marréco,se o maior numero, se nao 'pugna. O Paula Ramos de tinho, Nízio e Neri.fValério lo; ert e IZIO;

.estamcs - enganados . Sim, 'novo decepcionou. Suas pe- só apareceu na segunda f'a- Valério .e. Jací; Wilson,
I . ..

E t idos des Sombra, Betinho, Pttola e,Jor.que contamos, nada me-, ças, mesm.o as prmclp�ls se. n re os' venci ,
-

,lOS de 12, sendo 9 contra o não se ajustaram. Enfim, tacamos em primeiro plane Armando.
Paula Ramos. "

, I uma equipe que de forma al- o goleiro Wilson e o dian- FIGUEIRENSE é__ Wil-

Muito infeliz andaram. os
I guma merecia sair da liça teiro Julinho. Os demais: son-; Trilha e Laudares :

ivantes do Figueirense. As I contemplada com um ltriun. atuaram a contento. 'Anibal, :l\{afra (Julinho) e

bolas, na maior parte pas- ; fo. Coisas do futebol. Dos Na arbitragem, o sr. Lau-
I Walmor-; Odilon, Julinho,

savam raspando o Úeves- 'seus elementos, os únicos ro Santos não convenceu e li' 'roinho,' _E'rico e Ceça.
são. Isto desde � "início da que convenceram foram Be- os quadros f'orarn êstes: Renda: Cr$ 6.095, 00.

(De Elia$

Ven cedor na sabatina o
Nova Trento

-M'uito infeliz esteve o

F'igueirense no choque da
sabatina, quando- teve por
adversário o esquadrão do
Paula Ramos, vencedor do
Avaí,
Vimos o alvi-negro exer

cer domínio na cancha' e

num sem número _ de oca

sioes pôr um polvorosa ó
reduto final paulaíno guar
necido por LeIo.

Mas, como em' futebol não
há lógica, o Paula Ramos
saiu do gramado com as

honras de vencedor.
Perdeu a equipe alvi-ne

gra a invencibilidade no

terceiro turno, passando a,
dividir a liderança com to
dos os -seus co-irmãos, exce

ção do Bocaiuva, que na ro

dada anterior conheceu no

va derrota frente ao Avaí.

'(

•

In!ml�
CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs.
Paulo MONTE. - Silvia,

ORTOFF em:

O GIGANTE DE PEDRA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

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

'IM.·IrA
As 5 - 7,30 � 9,15hs.
"Sessão Das Moças"

Doris DAY - Ray BOL
GER em:

PARIS EM ABRIL
technicolor _

As - 8hs.
Gregory PECK em:

LOUCURAS DE UM
MILIONÁRIO
technicolor

No Programa:
Repor-ter Na Tela. Nac.

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

As - 8 hs.
"Sessão Das Moças"

Doris DAY - Ray BOL
lER em:

PARIS EM ABRIL-
techn icolor

No Prcgrama ;
Cine ReporteI'. Nac.
Preços : 1,50 - 2,00

3.50.
Censura até 14 anos.

)

As - 8 hs.
Gilbert ROLAND - Jane

"!.USSELL em:

-ROMANCE EM PARIS
technicolor

No Programa: _

Vida Carioca. Nac.
Preços: 10,00 5,00.
Censura até 18 anos.

_.UI' ::t _._ '

"Sessão Das Moças"
John CARRO:CL - Susan

IAYWARD em:

DUVIDAS NO CORAÇÃO.
No Programa:'

'

Fatos' em Revista. Nac.

Preços: 1,00 - 2,00
3,50.
Censura até 14 anos.

Preceito do Dia
AS ADENóIDES

As adenóides são forma-

ções situadas no nasofarin

ge (parte do faringe ou

garganta em comunicação
com o nariz). Normalmente
existe,ntes nas crianças, di
minuem de volume com o

temp.o,' até desaparecer dê
todo depois da adolescência.
No adult9, como na criança,
podem estar aumentadas de
volume. Nestas condições,
acarretam sérios prejuízos,
à saúde, à inteligência e ao
desenvolvimento, devendo
ser retiradas.

Faça verificar as con

diç,ões de suas adenói
des, 'consultando um

médico especialista. �

SNES.'

ALUGA SE
Duas salas para Escritó

-rio à Rua Fernando Macha
do, 12. Tratar na mesma.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

DE PITIGRILLJ Eu não sei se a "jettatura" po se o outro intenta esca- coisa é insensata. Que tem
Buenos Aires - (APLA) existe. Tomavam-na a série par. que ver o mensageir-o do

- Se o aristocrático prazer os gregos e os latinos; pa- Mas êste infeliz, presá de telégrafo com o conteúdo do
de f'azer-se

-

antipático - rece que acreditaram nela .uma . tensão nervosa como telegrama? Contudo, o mo-'
"L'aristocratique plaisir de São P�uI6, Virgílio, Catulo. para fazer saltar o voltime- do de pensar dos

-

antigos
déplaíre" � ou de deprecí- Os atenienses tinham uma tI'O enquanto o outro fala, não-era incoerente, A mor

ar o próximo é um luxo cus- fama generalizadà de "jet-- pensará em todas as coisas te traz consigo a morte.
toso, coritrapôr a própria: tatores" e Josué Carducci que deve fazer, no encontro Os mortos e as coisas que
inteligência ii: não-inteli- dedicou seis versos a pro- a que chegará atrasado, o perteciam aos mortos eram,
gência do ambiente é um clamar que aqueles que taxi que não encontrará segundo os hebreus, impu
risco. Quando 'chega um nao crêm na "jettatura" mais por uma diferença de raso Eu não teria entre meus

inteligente a um mundo de são "jettatores." êles pró- segundos ... Tudo
-

o -que lhe amigos um emprésárfo ou

nul idade, provoca a imedia- prios.
.

sair mál nesse dia êlE; atri- um empregado de casa fu
ta fqrmação de 'uma frente O famoso livro do napoll- buirá àquele personagem nenária. O "Great Easters",
única dos intelectualmente tano Nicola Valleta sôbre insuportável. Vários dias transatlântico que custou,
débeis contra sí. Êstes es-, êsse tema recomenda ter os mais tarde, entrevendo-o- na n� século XIX, quatro mio,quecerão seus antigos ran- "jettatores" à distância, rua, dirá. para si mesmo: lhões e 'quinhentos mil do
cores e descerão de suas po- mas não diz quais são os "Deus meu, faz com que lares, causou - a morte de

.

sições ideólogicas para, se elementos para reconhecê- não me veja!" E o movimen- seu projetista, arruinou a I'coligarem contra êl_e; os los. Conhecí pálidos e rosa- to de defesa para um ino'- companhia que o financiou, I
voluntários da gllerr� se dos, louros e morenos bran- cente se converterá em mo- provoõoú suicídios e 'foi 1
confraternizarão com os cos e negros, mas não sou vimento de defesa' contra teatro de tragédias. Quando r

que resistem à conscrição, capaz de catalogá-los em dIgo pior. Toda vez que o o desmontaram, descobriu.
os gerentes de "hotels meu- esquemas. Contudo, posso encontrar, fará- gestos sim-. Se que, no casco, havia es

blés" com as alugadoras de dizer que:
.

bólicos, cuspirá em terra, condido o 'esqueleto -de um

assentos nas igrejas, todos 1'0 - Nasce-se "jettato- buscará um amulete -no 'trabalhador morto durante
silenciosamente conjurados re". bolso, e a fama de _"jettato· a construção. ,

com o propósito de tr iturá- 2° - Chega-se á ser "jet- re" estará consagrada. Não ser nunca o primei-
lo.

I tatore". ' Segundo caso: chega-se a 1'0 a comunicar uma má no-

As preocupações contra se�·., ,'tícia. Não ter pressa. Qual-
êsse perigo são as seguin- O primeiro tipo é, geral-,

, �u o experimen,tei .nestes I
quer- um a comunicará pelo

_ tes:
.

j Ji;� men-te, um individuo insu- últimos tempos. Ha, em Bue- telefone.
,

10 - Se crês uma pessoa portável que fala sempre de nos Aires, um intelectual I

muito culta, não uses tua si. mesmo, atravessa a rua que me chama pelo tele- Finge ignorar as desgra
cultura. De vez em quando, para parar -um conhecido, fone para me advertir ças que' ocorrem a seu amí

faz uma ou outra daquelas contar-lhe as próprias des- quando um jornal puhli- .go, Não dizer nunca "já sa

citações que compõem o graças e os próprios êxitos, ca insolenc ias : contra mim, bia". E se te acontece' en

cabedal cultural de todos os para falar de coisas e pes- ou um telegrama da Euro- centrá-lo -

por urna segunda
analfabetos (o passo, de soas que não interessam, e pa em que se anuncia que vez num espaço de, quinze
Beres iría, 'a ciéuta de SÓ-- encadeia as frases uma perdi uma causa. Este meu dias, não d-igas "já me ti

crates, a maçã de Newton, atrás da outra sem deixar amigo é um homem�bonis- nhas contado". Se o outro
a noite de S. Bartolomeu, o ao interlocutor a possibíli- "simo, mas toda vez que ou- te assegura que já tinhas

.
nariz· de Cleópatra). dade

_

de se d-esabafar se- ço sua voz no telefone cruzo ouvido de seus lábios, diz
20 _ Se falas algum idio- quer com o grito de "deixe- os dedos, perguntando-me que já tinhas esquecido.

ma estrangeiro; não faças : me ir, tenho pressa". Pega- "que me anunciará ?'/
. Ó "jettatore", como aque-,

ostentação disso. Lança, o pelos botões do paletó, I �iz.em ,que .os antigos le navio maldito, e sirriples
contudo, de vez em quando, aperta-o por um braço, e; eg ipcros matavam os men- mente «iepesitár!o de notí

algumas' daquelas palavras fecha o caminho com-o cor- 'sageiros de más notícias. A cias' tristes.
que todos os i�norantes co- •••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.••••••• �.....�
nhecem: verbotten, longo 8 "

,

:��i,�i:'�;��,O�;;;;;'rl��;; 1.1:,....I-r Ac· eI1t,.·.8-m··O.S':- '�, 'R··ep.re,se'nta"ç.· 0-,e-s .]pr9Pó1:ci.fJ.J.l'ar.;::t.� ,
�sim:pàtias:. ...entre os mais.retardados.

"

,�:!�i�:::::;:,!::�:::: !.� nara to�o o. (sta�o de i.� .

recer idiota para não amolar P ..

os idiotas, e de vez em •

S P
.

I
Q

quando se te escapa algu- : ' _. ,- (:
mas frase 'inteligente, faz a i:c ao' .au.- o -:1:mesma proceder da fórmula
"como você me ensina", ou

"mas é um absurdo que eu • \.
diga , estas' coisas a você, : j :
que é �estl;e na matéria.: COMERCIO .E REPRESENTAÇÕES ALBEMOSSAL LTDA. estabelecjdos à Rua .,

Dá-TIle,
'

assim, a convicçãó : Rió 'Grande, 103 '- 2° andar - Caixa Postal 2,606 - distribuidores para todo o :,
•

•
de que a idéia inteligente •

território nacional de Môlho-Inglês Lea and Perry,ns, Whisky Balmorál, Angus- •
-

que expressaste não é tua. : tura Aromatic Bitters da, Seagers do Brasil S/A, e representantes para todo o Es- ':
• tado de São Paulo das C�nservas Alimentícias "WIGG", da 'Wigg S/A. Comércio !
• w

• e Indústria da cidade de lHo Grande no Estado do Rio Grande do Sul, aceita 1'e- �.

: presentações para o Estado de São Paulo. �-
•

.' e
· -

.
• "•••••••••••••••••••••••••�••••••••••II•••••_•••e•••••••••••••••• !

Não esquecer que parã- in·
troduzir inteligência, há que

pagar 5� por uento de-a�
fandega.

6° - Com os ignorantes
não fales de livro. Não te
deixes' sur,preender jamais
-lendo. Em -certos ambientes,
os Uvros insp.iram um mo·

v.ime-pto de rebelião, como

em certos outros ambientes
o inspiram as mulheres
impudicas. Prova disso'? Em
um b,anquete de comercian·
tes ou, falando em praça

plliblica, e11uncia esta fra-'
se: "Mas os livros! Os qui
sabem 'mais são ,os que me

nos leram!" E desencadea
-rás 'um a.plauso. Durante os

motins populares, a turba
corre a incendiar as billlio
tecas e as livrarias, ,não
porque o pa_pel é bom com-.
bustível, mas porque a me·

, diocrid�de sente um rancor

hereditário para com a cul� J
DR MA'RIO' AUGUSTO TEIXEIRAtura, e que \não lhe parece 1

•

.

,.

I

- verdade 'o ·poder, ,afinal,

\ DE FREITASvi:ngar-se sôbre o livro. -

" -x.• ):. *
..

O aristocrático prazer de - (M'· d 70 d· )
�-...- ""'l'Y"""__ - - - .....�

nào se confundir com os Issa e. Ia '

.' .. -1--

M'
I

outros pode � coduzir à ex- O Presidente da Junta Executiva Regional de Éstatís-

t
.,1 "-

o'vels-

pressão mais �xagerada do
I
tica, o Diretor do Departamento Estaçiual de Esta�s�ica e � a

'

ódio coletivo. Isto é, pode ,o _Inspetor Regiona� de Estatística em Santa Catarina con-

Vendem-.se balcões, vitri:
dar-te _

a fama de "jettato- vidam as �utoridades e o povo em geral para a missa de nes, armações, armários, es-
1'e". .

'

7° dia, que s�rá. celebrada na" próxima terça-J:leir.a, �ia 28lcrivaninha, estante, etc. em

Desde quando foi revoga- do corrente, as 8 horas, no alta:. do Sagrado Coraçao de perfeitas condições. Ver e

da a �ei 3 da tábua VIl dos Jesus, na Cate.dral Metropolitana, por all1}a do dr, MÁRIO tratar no Bazar de Moda�
romanos, que condenava à AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITA$, idealizador do Siste- à rua Felipe Schmidt, n. 34:
pena.. de morteya quem hou· ma Estatístico Nacional.
vesSe murmurado supersti· -------.;__-----------------

ções e pa'lavras solen�s em

forma de cantilena contra
alguém, o "Jettatore" e a

'�Jettatora" já não têm na-

,
da qUe' tem&r,da autor.idade

.

. Família de Curitiba prb.i'!Ísa. de uma, emnregada:
,

.constituida, IYÍ'aS é molesto I' r!'ratar no LUX HOTEL - apto. 308.

arrastar essa fama. Pàga-se bem.

CASA·DE PRÁIA - Negócio de ocas�ão CASA MISCELANIA .distri-'
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

�
Vende--se 1 casa de práia co� terr�o suficiente pa

ra uma _granja de gaÍinhas, etc. - 70 metros de frente,

(práia) por 1.000 de fundos, mais ou
_

menos - toda cer

cada com cerca de madeira de lei (flrente) e de arame

(lados), práia própria, muito aprazivel, com pequeno
cafezal antigo e 'muitas árvores frutíferas, casa recem- ,

construída, de madeira, pintada a óleo, forrada, pare:
< des duplas, com ótima varanda; living amplo, 3 quartos
com armários embutidos, cosinha com fogão de ferro,

:r quarto de banho completo, mais 1 quartó separado com

chuveiro, sótão com· enorme salao (cosi:nha e quartos
sanitários de material), água encanada, esgoto, etc." Há
mais uma caSinha para zeladllr. Situada em Cacupé (2a.

-

práia), a poucos km:s. da Capital.
-Tratar no Banco INCO com o sr. Adauto Vieira.

," .

DEPOSltOS POPULARES

BANCO. AeRi�OL.A
RUA TRAJÂt(O:·,::t6'·
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Cos10heir'8 .

E'MPREGADA
Precisa-se de um'á cosi

nheira no R!)sta\lrantte.. d_o
cít; be 12"·'i'iêl Agosto, Rua
João ·PilJto 6.

',,", .
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Pusse d8 Presidente da LIQUIGft'S,

.:.:.��.'''' .t4"):� �����_:.4:�:4_1llitCt; ••��Jt:�-·_·_-.•
"""

Nos flagrantes acima, do jantar em homenagem ao dr. Ado:fo de Oliveira
- Franco, vemos' ao alto, o Dr, Mario Romani -e em baixo, o homenageado e o Dr.

Nelson Mendes Caldeira, Presidente da Líquígás do Brasil S. A .

ELEITO PRESIDENTE DA LIQUIGÁS O ·DR. ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO.
. - VEIO ESPECIALMENTE DE SÃO PAULO O DR. NELSON MENDES

CALDEIRA, ];'RESIDENTE pA LIQUIGáS DO BRASIL S/A.

Revestiram-se da mais 'alta importância, repercutindo em todos os setores da ,

vida Industrial" e comercial do Paraná e Santa Catarina, as' solenídadés ôntem
realizadas, qüe marcaram a posse do Dr. A.dolfo de Oliveira Franco no cargo de

presidente da Liquigás do Paraná-Santa Catarina S/A._ a grande organização re

,::entemente fundada entre nós e dedicada à distribuição do gás engarrafado das
refinarias brasileiras nos dois Estados. -As solenidades constaram ela posse de S.S,

realizada na séde da Líqulgás, à Rua 7 de Setembro, 3.280, em'Curitiba e da. ho
menagem realízada á,.noite, no-Clube do Comércio, onde se ;realizou um jantar

.

comemorativo aoato...
.

- - . �� � ,'.'-

A POSSE 'DO DR. OLIVEIRA FRANCO
-,

Autoridades parlamentares, figuras representativas do comércio, da índus
.tría dos meios financeiros do Estado, compareceram o-ntem ao jantar comemora
tivo á posse do Dr. Adolfo de Oliveira Franco, cerímonía que cdnstituiu verda

deira afirmação do largo circulo de amizade que conta d presidente da organiza-
ção, em todos os meios sociais.

-

A reunião teve início às 20 horas, quando falou o Presidente da Liquigás no

Brasil S/A, dr. Nelson Mendes Caldeira, conhecido financista ressaltando as qua
lidades do Dr. 'Oliveir� Franco, que vem ocupando postos de responsà'biiidade, em
.cdos eles deixando a marca de sua .f'orte personalidade e de seu dínâmísmc. de

realizador, seja como .govsrnador do, Estado do Paraná, seja, como- diretor 00 Car

teira de. Crédito Agrícola do Banco do Brasil. ou ainda como presidente do Banco

:::omerQia'l do ·paraná. AgradecElndo a saudação do Dr, Nelson Mendes Caldeira, -

falou o Dr. AdoUo Ue Oliveira Franco, acentuando o extraordinário progresso da

Joderosa companhia .brasileira, preSidida por aq-uele -eminente finaricista. Re

feriu-se ainda aO grande potencial representado' pelos mercados do Paraná e

3anta' Catarina, -onde já está a Liquigás Oferecendo o conforto do gás engarra

{ado com todas as filcilidades, a muitos milhares de cÇlnsumidores. Manifesta
'am--se �i,nda di,versas pessoas, referindo-se á poderosa ,organizaçiio brasileira que

foi c,onsÚlerada a que mais cresceu no Brasil no decorrer de 1955,

.

A ÚQUIGÁS A SERVI,ÇO DA POPULAÇÃO

Criada há-pouco tempo no país, com capitais nacionais e italianos, a Liquigás
do Brasil S/A, rapidamente se impos em todo õ território nacional, estabelecendo

)rganizações em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande

do Sul, na Bahia e, no Paraná e Santa Catarina. Obtendo por concorrencia publi
ca a concessão de exploração do gás de petroleo nacional, em Mataripe e �m Ca

puava em pouco �empo tornou-se uma formidável empresa de distribui?ãó..do. g�s
engàrrafado e, gràças a seus enormes capitais (Cr$ 400.000.000,00) tal dlstnbUlç·ao

do indisp�nsavel combustivel-doméstico, pode Ser eficaz e ininterrupta,asgran

des e pequenas cidades, cujas1Populações anseiam .pe!o conforto q�e pode, �ro-
porc1onar o -gás liquifeito,_ em todos os c_ampos domestlCos e ·mesmo mdustnalS e

.

comerciais. Equipada com frotas de carJ;o-Transporte, contando com permanente,
e abundante abas.tecimento proporcio�ad? p'el�s men�ionadas refina�'ias _eaci.�_,I...' .

nais que cada dia mais produzem o ·gas hqUlfelto ,apOla�do-se� em pocl,ero_os r '""'Y

cursos financeiros, a Liquigás do Brasil SIA, onde quer que eXIsta, esta em con-

dições de forne-cer o precioso combustível ininterrupta e infinitamen�e. � ._

Com sua estação propria, ligado por gásd·uto direto a grande Refmana Umao,

colocà-séa poderosa empresa Liquigás; em condições r;rivilegiadas que nenhuma -

�ongenere pode alcançar o que a torna a mais solida e mais firme empre3a a ser

viço da população. Deste modo não há lar paranaense ou ,�at�r�nense q,�e d�l�avan-
te não possa contar C0111 OS benefícios incontaveb do Llqmgas, que Ja nao falta

em nenhuma das casas pobres ou ricas da Capital Paulista., • )

A NOVA DIRETORIA

Ficou ,a�si111 constituida a diretoria da ·Liqulgás do �araná .- Santa Cata

riria SIA. _ Presidente: Dr. Adolfo de Oliveira Franco; V�ce-presld�nte.: Dr. Nel�

.son Mend�s Caldeira; Diretor Superintendente: Dr. Mano, Rom�m_; I?lretor Te

soureiro: Conde Alberto Zorli; Direto:'�C::-mcrc:al: Sr. Efrem Bomsegm.

Ministério' ,da Aero'náulíca
I -

QUINTA ZONA �ÉREA;
"

,

'Viagens, D IRÉ,T n s
FLORIANÓfOLlS, - RIO ÁS' 3as.
FP.OLlS.-$. PAUlO�RIO l' 4e"
PPOlIS.!. CURITIBfi-RIO AOS SABS .

.SER;yrt9S.,:AÉR,EOS "

CRUZEIR ,DO SUL

I

Destacamento de Base Aérea de Florianópõlis
AVISO

.

_ O Comand!:'.l1te da Escola Preparatória de Cadetes do

Ar avisa aos alunos do .2° ano, que deverão se apresen

tar no Campp dos Afonsos' dia 15 de março do corrente

ano, às 10,00 horás.
Os alunos do 30 ano promoVidos a Cadetes, deverão

se ap"esentar àqU'ele Campo no dia 27 do corrente mês,
às '10,00 horas.

I
"._�",,,,,w..,_,,_,_-;,;-,-,,_,,,,,,,,,,,·J'

I -

'

.':..

VENI)E�SE
. Vende-se a cª,'Sa da: Áven L

da HeidJio Luz 183, infor
mações tt),9 ·mesmo local, 7·

�:,-,_t,··-·

./ ROBERTO BRANDINI
Mà:joI'iAviador - Comandante
( : -

'/
.
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(,NO tendeu lo))

Com ii Biblia na Mão
TER'ÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO

Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de
vós um espírito novo. (Ezeq. 36:26). Ler Ezequiel

-

36-22-28 ou II Cor. 5 :7-14.

EZEQUIEL proclamou sua fé profética de que Deus
redimiria Israel não pelos seus méritos, mas por amor

de seu glorioso nome. Disse que Deus purificaria os israe
litas e lhes daria um coração novo. Colocando nêles um

novo espírito. Êle os capacitaria a observar a sua )ei.
Assim Êle seria o seu Deus. Israel se arrependeria de
seus pecados e a sua terra prosperaria ..

A mensagem de Ezequiel é que a soberania de 'Deus,
é absoluta; sua vontade suprema : sua misericórdia re

dentora, certa. Arrependimento e "humildade são coisas
necessárias como condições de restauração.

Nessa década minha terra' tornou-se um campo de
guerra devastado. As Nações Unidas de' homens livres
deram os seus recursos e a vida preciosa de seus homens

para uma batalha corajosa. Com uma fé profética, a

Coréia se levantará das cinzas de. suas cidades devasta
das e das ruínas de suas indústrias. Como o Phenix da

fábula, um. país humilhado e sofredor, ressurgirá, com o

auxílio de; Deus, para uma nova era de liberdade, de

instrução e de' progresso.

ORAÇÃO

Nosso Pai celeste, conhecer-te é ter a vida eterna.
Em tua infinita misericórdia, abre nossos olhos para a

tua glória e inclina nossos corações à tua vontade. Per-'
doa as nossas ofensas e concede-nos nova vida, median
te Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

A homens e nações que buscam seu perdão Deus
concede nova vida, nova esperança.

PETER PYUNCHOO AHN (Corêia)
,

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR" -

--------�------------------------------.---------�'

VENDE':'SE
.

A' rua Papanduva, com água e luz ligados 5 lotes de
,

terras de 10x25 e mais ,2 casas de madeira novas, pinta-
,

das a oleo, ao lado da 690. Preço para cada lote 8 e 10 mil
cr'uzeiros á vista. Casas 27 mil. Tratar com N ân á á Av.
Mauro Ramos, '4 sob.

Ateneão : Fotografos Profissionais
-

Importante fábrica alemã vende "flashes" eletrôni-
cos dirétamente aos profissionais, ao custo liquido, so

mente em Blumenau, Itaja í, Joinville, Lages, Concordia,
Bão Joaquim, Laguna, Canoinhas, Curitibanos. Escre
vam' ao Representante da METZ FABRIK, Caixa Postal
n.' 1082, Rio de Janeiro.

Par.icipação
PAULO VIEIRA DA ROSA I THYCO BRAdE FER-

.
. NANDES
:e:· .

'""
\..

- .
.

OTILIA VIEIRA DA ROSA
:e:

ARGENTINA DA SILVA
FERNANDES

participam aos seus amigos e parentes, o contrato de
casamento de' seus filhos

Stella e Zanzibar
\ Florianópolis, 13 de �evereiro de 1956.

Delegacia Fis'cal
Tabela" de Pagamento

FEVEREIRO

28 - Aposentados provisórios, salârío-famílía e gra>
tif'ícação adicional.

,

.
29 - Procuradores de inativos e os que não recebe

ram nos dias acima .
.

MARÇO:
1° - Pensionistas Militares e Provisórias.
2 - Pensionistas Civis.

.

3 - Procuradores de pensionistas e os. que não re

ceberam nos dias marcados.
5 a 15 - Todos os que não receberam nos dias aci-

ma.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa' Ca
tarina, Florianópolis, 21 de fevereiro de 1956.

Mário Salena Teixeira Coelho - Delegado Fiscal.

.. fabrica de lecidos
. -

Carlos ftenaux S.I.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAqRpINARIA

Ficam convidados os senhores acionistas a se reuní-"
rem em assembléia geral extraordinária, na séde social,
à rua IOde Maio n. 1.283, no dia 17 de março de 195�, às
9 horas, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Ratificação do aumento do capital.
b) Assuntos de interêsse da sociedade.
Brusque, 15 de fevereiro de 1956. • "

Guilherme .Renaux - Diretor-Presidente.
Carlos Cid Renaux - Diretor,

KARL MAY nasceu em

Hohenstein-Ernrtthal, na

Sexõn ia, a 25 de fevereiro
de 1842 e morreu em Rade-
"Jeul a 31 de março de 1912,
Era o quinto entre quator
ze filhos dum pobre tecelão,
e conheceu a miséria e o

sofrimento nos primeiros
anos de vida. Foi mestre
escola perto de Dresden.
Encontrou depois a SU;1 vo

cação, escrevendo livros de
viagens e aventuras no Ori-!ente e na América do Nor
'te, inspirados em Cooper, I
Tul10 Verne e outros auto- I Precisa-se de amprega da que saiba cozinhar para
i= Estudara diversas lín-

•

! guas orientais e dialetos dos I casal sem filhos. Paga-se bem. Tratar à Rua Felipe: índios americanos, o que,
.

i aliado aos seus. amplos co- ,Schmidt 135, das 7 às 9 horas.

A GRÃ-BRETANHA CONSTROI SEU
PRIMEIRO S�BMARINO ATOMICO

LONDRES, 25 (U. P.) -' vios mercantes e de guer
\. Grã-Bretanha já tem em ra".

construcão o seu primeiro Ao mesmo 'tempo, pessoas
submarmo atômico. informadas disseram que o

O Primeiro Lord do Al- Almirantado já trabalha no

nirantado, Lord Cilcennin, primeiro submarino atômí
disse hoje que a energia co britânico e que um dos

nuclear "será transforma- maiores estaleiros navais

da, no futuro, na principal coopera na execução do pro
fonte de propulsão para na- jeto.

HOJ E NO' PA\\ADO
28 DE FEVEREIRO

A dat'a de hoje recorda-nos que:
em 1.56'5, vindo de São Vícente, desembarcou
na Praia Vermelha Rio de Janeiro, Estácio de

Sá;
em 1.640, a vila de Goiana, dominada pelos ho

landeses, foi tomada de assalto por Luiz Bar

balho Bezerra;
em 1.644, a ilha do Maranhão foi evacuada pe
les holandeses" graças a energia .râe Antônio

Muniz Barreiros que morreu nessa campanha e

do Sargento-mór Antonio. Teixeira de Melo;
:m '1.777, segundo Rio Branco foi assinado na

Praia de Fóra do Cubatão o Têrmo de .capitula
ção da Ilha de Santa Catarina ao Exército hes

panhol do General D. Pedro de Cevalos;
em 1.828, na Vila de Caeté, Minas Gerais, onde

Alagoas, chegaram as tropas brasileiras que
,

deviam operar na Bahia contra as forças do
General Madeira;
em 1.843, os Coronéis Bento Gonçalves da Sil
va e Onofre Pires da Silveira Canto, por moti
vo de honra, bateram-se em,duelo, saindo o úl
timo morto;
em 1.845, o Chefe dos rebeldes do Rio Grande do

Sul, General David Canabarro, reuniu em Pon-'

che Verde um conselho de guerra com todos os

seus oficiais, ficando resolvido a aceitar a anis

tia-ampla oferecida pêlo. Decreto de 18 de
Dezembro de 1844 e depuseram suas armas;

André Nilo Tadasco

lJocê sabia .

que ...

A LEITURA
DoS JORNAIS

D{/RANTE. AS

Vende-se ou arrenda ..se
UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL

ROSSO, cujos produtos já contam com bastante aceita
ção nesta- praça' e na de outros Estados do Sul, sita à
Práia Comprida; no vizinho município de São José.

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

Organização Juridica
Contabil Lida.

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

-:0:-
Séde: Rua Trajano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

l° �ndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis

tratos --'- Organização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

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

,

I
..............................�••••••O.O••�11·

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE�

/'

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

•••••••••••••••O•••1i8.@GiC�e3e.$�.ê9!!U;O��ee.f·
,*",""

Ob.ras de _Karl MayKARL MAY, o grande es- nhecimentos de geografia e arredores de Dresden ocritor alemão, foi revelado ao abuntante material co- "Museu Karl May". É u�1aao
. ,públic.o brasileiro, �á r lhido nas viagens que rea- legítima cabana do Farmais de vinte anos, através lizou, lhe permitiu dar o coo' west, construida na "Villa

da,
s edições da Livra�ria do

,!
lorido próprio às peripé- Sthatterhand", e que abriGlobo. A obra. daquele re- cias e inc.identes que sua ga, devidamente cataloganomado escritor obteve fértil imaginação criava. dos, tacapes, pistolas, espigrande sucesso e os volumes, Graças ao seu notável talen- gardas (ínclusívs. a f'amoforam desaparecendo das to de narrador, obteve gran- sa "mata-ursos" e a esco eLivrarias de tal forma que de -aceitação no mundo in- ta "Henry"), espadas, Iané difícil hoje encontrarmos teiro, especialmente por par; ças, punhais, instrumentosalguma €laqueIas brochuras te da juventude, que encon- agrícolas, trajes exóticos,à venda. trava em seus livros o sabor etc., carateristicos dás per-Assim, representa uma
e o encanto de aventuras sonagens e regiões descrinotícia ausprciosa para o empolgantes e heróicas bem tas pelo. prodigioso romanpúblico apreciador da l ite-' como exemplos edificantes cista em seus inúmeros liratura de Karl May, o lan- de cavalheirismo, generosos vros.

<,:?mento que a EDITôRA sentimentos e nobres impul- A Coleção "OBRAS 'DEGLOBO está fazen do pelo sos de solidariedade cr is- KARL MAY" que a Editoraseu sistema de crediário da tão
-

G10bo apresenta agora aocoleção "OBRAS DE KARL! Em seus últimos anos, o público em 10 volumes enMAY" num conjunto de lO' romancista se viu envol- cadernados, reúne 10 obrasvolumes, em encadernação vida em vários processos, famosas do grande escritorpadrcnízada, com vistosas e pois muita gente não podia alemão: 'Winnetou em 3 voatrn entes
.
capas coloridas acreditar que Karl May não lumes - Através do Desercom motivos alusivos' ao te- tivesse vivido realmente os to - Pelo Curdistão Brama literário da obra de sucessos que narrou com via - De Bagdad a Istam-1<:a1'1 May. tanto vigor e verdade em bul - Nos Desfiladeiros

._1, �uas obras, dondsa idéia de dos Balcãs - Nã Região
que o autor f'ôra salteador, dos Bandoleiros _ O Chefeembusteiro, etc... da Quadrilha - Laranjas eAo morrer, deixou insti- Tâmaras.
'uída por testamento a

.

Num momento em que
"Fundação Karl May", des- Justamente as autoridades
tina.da a auxiliar escritores

l,g?vernamentais
e Secreta

e jornalistas pobres o� do- rras de Eduçação vêm f'a
entes. '. zendo uma campanha con-
Não esquecera a miséria,

as privações que havia so- ira as leituras perniciosas
frido na infância e na ju- nada mais oportuno que o
ventuos, e, num gesto de al- lançamento da co.leção de
truismo, quisera empregar "Obras de Karl May", que
parte dos haveres qUe gran- proporcionará à nossa ju
jeara com sua pena para lji, ventu ds a abertura de no
vrar dos mesmos sofri- vos horizontes, através de
mentes os homens de letras- uma Ie ituj-a apropriada e
das gerações futuras. acessível, útil, e aproveito-
Também existe hoje, nos sa.

�
#�

�����,

FOTocóprAS
SERVIÇO RÁPIDO E ,PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

.:i·�-'-·�..�J-..........."/,,,.,...�.........��...,....�'wP.W'-""""'W.
I,

EMPREGADA

v,
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�eYer-es do Exército na
hora pre,sente

�Unidos ,pela solidariedade militar, salvaremos o
Brasil da anarquia"-proclama OJg6�. A -. Bast�s,

o 25 (V A) - o gene- 1� e 21 de novembro para de- ooncluíndo, afirmou o gan.RI , ""
.

t· f I o potI Justino Alves Bastos, ao clarar em seguida: ' Jus mo a
.

orça mor� � ,

-

;sumir a chefia do Estado I "A re�lizaç�� fulminante der mat.en�l do_Exercito,. n�
" da Z Leste pronun- de um, diSPOSitiVO poderoso e ,SeU conjunto, hao de se im
alOr . ,

A A

f
-

d
'

um veemente discurso incontrastavel afastou qual- por sobre a con usao o am-

ou. '1' do qual declarou quer veleidade de resístêncía biente como ocorreu tantas
o mie o

h' t" d B '1
Je vinha a ser o mais pró- .por parte dos ad!ve�s�rio�, �oi vezes n� IS oria o. ras:.
Imo colaborador do general ressalvado o presttgío básico Os soldados de Caxias hao

dilo Denis, "um grande '�l- da classe, foram afastadas as

ado que neste momento de ameaças de des�rdens g:ne-
nderáveis dificuldades na- ralizadas que palravam sobre

� naís encarna responsabí- o destino do Brasil. Diz em

�ades de' singular grande- seguida que a vigília, porém,
1". O general 'Justino Alves continua e eu, para �restar
astos nos períodos seguin- serviços, posso seguir sem

�s da sua oração rememorou I bussula e s�m _

mapa para

que foi a atuação do gen., qualquer .nncao, do nosso

Denis nos acontecimentos depais".
. '

,

"l\HSS BRASIL",
1956

EIO, 24 ,(V. A.) - Já na

próxima semana, será lança
da 'em todo o Brasil o con

curso para escolha de "Míss

Brasil" 1956, a qual em [u
riho víndouró representará
nosso país nõ grande certame

internacional de Long Beach,
nos Estados Unidos, para e

leíção de ':Miss Universo".

Tal como sucedeu nos anos

anteriores, cada cidade e em'

seguida cada Estado indica

rão suas representantes, efe
tuando-se a prova final para

escolha de "Mlss Brasil"

numa festa no Hotel Quitan-
dinha.de se mostrar dignos do seu

insigne -patrono. E afirmou,
como últimas palavras. que
unidos pela .sagrada solida

riedade militar, salvaremos o

Brasil da anarquia e 'do caos

em que alguns patrícíqs de

sorientados e mal avisados
querem precipitar".

Vende-se
Uma ;casa c/2 quartos sa

la, cosínha, banheiro, 'W. C.

terreno com quasí 500m2.

Sita à Servidão Franzoni 13.

Tratar Rui Barbosa, 24.

Por ato de 22 do corrente;
,ublicado no Diária Oficial, o

rovernador Jorge Lacerda

,onvocou extraordináriamen
e a Assembléia Legislativa,
rara funcionar no psríodo de

de março a 10 de abril.
Dá como razões a reforma

la' atual Secretaria da Edu

.acão, 'a criação da Secreta

i; do Trabalho, o aumento

los vencimentos dos magts
,rados, do 'pessoal do Tribu

ial -de Contas. do Ministério

)úblico .e cargos afins,. e

nais algumas proposições,' a

:erem enviadas.
,

xxx to com a nomeação nova, só-

Como o Güvernador Jorge mente a renúncia poderá re

Jacerda não se dirigisse à solver. Sem isso, não é possí-:
�omissão Permanente, órgão vel a convocação do respecti- A União Catarinense de de ação, vai a Uníêo Catari-

lue, constitucionalm e n t e, vo suplente. Estudantes, por ,deliberação nense de Estudantes realizar
letem as prerrogativas da Setores bem informados' do seu ConseLho de Rspre- uma mesa redànda com os

\ssembléia Legislativa, du- dizem que o sr. Scheneider, sentantes, tomando conheci- Sindicatos, Uníões, Grêmios
:ante as férias parlamenta- com receio de uma �çã� ten- mento dos absurdos aumon- e démais órgãos de classe, a

-es, o deput�o Antônio G�- dente a anular a crraçao do tos nos preços dos gêneros de fim de, juntos, discutirem o

nes de Almeida, do PSD, 'te- Tribunal de, Contas, promo- primeira necessidade. vem, problema e tomarem medi- RIO, 25 (V. A.) _ O Dire- almirante Amaral Peixoto
:eu,' na sessão de 23, abun-l vida pelo PSD\ estaria segu- publicamente, reafirmar a das práticas para impedir os' tório Nacional do PSD esteve dado conhecimento das proiante críticas do ato do Go- rando seu mandato d� �epu- sua posíção am defesa dos in- aumentos'ha.vi os ou PTojk.ta- raurudo ontem forrrecendctao" vidências que já, 'tomou junfernador, acoimando-o de tado por causa das dúvidas. tsrêsses 'da classe universitá-' dos. termino de seus trabalhos a to ao ministro da J'ustiça, a-lnamístoso para com o Po- xxx ria e do povo de Santa Cata- Está mesma disposta a U- seguinte nota: Reunido às 11 crescentando que os lideres
der Legislativo. Disse o sr. Senador Carlos Gomes _de' rina.. nião 'Oatarmanss de Estu-' horas, o Diretório Nacional da maioria na Câmara e no
:Jomes de Almeida: "dispon- Oliveira (PTB), O destacado Com esta nota deixa claro dantes a fazer amplas maní- do PSD, sob a presidência I do Senado discursarão "oportudo a Assembléia de uma co- líder trabalhista e vice-Pre- não estar alheia aos fatos, festações públicas de pretas- sr. Amaral Peixoto, examinou naments a fim de prof lgar amissão permanente de 11 aS-'Bq;)'B 'op'Buas op a�uapIs cujos resultados foram o ab- to, utilizando a -ímprensa es- em primeiro lugar a situação conduta do governador ude
membros e com um 'presiden- em Florianópolis, em grandes surdo e ilegal aumento da crtta e falada, realizando Co- da secção estadual gÜ Rio nista de Sergipe.'
te, bem como sua respectiva atividades. carne verde e outros que se mícios e passeatas, caso não Grande do Sul. Foi aprovada O sr. João Carlos Pereira
Mesa, o Sr. Governador Igno- xxx projetam. cons�ga,· de outra maneira, a proposta de ampliação do

I
de Souza, da secção de' São

rou tudo e, sem dar o menor Encontram-se no Rio, onde Estã a União Catarinense êxitos nos objetivos desta número de membros da co-' Paulo, encaminhou também
conhecimento a êsses órgãos, foram tomar parte na C6n- de Estudantes disposta a pa- campanha, missão reestruturadora, cujo I' uma sugestão posteriormentepublicou um edital no Diário venção Nácional do PTB, os trocinar uma ampla campa- ESPera, contar com o mais número será de 45 cornpo- i aprovada, no sentido do Di
Oficial, convocando a As- deputados Braz Joaq),üm Al- nha de, protesto contra êstes decidido apôín-da classe uni- nentes ou sejam 25 a mais retório Nacional oficiar a to-
sembléia". ves, presidente da Assem- aumentos.' versttárta e do povo « p�ari'l-. dos- até. agora integrantes. O das as assembléias estaduais

xxx bléía, e -!9sé de Miranda Ra- Para isso já enviou ofícios, maior 'certeza da vitória; "espír'ito que presidiu esta de- 'e municipais para quê se ma-
Seguiu par� Chapecó uma mos, vice-Governador do

aOS Srs. Prefeito Municipal e Desde já somos gratos pe- liberação foi' o propósito de nifestassem em verdadeiroComissão Parlament_flr de In- Estado, já quase eleitQ. Presidente da COAP, Pedindo la acolhida que for dadá a pa'Cificação, em termos altos, clamor nacional a favor do
quérito, composta do dep. 0- Consta que os nomes desses I

informações sôbre a maneira esta nota., ' da política pessedista gaú- regime democrático, pertur-!ice Pedra de Caldas (PTB), dois trabalhistas foram apon-I de como foram feitas estas Saudações Universitãrias. cha.
'

bado pela minoria' inconfor-
seü presidente, Vargas Fer- tados para importante mis- I

majorações.
.

I Linésio Laus - Presidente A iniciativa partiu da una- mada com Os resultados do
reira (PSD) e José Waldomi- ,são, no pl_ano nacional. 'J Ainda, dentro do seu plano I

UCE. nimidade da atual comissão pleito presidencial.
reestruturadora, que ,espera, I Foi ainda aprovada, com
em breve tempo; solucionar aplausos, uma moção do dep .

vários casos municipais, cuja! Leoberto' Leal, de congratu
harmonização está em fran- 'laç5es com o almirante Ama
ca andfl,mento.' O deputado ral Peixoto, pela indicação
Airton Teles:pedlU e obte,e a do ministro Lúcio Meira;quf'
solidarie.dade ��s "p�eserites I no Ministério da Viação, .Yem
Para os correlIglonanos per- � enobrecendo o PSD pelo' seu
seguidos em Sergipe, tendo o dinamismo e pela sua lhane-
/'�_-_·_·.·.·.-w-.-�·_-_·.,.........-_- w��-........

LEGISLATIVO CATARINENSE
1'0 Silva (UDN). Essa Comis

são investigará as írregularí
dades na venda de 'terras do

Estado, no, passado' Govêrno.
xxx

Vem causando estranhssa
nos círculos políticos, ulti
mamente, o fato do deputado
Vicente João Scheneider, do

PRP, nomeado Juiz do Tri

bunal de Contas, em janeiro,
não entrar com o seu pedido
de renúncia. Visto' isso, as

bancadas coligadas se acham

desfalcadas de um deputado,
em minoria, portanto. Dado a

fncompatíbílídade do manda-

CASA DE PRÁ'IA ,Negócio de ocas�ão,
Vende-se 1 casa de práia com terreno sufiCiente pa

ra uma granja de galirÍhl;l:s, etc. - 70 metros de frenté

(práia) por 1.000 de fundos,_mais ou menos - toda cer-

'cada com cerca de madeira de lei (frente) e de arame

(lados), práia própria, muito aprazivel, com pequeno
cafezal antigo e muitas árvores frutíferas, casa recem

construída, de madeira, pintada a óleo, forrada, pare
des, duplas, com ótima varanda, living amplo, 3 quartos
com armários emb!ltidos, cosinha com fogãQ de fer�o,
quarto dé banho completo, mais 1 quarto séparado com

chuveiro sótão com enorme salâo (cosinlla e quartos
sanitári�s de materiâl), água encanatla, esgoto, etc .. Há

mais uma casinha para zelad,')r. Situada em· Cacupe (2a.

pi'áia); a poucos km;s., da Capital., '

Tr�tar no Banco INCO com o sr. Adauto Vieh'a.

----.------------------

r�;.�A·sífilis
f'

:
.: Ataca todo o Or�aJll8mO I

! ',I �M SIFILIS OU REUMA.·'
; ;.: 1 TISMO 'DA MESMA OIU-
I.

,

CEM?,"

'USE O PUPULAR PREPA·
� RADO

1:=iIII! t31!4-:lPi)
� Aprovado -pelo D. N. S. P., como auxiliar D;) I
r tratamento da Sífilis e Reumatismo da meim�
'origem. '.

f
Inotenalvo ao organismo. ssiadivel como II·

cor. li- 1 ,1 -:J ê* ,_ ... ,',
,

.• ';:',.0
"

'.

NOTA DA UNIAO' CATARINENSE
DE ESTUDANTES

Agora,

p�la

$wissair

. CONVOCACÃON
o Presidente da So'Ciedade Carnavalesca "Filhó,:;

da Lüa'.' ,convoca os membros da Diretoria, para uma
,

leunião, no dia 27 do conente, as 19,30 horas, nos Salões
do Clube 15 de Novembro.

.

De antemão agradeCe o comparecimento.
Florianópolis, em 25 de Fevereiro de 1956

Egou Olin-ger - 20 Secretário
t

o vôo mat« rápido
8RASIL,..LONDRES

PREC,ISA-SE DE

Se o Sr. é, comerciante ou 'turista
e desejá aproveitar bem o tempo

fazendo uma via'gem mais rápida
Brasil-:-Londres, voe peta Swlssctr.

O "Supersuisso" oc . 68 vqi
.diretomente à Suíça de onde em

poucas horas de vôo es+orú em' Londres.
,

Apenas ,uma noite a 'bordo numa'
viagem que é um prazer inesquecível.

Uma CONTADORA recém f';rmada ou que .venha
concluir. Que se.ja bôa' datilógrafa, que tenha iniciativa,

,,' para ocupar cargo de responsabilidade. Exig'em-se refe
rências sólidas. Favor não se apresentar sem as credên-

NOVO HORÁRIO �
Partida (Sábado)
São Paulo 08,00 h
Rio de Janeiro 10,10 h
R;,cife 15,45 h

, Chegada (Domingo)
LONDRES 17,55 h

I

. Consulte sua Agência de Turismo e Viagens ou na

SWI5SAIA
AMÉRICA DO SUL - EUROPA - ORIENTE PRÓXIMO - USA

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

REUNIU-S� O DIRETORIO NACIONAL
DO P. S. D.

'

Preceito do Dia
os VERDADEIROS
FORTIFICANTES

Espinafre, alface, f igado,
rim e- gema dê ôvo sãoBoris
alimentos porque contêm
substâncias que concorrem

para a formação do san

gue. Tais alimentos valem
muito mais e custam menos
do que os chamados "forti-
ficantes".

,-

Procure livrar-se da
anemia, comendo ali
mentos ricos em subs
tâncias ind'ispensáveis
ao organismo. -- SNES.

EMPREGADA
Precisa-se de empregada que saiba cozinhar para

casal sem filhos. Paga"se bem. Tratar à Rua Felipe
Schmidt 135, das 7 às 9 horas.

EMPREGADA
Família de Curitiba prt>cisa

-

de uma empregada.
Tratar no LUX HOTEL -- apto. 308.

Paga-se bem:. 1õãRlõ"·�
Estudante de Direito pro

cura um quarto em casa de

família, com refeições. Tra
tar pelo telefone 38-22, com

Walter, diatiamente das 12
às 15 horas.

ciais acima.
,

DR." MA'RIO, AUGUSTO, TEIXEIRA- "-...
Tratar com iodos os documentos. DISTRIBUIDORA

.

,

-

.

'ruCAT. VIDAL RAMOS, 30 - Das 14 às 18 horas.
�

� ,.
'

'.

, " D(FREITÀS. �'_"Pã"i-ltéipClção
"",' '(M':, 'Is's'a 'de' 7° dia) '. . to

Acy Cftbral Teive e esposa, participam o 'nascimen-
, de sua' filha PATRíCIA, ocorrido ontem na Casa de

O Presidente da JuntaExecutiva Regional de E�tatls- Saúde e Maternidade "São Sebastião".
tica, o Diretor do Departamento Estàdual de Estatística e

-........�-•••_..
- ....o{"...."...._...........,..,..,._.-......_..J"...... "".._.._...

o InSPetor Regional de Estatística em Santa Catarir:a- con
vidam as Autoridades ,e ó' pov_o em geral para a missa de
7'0 dia, que será celêbrada nfl, próxima terça-feira, �ia 28

do corrente, às &.horas, no altar do Sagrado .Coraça_<,> de

Jesus, .na Cãtedral,MetroPQlitana, por alma do dr. MA.RIO
AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, idealizador do Slste-,
ma E�tatistic� NacionaL atenderá às quartas.e sex-

Destacamento de' Base Aérea de Florianópolis
I __,:--__;_.___,;, ",_..._ � tas-feiras das 19 hór'as .à,r;

, "
" A V I S O

G h
-

.. D.'"'o'be-.ro Nas- 21,30 horas.
,

, O ,ComandQl1te'da Escoli1 Preparatória _de Cadetes do i ao e., . , Exclusiva.mente com hora
Ar aVisa aos �tlunos dó 2° ano, que deverao se apresen-

I
'

'Horas. D'-e Fo,Ig'a marcada.

Itar
no CampQ dos Afonsos -dia 15' de mal'ço do corrente, '

,
.ano, às 10,00 horas.' /, .

IOs alunos do 3° ano promovidos a Cadetes, deverão Grande firma de casimiras oferece ótima oportuni-Ei1-' 'se ap"esentar àquele 'Campo no dia, 27 do corrente mês, dade para trabalhar, como agentes vendedores, pelo re-
às 10,00 horas.

"

erpbolso' postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For-
nO I necemos rico mostruário. Pagll!ll,os .bP.ª, ççnni!,\são. Escre-

.

. . Major Avia:d r - (Somaridàríte' \rer':p�Ll'a Cãixa Postal 10.030 __;_ São P:;tulo.
;;:'f�

VENDE-SE
.

j, Por 'motivo de viagem, �ende�se urgente ,uma
trola automática (12 discos) e um relógio "cuco".

Ver e tratar a Ruá Gal. Liberato Bittencourt
183 - }3airro de Fátima no Estreito.

,Miólstétío� "da Aeron'ánlica
QUINTA, ZONA AÉREA

Vtinlca Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Di'. Samuel Fonseca, ci

rurgião 'Dentista, comunica
a sua distinta clientela que

ALUGA�SE.,
Duas sal-as para Éscritó

rio ,à Rufl, Fernando Macha-"""""""'__....

do, 12. 'P-fatal' na mesma.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



SOCIEDADE CARNAVALESCA
"TENENTES DO DIABOr;

\

DA UNIÃO CATARINENSE DE
ESTUDANTES.

LOTEAMENTO DE TERR�NOS EM,
. CANASVI�IRA,

O Conselho Nacional
de Igrejas contra a

Segregação Racial
NEW y,ORK, 27 (U. P.)

a procura por parte dos aqui- _ O Conselho Nacional de

sítores irá ser grande Canas- Igrejas reiterou, ontem sua

víeíra, sua exte_nsa planície, é oposição à.segregação racial
um lugar de futuro a espera no sul do país e ofereceu

de financiadores, sem falar sua ajuda e simpatia ao po
em sua grande praia em for- vo de Montgomery, Estado
ma de meia luz, com aquele, de Alabama.
mar azul, atraindo toda gen- Por meio de um telegrama

Local magnífico para resí- te... enviado .pelo dr. Eugene
dencías"de veraneio, por certo Oxalá: que estes projetos Carson Blake presidente do

si aprovado este loteamento, venham a fúro .. '. Conselho Nacional de Igre
jas, ao reverendo Soloman
S. Seav, vice-presidente das
Missões. do Conselho em

Estivemos, em companhia
do dr. Osmar Cunha, dina
mico Prefeito Municipal, em

visita a vasta área de terre
no sita em Canasvíeíra, que
a nossa Prefeitura Municipal
pratande lotear, ..

� Recebemos sentido de conseguirmos o
Flortanópolís,

" Senhor Diretor, apôío daqueles membros do
Ilmn. Sr. Dirator d.e "O ESTADO" Por convocação da União Legislativo Municipal ao mo-
A S. C. TENENTES DO DIABO"; Vê1� por -este agrade- Catarinense ç1e Estudantes. e vimento em questão;

cer ao Exmo. Sr. Dr, Jorge Lacerda, M, D. Governador do integrada pela quasí totali- e) _ Rauníáo, às 20,30
Bstadoe ao Exmo. Sr, Dr, Osmar Cunha pelo grande auxí- dade dos: Sindicatos e Asso- horas, na séde do Clube 15
lia prestado a esta Sociedade, dando assim, ensejo a gran- ciações de Classe de nossa de Novembro - )-ex-Demo
de parada carnavalesca deste ano. Capital, realizou-se dia 25 crata), quando se delínearáa

Agradece ainda as Exmas. Autoridades C1vis e Milita- p: passado, na séde do Clube conduta a ser observada 'pêlo
res, ao Comércio, aos s1'S. sócios que cornpõsm a Comissão ',15 de Novembro, lima Mesa povo e suas entidades, ,em
de 'I'tabalhos pelo grande esforço díspendído na confecção Redonda que teve por finali�, face do aúmento referido a
dos carros, e especíalmsnte as exmas. sras. cornpojiantes dade exclusiva e estudo dos cima.

-

,cio Gremio da Sociedade pela grande cooperação que em- meios pelos 'quais dar objetí- Diante do exposto, reco-
prestaram ao prestltr, carnavalesco deste ano.. confeccio- vo combate ao crescente e nhecsndo 6 inestimável .au
nando com muito gosto e capricho as- fantasias que deram absurdo aumento do custo xílio que n03 poderá ser pres
maior realce aos carros, e finalmente agradece 'a todos de vida, chegando-se, na, 0- tado por vosso prestigioso
aqueles que diréta ou indi/ét::mente concorreram para dar portunídade, aos seguintes órgão . ele imprensa escrita, -,

maior brilhantismo aOS festejos carnavalescos do presente resultados práticos: expressamos, nesta oportuní- \

1 - Criação de uma "Co- daele, junto ao nosso convite, O Governador Jorge La-. l�gto de Primeiro Tenente.
'missão Provisória contra a o nosso apêlo no sentido de cerda assinou atos: I Promovendo por antígui-
Carestia"; conseguirmos, por intermédio Transferindo para a -1'-e- dade:

2 - Programação de um dêste 'jornaJ, ampla cobsrtu- serva remunerada Maurício I Pau�o Sarni, Capitão, ao

,: "Movimento de Protesto", ra do Movimento a que nos Spalding de Souza, Tenen- I j ôsto .de Major;
assim delineado: referimos. te-Coronel, no pôsto 'imêdia-
a) - Entrega ao SE. 'Pre- No snsêjo, antecipadamen- to (Coronel); Ayrton João de Souza,

feito Municipal, hoje, às 17 te agradecendo a exponta- Promovendo por mereci- Primeiro Tenente, ao pôsto jável".
horas; de um "Memorial" neídade de vossa colaboração, mento: de Capitão;
contra o aumento trrazoável apresentamos a V, Sa. os. Ruy Stockler
no prêço da Game verde; protestos de nosso subido. a-I Oiivério José de Carvalho Major, ao pôsto
'b) - Visita à Câmara dos prêço. 'Costa, Capitão, lao 'pôsto de Coronel;

Vereadores, às 20 tiôras, no $audações Universitárias. Major;'
.

Alinôr 'José Ruths, Se- Stvenson à Presidência
. Linesio Laus Nerí Clito Vieira, Segun- gundo Tenente, ao pôsto de . WASHINGTON, 27 (U.

do-Tenente, ao pôsto de Pri- Primeiro. Tenente. P.) _ Segundo uma "enque,
meiro Tenente;

,

te" realizada "pela United
,Maurílio Roberge, Pri- A todos êsses Oficiais de Press, mais da terça-parte

melro Tenente,' ao'pôsto de nossa briosa Polícia Militar' dos membros democratas do
'Capitão; Ida Estado, por, suas justas Senado é favorável à .. candi

Milton Luiz, Lemos do promoções apresentamos datura de Adlai Stvenson à

.Pl�ado, Segundo Tenente, ao justas felicitações. presidência da nação.

,POLICIA MILITAR DO ESTADO-
ano.

Flor�anópolis, 23 "de fevereiro de 1956
A DIRETO-RIA

_____
o �:-,,_,,-- _

nuo, livre... É como eram

cumpridas estas' leis ... Ho

je as comadres formam 1'0- 1 ° Tesoureiro

das nas calcadas em gost�- Castro

sos -bate-papós e a gente, ,2° Tesoureiro - Carlos

si quiser, que de volta pelo Lotim - reeleito
.

. �. meio da rua...··

I
Orador - J. A. Costa -

ftealizarLse-á, no próximo dia 29;--quarta-feira o FES-
'

. reeleito "
\

TIVAL DE THELMA ELITA, mocinha de grandes predica- ..............�_. R_. .ww�_ ••• _. __ ·_ .. ;,_·__ .." Conselho Fiscal - Wal-

'dos e que goza de grande conceito na sociedade local
.,
e

' ,

......�. _ •••••••••• -. __ ••• _ ••••••• - •• _.

demar Saltes
.

Agenor
_

OS RE'BElDES Barros - Anclriano Rodri-
que desde cedo tem-�mostrado ve�'dadeiro entusiasmo, pela
dança. gues

t t 'bl' t d d'f"l Suplentes __:_ Nestor Nu-Revelada recen emen e aO pu }co aman e a 1 JCI As not1'c',l'as' que' cI'rculam �

n ma atmosfera de de.I!. u ..

nes - Roberto Limaarte de dançar, vem agora sob os auspícios do exmo sr. Go-
em todo, território Nacional, sarmonia, originada sómente EU,rides Pôrtovernador do Estado, dr. Jorge Lacerda, das mostras de seu
segundo a.s quais, um maJ'or pelas más idéias dês$es' dois

t d· 'bI'
. Sem outro particular nogrande talento, peran e o gran }.OSO .pu 1CO que acorrera e um capitão da Forca Aérea rebeldes, o povo lamenta con-

, momento aproveitamos aáquela casa.
, Brasileira"comandam ener- sideravelmente as infâmias .

.

t � tI'
- oportunidade para apresen-Far-se-á apresenta�untamen e com gran4eS a en-

gicamente um ,grupo de re- caUsadas por êsses brasilei-
t d c, 'I tal' nossas:tos, cdmo Luis Richter, � a famosa orques ra e arffi;e.o beldes amotinados em Jaca- 'ros ind'ignos, que continuam.

t' t 'd
'

/ Cordiais SaudaçõesPrisco que abriga ar 1S as e renome. ré-Acãng'a, e:stão deixando 'a- vivendõ sob nosso "Pavilhão".
, .

t Edegar LemosO Festival obedecera ao segum e programa: flito o pacato po,vo brasilei- A situação, porém, se agra- 1° SecretárioPRIMEIRA PARTE 1'0. A respeito, dizem fatos e va, esperando-se a qua].quer Manoel r;uzidel'iQ Alves-
1 - ZIEHRER - Marcha dos cavaleiros - orquestra boatos. Mas a verdade, real- momento um-atrito das for- Presidente

de Car-melo Prisco

I
mente, nãe Se sabe. Hã noti- ças da Legalidade contra Os

2 - MONREAL - Pepe Romero - (paso doble) -

das diversas em torno dGs rebeldes, que', de toc-aia, tal- _
_ ..

Thelma Elita /' acontecimentos, as quais se vêz queiram se impor aos Le-
� 3 - J. -LEYBACH - Fantasia sobre tema alemão tornam incapazes de nos fa- galis'tas, temendo "'portanto,
Luiz Riehter VQTecer uma �ia positiva, a a justiça lhes será aplicada.

4 .:_ FOLKLORE - Sevilhanas 'de baile - Thelma Elita fim <;ie formarmos Uma 'aná-- E nesta fase dos aconteci-
5 - GOUNOD - Faust� (Valsa da Grande Opera) lise evidente . sôbre a Causa mentos, soil forçosamente a

orquestra de Carmelo Prisco, ou as causas que os levaram crêr e afiancar, que a justi- DR. VIDAL _J1.UTRA FILHO,

I6 - JOTA - Fiesta ar�gollnaise - Thelina Elita
a tal extremo. Atribui-se, po- ça BrasiÍeira-não deixará im- Senhora e filhos, na imp03si-SEGUNDA PÃRTE rém, ser 'causa, a falta, de punes, êsses traidores que bilidade de se despedirem

1 - MONREAL- - EI gitano senoron WÜ'rucà) qualidades morais súficientes quizeram manchar com san- pessoalmente de todas as pes
Thelma Elita para assumirem postos· os' gue, a "bandeira idolatrada Soas de suas relações.. e pa�

2 - H. RAVINA - Souvenirs de Russie, opus '64 quais lhes estão afetos.' 'do Brasil"! re_ntes por /terem de seguir
Luiz Riehter Todavia, o tempo vae pas- Wilson Theodoro viagem para o RIO, o fazem

3 - MORADELA - EI beso (paso dobIe) - Thelma sando sem 0_ percebermos, 'por este intermédio; afere.,.
(Elita arrastando consigo um am- CONFERÊNCIA cendo seus prestimos na Ca-

5 - TRADITIONAL - Noite Ol'iental - Thelma Ema biente de discórdias entre ci- O ilustre profesBor DUI-, pital Federal.COREOGRAFI.A - Pepe Montijo e Thelma Elita vís e militares, o qual tanto I c�dio Tavares de Lacerda,
Acompanhamentos musicais: orquestra 'de -Carmelo pela falta de compreensã?, I pronunciar� hoje, às 20 ho- S rá transformada

c,

Prisco. de uns, quando de sabedona ra3, no Salao Nobre da Fa- e
.

.

de outros, origina-se

desen-I
culdade de Direito, uma 'em AutarqUIa

FUNDICA-O HERCUl[-('�S A tendimentos entre ambos. l;alestra versando sôbte a
I RIO, 26 (V. A.) - A Legião

,

"

[J., Militares infieis �s corpora- "Influência da Capitania Brasileira de Assistência será
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ções as quais s'er�el'l1 sob ju- {le Santa Catàdna na For- transformada em autarquia

, r�mentos proferidos de res- mação Histór.ica do Brasil s� fôr acolhida a ação nesse

Pelo presente são convidados ás sénhores aéionistas peitarem os regulament03 Meridional", . patrocin�da sentido proposta na JustiÇá
desta socied�de para a assembléia geral extraordinária, a disciplinares e cumprirem os pela Secretaria da ,E-ducã- ,local por quatro servidores

, realizar-se na séde social da soCiedade, à Rua do Centená- deveres "com a Pátria, não ção. Para essa palestra es- daquela I entidade assisten
rio, 188, nesta cidade de Brusque, às 16 horas do dia 10 de os cumprem: Haja visto, as tão' convidadas as autorida- i ci'al. O feito foi, distribuido ao

março de 1956, afim de deliberarem sobre. a seguinte: desordens desencande a das fies ci-vís, militares e ecle-: iuiz da la, Vara da Fazenda
ORDEM DO DIA por ê�ses dois ofÍ'ciais da FAB, siásticas, bem como profes- Pública, tendo os requerente3

1°) - Alterações 'estatutárias; que incompaU'Jeis a "ordem e r,ores e alUnos de estabele-I fundamentado Q Pedido ale-
2�) - Interesses gerais. ao progresso do Brasil", amo- dmentos de ensino, presi- gandC;- que a LBA, emIJora

Brusqlle, 24 de fevereiro de 1956. tinados . em JaCaré-Ac,anga, den.,t.es. e. associados de

en-l.consI.·,derad. a. SOCiedade.
civil,

..oSWALDO H,)OS . óesanam nQsslis Le}s e nos .. Jida;,des cultm:ais e o P?VO funciona com ç_aracterís�icas
DIRETOR sa'S Autoridades, em g('r�.!. de entidadé paraestataL

�,

.

4

Flol'ian6polis, Terça-feira, 28 de- Fevereiro d_e 1956

. ,
- ..

Teatro· ,Alvaro de Carvalho

Diretor
De O Estado
Florianópolis
Prezado senhor

Leis Abandonadas

I Antes da revolução de 30,
haviam, várias leis de, gran
de utiijdade p6blica e que

foram, tão logo a revolução
vitoriosa, .abandonadas.
Duas delas que mais de

perto nos; afetam é a -que

I
proibia o. t.ransito pelas cal- Automóvel Clube
çadas por' carregadores, Sul Catarinense
com mercadorias ou quitan
deiros ambulantes com ba-
laias, etc:, .. Éles podiam
-transitar pela ruas sómen
te. Havia fiscalização da.
Prefeitura a respeito' e rigo
rosa. .. Hoje a gente tem

que' passar pelo meio da
rua, para ,dar passagem
':lOS que transitam com ba
laios e outras coisas pelas

I E
. '., Temos a súbida honra deca çadas . . . S1 qUISer... .

A outra lei que foi tambem comunicar a. Vossa Senho
abandonada é a que proi- ria, que foi eleita e empos

bia os 'veiculas andarem de sada a nova diretoria que

descarga aberta no centro regerá os destinos do Auto-.

da cidade Pal.a se evitar es- móvel Club Sul Catartn'ense,
ta barulheira tremenda e a no per-íodo de 30 oe Novem

fumaça dos ônibus... Ml1s bro de 1955 a 25 <;!e.Dezem
como as leis que são boas b.ro de 19?6 .e �ue fICOU as

não duram, tudo isso é cOi-I SIm cO:1stItmda:
sa do passado ... Havia até

. Pr�s1dente - Man�el Ll1-
uma outra lei de transito, I z1de.no AI�es. -::- reeleIto,
que proibia aglomeração] VIce PI e�ldente -:- Dr.

na calçadas palestras para-
I Manoel Lobao

das, ajuntamentos.:. O I 10 Secretário - Edegar
.fransito devia ser contí- Lemos

2° Secretário
Palk '_' reeleito

/

João.

Recebemos" e- agradece-
mos: I

"Tubarão, 9 de fevereiro
de 1956.
Of. Circular 2/56-19
Ilmo. Snr.

\

Elmo

Despedi.da

Montgorner i, é enunciada a

posição do Conselho Geral
de .Ig'rejas..

. ACrescenta o dr; Blake
que o Conselho recomendou
às Igrejas membros "que
renunciem à' nódoa da Se-

gregação baseada na raça,
côr ou origem nacional, co

mo desnecessário o indese-

de Souza, Democratas favoráveis
de Tenenté . à candidatura de

R�CADO PARA S. JOAQUIM

Pimentel Gomes, redator do Correio da Manhã e

autoridade de renome, em matéria agrícola, escreveu,
há dias sôbre as maçãs de S. J_oaquim um artigo, aqui
transcrito pela Gazeta e por nós.

No diário carioca de ante-ontem está o seguinte
recado. dele, aos Joaquínenses:

"FESTA. DA MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

Comunicam-nos de São' Joaquim, Santa Catarina,
que os agrônomos do PÔ3tO de Fruticultura do MiÍ:tisté
rio da Agrícultura , organízaram a Festa' da Maçã de
São Joaquim, a exemplo do que já se faz no município
paulista de Campos do Jordão e em outros municí
pios brasileiros.

A Fésta da Maçã inaugurou-se a 18 de fevereiro, .

no edifício-sede da Associação Rurai- No dia seguinte
foi 'coroada a, rainha da Maçã. Houve um desfile pre
cedido pelo carro-trono da rainha da Maçã. Na eXPÇl
sição hav�a maçãs, peras, uvas, nózes, etc., do' muni-
cípio e dos municípios vizinhos.

.

Gostaríamos de receber fotografias da Festa da

Maçã".

OUTRO RECADO

De nOSSa parte também gostaríamos de receber al
.

gumas fotografias das belas e saborosas maçãs joa
quinenses. Mas gostaríamos mais ainda de receber as

próprias maçãs . .f\. gente, que não é técnico, fica difícil

julgar pelos retratos. As nossas provas devem ser orais!,

AINDA /

A propósito da Festa da Maçã colhemos alJuns
dados. Foi muito diferente da Festa do Trigo, em Joa

çaba, que acaboU fracassada, por que transformada em

reunião politica da U. D. N.

Na de. São Joaquim não hOuve disso. O S1'. Gover
nador, de chegada, meteu a sua politicazinha, tentado
pela serpente demagógica, Dificil lhe seria resistir!

- Adã'o, 'no paraiso,; custou' a cair, por que a maçã que
a malvada da cobra lhe oferecia não era de São Joa
quim, .mas dessá's da Califori:lia, com gosto de geladeira,
Em todo o caso, o Governador não politizou a festa,
como fez o seu ante'cessor, com a do trigo, que acabou
em

.

trigo roxo!

OUTRA VEZ

Se as maçãs de São J0aquim tiverem que esperar
que a estrada do Riõ do Ra'stro lhes dê passagem, em

caminhões - naEia feito. Essa estrada, sob o pOl'lto de

vista econômico e_pratico é má. Sã não será, tão ceào.
Para a' ,propaganda das frutas joaquinenses, o

aeropôrto s,eria mais' vantajoso. E o frigorífico. Até lá
a estrada,.. será outra.

'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


