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Vamos exportar 10 mll o��gn�!�P.�d���E�.���2:,�;�?a!T�eu,
I d di

cumprido a pena de prisão a acompanhantes impediram,

tOne a aS
-

e ca.rne
I que foi condenado saindo díá- 'que Iôssa fotografado pelo

I riamente da Penitenciária DC, um deles chegando mes

, pela manhã e só regressando mo 'a esboçar uma tentativa
Daí o interesse nos circulos à noite para dormir, de agressão (dizia-se tio do
oficiais para a solução do Ontem, o culpado do critne recluso),
problema que está dependen- do Sacopã compareceu às " Tem licença:
do �inda de outra reunião da 17,30 à Igreja de-santa Môní- O oficial de gabinete de
CACEX, 3: ser realizada na ca, no Leblon, para assistir ao 'plantão na Penitenciária (ás
semana vindoura, quando en- casamento de sua irmã Maria 19,30 horas de ontem), subs
tão se espera uma decisão Luiza Franco Bandeira com o títuto eventual ,dü diretor
definitiva, sr. Antonio Vice;:lte Miranda confirmou que Bandeira sal

Filho. todos OS dias, com autoriza":'
Bandeira trajava terno a-I ção do juiz da 20a. Vara Crr

zul claro, com gravata verde. "mínal.

RIO, 7 (V, A.) - Esteve em terno; que seja estabelecida
visita, hoje, ao diretor da Pela SUMOC e CACEX uma

CACEX, sr. Tosta Filho, uma taxa cambial 'que permita
comissão, de membros das competição nos mercados in

.assocíações rurais 'de São ternacíonaís; de modo a au

Paulo, Minas e Mato Grosso, mental' o preço interno na

chefiada pelo sr, Iris Mel- base de 350 cruzeiros por

nhsrg, pre_sidente da Confe- arroba pelo boi morto, frio,
deraçâo Rural Brasileíra. Na posto no matadouro.' Com

oportunidade, foi abordado o esse propósito, ainda hoje a

problema da. exportação de CRB reuniu-se na parte da

carne, nas bases . estabeleci- manhã para tratar do assun- O divórcio de Sonja
das pela CRB, ou seja: o Mj.. to, Fi�ou resolvido que se fa- H 'e EM 'CAMINHO PARA LA PAZ A EXTRAnístérío da F3fenda autoriza, ria uma wísíta à CACEX pa- ,

'

en� " -. . -

a exportação de 10 mil tone-Ira entabolar conversações.' ,WEST PALM BEA?�, Flo- _,
,

ladas da presente safra, con- Podemos íntormar, com se- �lda, 9 (U. P) .: FOI �n�ta�- , DJCAO DE ADHEMAR DE BARROS
dicionada a estoque de igual I gurança, que há propostas no

rada uma aç.ao de dworCl,o,!' .

"
,

volume a ser feito pelos fri- sentido da aquisição de car- cont,ra a p�tmadora Bonj a I ,�IO, 9 (V. A:) - O SeCI e- vI�na, ao nosso embaixador

gurif'lcns a fim de a segurar . ne cong lad 1 B 'I I Heme, pelo seu esposo, sr. 1 tano
da Embaixada, sr, Lu- ali, sr. Alvaro Soares. A par-

, s,
I

e a pe o rasi " . ., -

dd k L b f'
,

I tíd d
.

di 1 't·
um normal abastecimento in- vinda de rrtgoríücos Inglesas,

Wmthror Gardme�', que, in- I eillo H� oc o ,o,, e 'o reia lia o, cor�elo ip om� lCO

vocou como motivo da sua 1 de gabinete do mínístro do dar-se-a hoje ou amanha,

ação o fato do seu abandono: Exterior, está de partida para

por Sonia Henie "sem justa 1 La Paz, portador do pedido' de
causa" .provo c a 11 d o ass-im I extraelição elo sr. Ademar de

uma aflição e un;a tortura I'Barros, Fará a entrega �o
moral extremas". ' documento na capital bnli-

(

\ .
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� � mais antigoDiá-l� rio de S. Catarma),
� ,Ano XLII

�'t rente, exonerou os srs, Pelagto- Parlgut de 'SiHIZ!I e Rubens

�. N� 12.431 Nazareno�Neves, das funções de Secretarios 4;�' Segurança
� ,

e Educaçâo, respectivamente. O mntívo ela exoneraçãn ;�sti
·

.....,._���·......
,

........ Icla�o: o regresso de ambqs à As.sembléia, para a eleição de

Florianópolis,' Terça-feira, 10 de .,-\-b-r-n-d-e--1-9-5-6--------------------c-r-$---- hoje, Mas, por outro lado, a decisão exoneratôrta mostra

____

1,00
que os suplentes Ennry Teixei;;;': Pinto e Hanrique Ramos
da Luz, aquele do P.S.P. e este do P.D,C. não merecem con

fian'ça. De 'quem? Do Governador' não será, 110is os suplan
tes, no pleito de outubro, deram demonstrações inaquívn
cas dá sua devoção e do seu .entuslasmo pela canditlatura',
do sr. JQrge Lacerda. A desconfiança, moldada no figurino
usado pelo sr. Bornhausen, parte exclusivamente da U.D.N.
e é mais uma prova da falta de energia do Governador, sub
misso a todos as vontades da eterna vigilância,

'

Quem Perseguiu 1
Nerêu ou Irioeu 1

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU ,BOR

NHAUSEN, NOS r'RIMEIROS MESES DO

SEU GOVl1:RNO

(Continuação)
27 _ No município de I..aguna

522 - José João da Silva - Demitido - 15-2-51.

523 - Cesar Paveto _ Demitido _ 19-2-51.
524 _' Antônio Amâncio _ :Qemitillo - 22-2-51.
525 - Pedro José de Matos

�DeIriitido
- 27-2-51.

526 _ Diogo Teixeira de M eh'os - Demitido -

27 -2-51.
,

527 _ João FIOl'i;1f.Ii Augulsld Demitido
19-2-51. � I

528 Profa. Marh(: de Souza' ,Capanema
movida _ 29:5-:31.
Profa. l\'I�ia Silva Pioyean - Removida -

29-5-�1. '

()IH) � Prófa. SOlffii �;&:ão� f,)fit '!l.;::'_ ,::R�ntóyíÚ �, r:�,
,

29-5-51,' .

_

'
"

� ,

PrOfa. �rm� dR Silva _ Removida - 29-5-51.
Prof. Hermínio Heusi da Silva - Removido
_ 10-4-51.

533 _ Carlos Kracili - Removido _ 4"6-51.
534 Hermes Justino Patrianova _ Removido -

30-4-51.
Altamiro Luiz Büchele
4-5-51.
Prof. Sinval Emilio da Cruz - Demitido -

4-5-51.

Re-
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x

bel' o "Daily Sketch" que ac * SO' VINTE E CINCO? Não! A nossa prezada con-
rainha Elizabeth teria o de-

,

d d n' I
' freira-é, GAjjETA, em manchete, publicou domingo último,

seja e. ar novo 1 U _o ao
o seguinte telegrama:,

seu mando -mas este nao de- .

., '".. , I
Recebemos o seguinte telegrama: Praça XV

sejaria ser pl'l.ncIPe CODSOl -

(R' DF) 0328 39 8 12 - T h . " I
t " d .' , io, ., ", , en o o plazer (e
e

.Albert
no caso o prmci- comunícar que o senhor ministro' dà víação,

pe er , t d d
. t, lícít

-

toría en en o mmna so lei açao, au Ol'lZOU a execu-

ção serviços de terl'apler{rugem e obras de arte

No início, o cancer é " no valor de vinte cinco milhões de cl'ltzeiros na

uma doença local: con- '!' :SR - 39 no trecho "Joaçaba�Xanxerê", Cordi-

:sulte imediatamente o'!' almente Leoberto Leal.

seu médico' ',' Acontece que, já l\e. VéSP21'3, o CORRirO DA MANHÃ,

Am;dlie a campanha .' do RIO, publicava a seguinte nota: com um engano de tro

contr;:t o cancer da '2\s- � cal' Joaçaba P01' Laj es, corrigido da reprodução:

sociacão Catarinense '"

'

CONCORRENCIAS NO DNER PARA SERVIÇOS
de MM,icina. '" DE TERRAPLENAGEM � OBRA§DE ARTE

O O!'!parj;!llnentó,�,I,;ràG4.éba'l,r-de:.E$t�(Jus Ide�'
Rotí'w",em ':tárá reàÚz�r COfrco'rrên�Ias, nós pl'óxi-

,

mos dias, para.a exec'ução de' sertviços de terra

plenagem e obras de arte em três troncos rodo

viários do país,
A tomada de propostas obedecerá a seguin

-te ordem:
Dia 26 do corrente: BR-:,36 (Florianópolis -

Lajes - Itapiranga), trecho Laguna - Joaçaba,
Valor d03 serviços: 30 milhões de cruzeiros,

Dia 3 de\maio: BR-14 - Curitiba - Porto
.

União, trecho Sank Antônio da Platina - Ibai

ti (est. 4,880 - 5,400). Valor elo serviço, 'Cr$ " ..

8,OOo,ooo,oà.
Dia 2'7 do corrente: BR-31 .(Vitól'ia' - Belo

Horizonte - Cuiabá), trecho Jataí - Canal de
São Simão. Valor do s�rviço Cr$ 9,000.000,00.

Como se vê, são 30. milhões e não apenas 25! Ou será

que os que o ilustre deputado Leoberto Leal conseguiu, ex
tra-orçamento, sã:o outi·os? '

Príncipe consorte
LONDRES, 9 (U, P.) - O

duque de Edinburgo será
transformado em príncipe da
Commônwaalth? Acredita sa-

* nos 'ie ��liffrlte!'l do sr. Irt-

nau Boruhaussn, o sr. Governador, 'em data de 6 do cor-

x x

JUIZ PROCESSA JORNALISTA

x

-
" CABIA aos suplentes e mais doo, que a eles, aos' res

pectivos partidos, um gesto de rebeldia contra essa descon

fiança udenísta, que neles está vendo um duplo romano

wski. No caso do dr. Enory Teixeira Pinto acresce que, no

pleito para a Assembléia, teve atitude muito mais ortodoxa
elo que o titular da cadetra. sr. Pelágio Parlgot ele Souza,
eleito à base de forças oposicionistas, traidas pelo prato de
lentilhas de uma Secretaria, As desconfianças udenistas,
no caso, estão c-om rumo errado, quando procuram atingir

"
\

o suplente, .. O perigoso sería o titular, dentro daquele ve-

lho adagio do cesteiro ...

RIO, 7 (V,' A.) '- Foi apre- tigos de ambos os jornais que

sentada ontem ao promotor deram origem à denúncia,

J Mário Tobias Figueiredo Me- citando trechos e procurando
lo, juiz da décima sexta Va- estabelecer as características

ra Criminal, denúncia contra dos értmes. imputados, o pro

as jornalistas Teófilo Andra- motor concluiu por consíde

de, João CaLmon e Austregé- rar os. referi':ios jornalistas
>lilo Ataide, diretores de "O I incursos

nas penas elo ar�igo , ::
Jornal" e "Diário de Noti-' nono, letras f. g e h da leI .. I'"
cias", acusando-os de injÚ-!2083, de 1952, O processo tOn- I'!'
ria, calunia e difamação con- I tem

distribuido àquela VaTa '!'

tra juizes 'de Direito da Vara 'I
CriminaL é consequencia da' '"

da Fazenda Pública. Depois representação endereçada à '"

de analisar ,com profundida-I Procuradoriá Geral ela Justi-
)

"

de,' e minUCIosamente,' os ar- 'ca p'elo juiz Elmano Cruz. . 'i *

,�., .�. -I'
'"

1" - "..._, ,
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-
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-
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x x

'x

-
'!' FORA DE DÚ'VIDA, entretanto, que tanto os su

plentes como seus partidos têm o direito de legítima defesa
putativa da honra, que sôbre todos pesam desconfianças
humilhantes de traidores, em potencial. Aceitará o dr.

Enory Teixeira Pinto que o sr. Partgnt de Souza, em Iin

guagam de fidelidade partidária e em matéria de cumpri
mento da palavra, seja melhor do que êle? Permítírá esse

eaprtis dímínutío o SI'. Henrique Ramos da Luz, com rela

ção ao SI'. Rubens Nazareno Neves? Diante da atitude do
Governador, contaminado de dúvidas udenístas, cabe aos

suplentes 'esta exigência: a de votarem hoje na A,ssembléia
e repelirem a pecha.

x x
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53ií Removido
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Distrit'o de. Henl'ique Lage
Presalino Santana - Demitido - 15-2-5l.

Adriano Dalbosco - Demitido - 15-2-51.

Profa. Nair Haberbeck Removida
16-2-51.
Pl'o.fa. Almerinda da Silva Botelho - Re

movida - 29-5-51.
Profa. Dircéa Eponina _' Removida
rí�4-51.
Profa. Nilsa Cecilia de CarvalhQ - Demi-.
tida - 5-4-51.

544, -- Pedro Pitigliani _ Demitido - 5-4-51.
545 -t 'Prof. Lotar Matos do, Amaral - Demitido

.,.
- 16-2-51.' .

546' Pr�fa. Maria Neusa Pereira de Almeida -

Demitida - 13-7-51.
547 _ Profa. Maria de Lourdes Pigoraro - De

mitida _ 27-6�51.
Profa. ,Maria da Glória Francisco - Demi·
tida - 27-6-51.
Profa. Iná Nunes Guimarães ___; 27-6-51.
Profa. Alba Bittencourt de Souza _ R�mo"
vida - 26-7-51.
Profa. Maura Cascais Duarte - Removida

,

- 26-7-51.
552 - Prof. Laura Irineu,da Si_lva. - Removido

_ 26-7-51.
Distrito de Mirim

553 - Alinio, Carvalho - Demitido _ 15-2-51.
554 - Vitor Joaquim Machado

27-2-51.
Profa. lIma Laurentino de Souza - Demi
tida -,- 5-6-51.
Narbrrl Barreto _ Demitido _ 16-7-51.
Profa. Maurilia Silveir� Francisco
movida _ 26-9-51.

Distrito de Ribeirão Pequeno
Profa. Gedalia Gonçalves Barreiros _ Re

, movida _ 29-5-51.
G59 - lrê Duarte - Demitido - iO-4-51.
-6GO - Raul José Duarte _. Demitido _' 10-4-51.
::61 - Nascimento Frantisco Pedro _ Demitido

7" 27-4-51.

GG2, - Galdlllo Felix da Silva
27 -ti-51.

. Distrito, de Pescaria Brava
563 - Firmino José de Souza 'Demitido

15-2-51.
564 - Paulo João de Souza _ Demitido - 15-2-51.
565 _ Ântenor Manoel Fernandes Removido

- 27-2-51.
Moysés Silveira Neto _ Removido - 27-2-51.

537 Adolfo Corrêa da Silva
26-7 -51.

Removido �.

541

:A2

&48

549
[;50

[;51

Demitido

Re-

Removido

Tinbamos
.

-razão
Na campanha de 3 de outubrO' do ano último, enquanto órgãos ,ficiosos e

fôlhas mercenárias, usando dos mais t9rpes e ignóbeis processos, tudo faziam

para lançar ao ridíc\ilo e atassalhar a honra e a dignidade pessoal do ilustre
candidato alian�ista _ procurávamos nós, fug'indo à impenitência das retalia

�ões pessoais, alertar o povo sôbre dúvidas que, a respeito da capacidade ad

ministrativa e 'política do sr. Jorge Lacerda, destilavam g'l'andes e grave&. da

sua candidatura.
Infâmiás sem naipe e sem quilate, a par de explorações as mais sórdidas,

lançadas pela imprensa palaciana, yisavam, como foi posteriormente reconhe

cido, irritar e desesperar o candidato afinal ven"ido pelo almoxarifado bor
nhauseano. Tais expedientes encontraram desculpa, para os -que os usaram, nas

alusões que fazíamolS à nacionalidade do atual Governador. Ninguém ignora,
entr�tanto, que as suspeitas, no tocante; haviam partido do então líder dà tJDN.
na Câmara l<'ederaI. Para prova da nossa assertiva temos ain.da hoje, gravadas
na voz do conspícuo deputado 'Wanderley Júnior, as palestras qlie proferiu nu

ma das emissoras locais, vinculadas ao situacionismo.
De nosso, no rig'or pleno dO! possessivo, arg'ilirnos contra a candidatura do

sr. Jorge La'cerda apenas as certezas da sua inexperiência para a altura e as

responsabilidades do cargo, a exigir qualidades e virtudes de estadista, desde
o conhecimento dos problemas que lhe passariam' insolúveis, à firmeza de pulo
so, à coragem de agir contra a, poHtizaç'âo onímoda e desenfrenada que cam

peava por todos os lados da coisa pública.
.

Os poucos dias que nos separam da posse do sr. Jorge Lacerda aí estão
para provar que tínhamos sobrada razão.

No setO'J; administrativo, nestes setenta dias, temos a registar tão só
a, reforma do. ensino, aprovada de afogadilho e mais enfeitada de erros do que
árvore de Natal.

No setor político, teremos hoje o consumatum est�do definitivo estrangu
lamento do Governador pelas ,fôrças empenhadas no retôl'no do ex-governador,
em 60.

-

O equilibl'io das representações 0110stas na Assembléia, com a vantagem

mínim� de um para o situacionismo! indicava como solução ideal ao Cllefe do

E:-ec.utIvo, � �resença de um elemento seu; do seu pequeno partido,' na Presi

dencI�. Sena ele, quando menos, o desempatador de votações a decidir sempre
de aco�d� com o Go�e!nador e com os interesses do Estado. Entregando o .pôsto
chave a ll'responsablhdade de um representante temporão e fanático das hostes
que 'sempre colocaram os seus jnteresses acima dos,coJetivos, o' que o sr. Jorge
Lacerda, com�rou a prêç.o de inflação m�xiuta foi o seu permanente desassosse
go, nas soluçoes que �orvelltura queira dar a vários problemas que afligem e

!orturam San�a . .c�tal'l�a� O des-empatador oficial que' arranjou, agirá ,sempre
a base d�s relvmdlcaçoes udenistas, as quais, a contimlarem, serão ilimitadas
na quantIdade e ruinosas na qualidade.

A. prisão do transfuga romanowsiki, na torre dos Amin� para acabar com
tentatIvas de chantagens. será ridícula coacção à liberdade, comparada à Torre
de Londres, a que, politicamente e pelos próprios pés, se l'ecolheu o sr. Gover
nador.

, Resta-�os () consôlo de que, a�indo ,como ,omais inocente 'dos imaturos, o .

,sr
.. Jorge Lacerda comprova que é nas oposições que deposita a sua confianca

.

pOIS que, do contrário, não ent.regaria a sorte do seu Govêrno e da sua maio;i�
p�rlamentar ?as mãos vadias, inuteis e e�igentes de Ulll irredento do bornhau
sIsmo pouco ,Interessado no êxito dêste quinquênio. De cOlltrapeso, terá o Go
yernador que aturar ?s s�cundárias insaciabilidades, de natureza metálica, do
tutor daquele que �m hOJe eleger para ()o posto que, confiado ao seu líder so-
mente lhe ofereceria tranquilidade.

'

Razão, p�is, tinhamos nós, quando alertavamos o povo, mostrando.lhe
para as funçoes de governante é mister mais do que títutos bi-doutorais.

'
que

\
"

PREFEITURA MUNICIPAL DE,
FLORIANÓPOllS-

DECRETO
de Florianópolis, no uso deo Prefeito Municipal

suas atribuiçoes,

I DECRETA:
.

Art. 10 _ Fica prorrogado, ad-referendum da Câma
l'á Municipal, até 15 de abril próximo vindouro, o paga
mento do primeiro semestre do ímpôsto predial.

I Art. 20 - Êste decreto entrará em vigor na data da
<:ua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, dê-se eiência, publique-se e cumpra-se,
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 10 de abl'il

de 1956.
.

.

, Osmar Cunha - Prefeito Municipal.

,

530 -APtA

Tem a palàvl'a, Se me der UlUa coca-cola!
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



-2 , Florianópolis, Terça-feira, 10 de Abfll de 1956

INDICADOR PROFISSIONAL L,_,.._.._.__-----."".,�-----_

Dentista para
'

. Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e •••••••••••••••••••••••••••- .

�:��::e::::�:tH::·AM;:J Restaurante· Napoli
las 3 é4.' I
A D v�o G A D O, S •
, : Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

: D)sconto especial para os senhores viajantes .

.........................a••••••••••••••.•••••

/
.

D E N TIS T A�
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE': - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIÁ: - Tratamento de

.canais pela al
ta frequencía.

HORÁRIO: •

Raios X ti Infra-Vermelho
Dai! 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

Telefone: Consultório - 3.415· <, Fernando Machado nO 5
FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

•

Chefe 'do Serviço de

UTORI-,'
Pereira 1?8 � Praia da Saudade

NO do Hospltal de F'lorianópohs. - Coquei ros C�nsultas:' das 8,Uíl às.11 ho-

Possue a CLINICA os APARE- ------ _' •

ras e das 14,00 às 18 horas
LHOS MAIS MODE'RNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

TRATAMENTO das DOENÇAS. •. DIMATOS ,cada, .'

.

da ESPECIALIDADE. MftDICO CrRURGIÃO (Sábado -' das 9 às 12.

Hg�����tS
- pela manhã no

Doenças d� ,Senh6r�s - .P�r!os

1
DR. LAURO CALDEIRA

,.
_

_ Operações .

- Vias Hrtnârlas ,'._
,

A .TARDE -;:- das 2 as 5
Curso de aperfeiçoamentrJ e D� ANDRADA

r�H�g�s��;óRlO -:. Rua dos
longa prá�ica nos Hospitais de CI�URGIÃ�-UENTIST� , .

RES1D1l:NCIA -' Felipe Sch Buenos Alre�. . CONSl!l-Tó;RlO Edlflcln
. °

' CONSULToRIO: Rua FelIpe Partenon - 2° andar..;c- sala
mí dt n . 113 Tel. 2365. i Schmidt, nr. 18 (so�rado). FON1<� 2()3 ---' Rua Tenente 'Silvllira, rs.
-nRA.NT·ÔNIO MONIZ 3512.

.

Atende diártamenfe das 8 às
•

.
. HORÁRIO: das 15 ás 18 ho: 11 horas.

DE ARAGÃO ras
"

3as e' 5as das 14 as 18 horas.

CIRURGIÀ TREUMATOLOGIA'· Residência: Avenida Rio Bran- - 19 as' 22 horas.
Ortopedia co, n. 42. Confecciona Dentaduras e Pon-

COiisuItório: João Pinto, 18. Atende chamados tes :;:,{ó\leis dtl Nylon.
Das 15 às 17 diària!l1ente. Telefone: - 3296,

Menos aos Sábados
Res: Bócaiuva 135, DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714.

RA WLADYSLAVA CLíNICA GERAL.. ADI\HNISTRAÇÃOD •

W. ,t..'nSSI Ef;pecialist.� em
. n:o�ést;l\s de Redação e Oficinas. à rua Con-

lUU SenllOras e v.las urmarIa,s. _ In/beiro Maba, n. 160 Tel. 3022. Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANo'PO-
e Cura radical' das mfec�oes._ ex. Postal 139. ,

d e cronicas do aperelho D RUBENS A RAMOS LIS, PõRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DR ANTONIO DIB agu as

" 'b iretor: .

DE JANE �
.

• genito·urinar!o em am 08 011 Gerente: DOMINGOS .F. DE ,IRO E BELO HOR!ZO:;-JTE. Ii __ _-- �
MUSSl sexos. AQUINO . -� .-

MÉiHCOS Doenças; do aparelho Digestivo Representantes: ..... -,,::;::: �....
.1_ .-afta. fIlO·· _�

CIRURGIA CLíNICA �
e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara. Matriz: 'FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA r _ I;ns o-; �':-.J. """ -_ ,

GERAL-PARTOS Horário: 10'/0 ás 12 e 2% ás fi. Ltda ,Rui't Padre Roma, 43 T,érreo Rua Visconde do Rio Branco 7>:;;:.--.
� p,' 9... teUlbJàdO dA 00-0-'

t;#Ift.('.("
��

Serviço com1l1eto e especiali- Consultório: R. Tiradentes, J.2 Ru'a Senador Dantas, 40 - 5°TI'
,'"

\on9C do J_ _.J.�. "

.

'. ..'� ,

zado das DOENÇAS DE SENHO· - 1° Andar -_ Fone: 3246. andar.
e efones: 2,5-34 (Depósito) 932/;:;6 _:__... ..

/ \ivft, L...1� O&�. _"'"""" "iIõ$
.

� • .'
'

,

RAS com modernos métodos de Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 - Rio de Janeir(', \ 25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 :. "_�''''� _ "'�_-w.. \id'\"I''''� 1 •. -1 (#IfI1\\:.�i� �,�/'�,:.�',�diag�ósticos e tratamento. • tinho, 13 (ChácaI;a do Espanha) Rua 15 de Noyembro 228 5° Caixa Postal, 435
'

E d _.

_ �r- .".� ,

, •

SULPOSCOPIA - HIST�RO - Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo. n . Tel�g. "SANTIDRA" lS�1::,-:., .

--
L.- \'he ser. C�. '11$>" h

_

•

"

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSl'NATURAS En,�. Teleg. "SANDRADE" � � � possante ti.

LISMO PASAL Na Capital __;'- :::-:' r � de "'"

5a
:

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

PAULO Agêltcia: PôRTO ALEGRE I =:r.����::�.;',C

JD",ti '.

;

Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO Semestre . '.' . . • . . . .. Cr$ 90,00
._
,/" . ,

Violeta e Inffa Vermelho.
.

No Interior. "Riornar"
R T· 1 MÉDICO DE CRIANÇAS A Cr" 20000 A 'd. C_onsultório: ua raJano, n.,' 'PUERICUI,TURA _ PEDIATiUA

no · .. ',. vem a do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo. II!!
10 andar - Edificio do MontepI0.. Semestre Cr$ 110,00 .

O R S t; }

Horário: Das 9 às 12 horas - - ALERGIA INFANTIL,... Anúncio mediante contráto. 64' 11 H
-

Dr. MUSSI. Consultório: _:_ Rua Tirader;- Os originais, mesmo não p.u- Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33 ;< S f"
..

Das 15 às 18 hor&d - Dra. tes n. 9. blicados, não' serão devolvidos.

� 'De ') 5 à 22 H P.
MUSSI

.

Residência: - Av. H.rcilio A direção não se responsabiliza Atende "RIOMAR" , "

.

---..,.._ .;11,....
••

Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 -' Tel. 2.530. pelos conceitos emitido2 nQs ar- End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMARLI" �
< .h__''"

,(
"powsky, 84. Horário: - Das 14 às 18 ho· tigos assinados.

..%/j Diitrlhuid
1

-DR-.JÚLIO D'--OIN
I'as �iáriament.e_----- Agência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HORI-

�
,

- or'

INFORMAÇõES UTEIS· . ��, VIEIRA O leitor encontrará, nesta co- "Riomar" ZON'fE � I

.

ComlrCio Transportet
"6 'DICO DR. NE.WTON luna,. informações q.e n.;;cessita, "Riornar" � R.... Joio DI'.,to, O' �..;u.
,,,1>: .

'ÁVILA diàr!amente e de imediato: ; ._. •.r.u. '" yulli
ESPECIALISTA p:M OLHOS ,D a... JORNAIS Telefone Rua D�. Carmo Nétto, 99 AvenIda' Andradas, 871�B
OUVIDOS, NARIZEEO:}pAERRGAAcNõTEAs CIRURGIA GERAL

O Estlldo' 3022 Fones: 32-17-33 e 32-17-37 Telefone'. 2-90-27 .. VJ
'

TRATAMENTO. � Doenças de Senhoras - Procto- . . • . . • . . . . . . . . . . --..:._.;

Infra-Vermelho - Nebulização - logia _ Eletricidade Médka A G,\lzeta . , ..••...•....• , 2.656 Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
Ultra-Som , Connltório: Rua Vitor Mel- Diário da 'farde ..... J-"

3.579
End. Teleg. "RIOMARLI"

\ (T-.:atamento de sinusite sem reles n. 28 _ Telefone: 3307. Imprensa O'ficial •....... 2.688

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOSPl'l'AIS

Anglo-retinoscopia ":""' Receita de diante.
. Caridade:

2 314
Oculos - Moderno equipamento R{�idência: Fone, 3.422 (Provedor)" ,.............. .

de Oto.Rinolaringologia (único Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) ,..... 2.036

no Estado) Nerêu Ramos 3.831

Horário das 9 às 12 horas e Miiitar 3,157
daI! 16 às 18 horas.

.
.

São Sebastião (Casa' de

Consultório: - Rua Vitor Mel- DR. ANTONIO BATISTA Saúde) '
,

3.153

reles 22 - Fone 2675. JUNIOR }Ihtcrnidade Doutor Car-
3.J21 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANôFOLIS

Res. - Rua São Jorge 20
, CLíNICA ESPECIALIZADA 'DE CI��MXI:��\jR:""'"'' .

-':'Fones: 25-34 e 25-35 _
Fone 24 21. I CRIANÇAS .

GENTES
__-------;-__-=-::-::--� Consulta� das 9 ás 11 horas.

DR. MARIO'. WEN- Res. e Cons. Padre Miguellnho, Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Raclama-

DHAUSEN 12. ções) ••.•...........,... 2.404

. CLINICA MÉDICA DE ADULTOS Po!icia (Sala Comissário.. 2.038

E CRIANÇAS .' .' Policia (Gab. Delegado) '2.694

Consultório - Rua João Pin- DR. I. LOBATO CÕMPANHIAS'I5E=��---
to 10 - Tel. :M. 769. FILHO TRANSPORTES
Consultas: Das 4 às 6 horas. Doenças dG aparelho respiratório' 'l'AC ..........••..... " '1.700

Residência; Rua Esteves Jú- TUBERCULOSE' Cruzeiro do Sul ::...... 2,500

nior, 45. Tel. 2.812.
.

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..............••.. 3.553

DOS' PULMõES Varig . . . ..
2:325

Cirurgia tio Torax :r:óide Aéreo 2.402

Formado pela Faculda"e· Nacio- Real .. ,................. 11.37'7

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

Tisiocirurgião do 1H0spit�1 Ne-' HOTÉIS
.

rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2.021

Curso de especialização pela Magestic .. ,............. 2.276

Is. N. T. Ex-interno e Ex-assls- Metropol 3.147

tente de Cirurgia· do Prof. Ugo La Porta ,.. 3.321

GuimaTães (Rio). Cacique � '
...• , . .. 3.449

Cons.: Felipe Schmidt, 38 - CentraL. .......•.... : · 2.694

Fone 3801 Estrela 3.37)
Atende em hora marcada.

I
Ideal 3.659

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
gO' - Fon'e: 2196 Disque .. ,,_.. .. .... .. ... . 06

,
MÉDICOS

DR e
, WALMOR ZOMER _.' --

GARCIA DR-. JOS'É TAVARES
• IRACEMA

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 _às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

crianCBS
DR. JUAREZ PHILlPPI

Dlnlomado 'pela Faculdade Na
eícnal de Medicina da Univer- DOENÇAS NERVOSAS E, MEN-

sidade do Brasil I
TAIS - CLlNICA GERAL

E.-inte ...no por concurso da Ma- Angustia Complexos
ternidade-Escola

" Insonía - Ataques .:.- Manias- -

(Serviço do Prof. Octávio Rp-!' Prbb lemática afetiva e sexual:
.drtgues Lima) /

. j Do ·Se.rviçe: Naciol_lal,?e Doen-

Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais, Paiquiátra do

gia do Hospital I. A. 'P. E. T. C. HospitalcCoIô.nia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro I CONSU1!!M:)RIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Caridade ! jano, 41 �as 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos

I'
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa . 139 Te I. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS - ---------,--

PARTO:,? - OPERAÇÕES DR. ARMANDO VALÉ- .

Cons: Rua / João. Pinto n. 16, J
. RIO DE A§SIS "

das 16,00 .�s 18,00 hol'�.s. I Dos Serviços de Clínica Infantil
�.ela manha aten?e dla-,' da Assistência Municipal e Hos-
Ila�ente no Hospital de

pital de Caridade
. �arl?ade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

ReSldencla:.

71,
ÇAS E ADULTOS

Rua: General Blttencourt n. / _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes M&-
Telefone: 2.693. chado, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - F'o ne i 3783

Edifício João Alfredo

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
Caixa Postal 160 - Itajai ...\

Santa Catarina.
-------

-nR:CLARNO G •

GAL1LETTI
.. - ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: ': 2.468

Florianópolis -

DR, ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no- Hospital São DOENÇAS DO APARELH,O DI-

S
. GESTIVO - ULCERAS DO ES-Francisco de �ssis e na. anta. TOMAGO E DUODENO ALER-

C1:"a do RIO dt; Janeiro I
GIA-DERMATOLDGIA E CLI-

. C�TJ:�tortmiA I' N;CA GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei-, DJt JuLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675. FILHO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enfermarca

Sexta feir�s: e Serviço de gastro-ehte'rologia
Das .1? a.s 18 horas.. . da Santa Casa do Rio de Jeneiro

.ResldeJ:_lcla: ° Rua Fellpe Sch-
(Prof. W. Barardínetlí ).

midt, 23 - 2 andar, apto 1 -! Curso de neurologia (Prof.
rei. 2:0:::':__h_'

'

Aust�êgesilo):
DR, HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital mater- J

nidade V. Amaral,
PARAJSO DOENÇAS INTERNAS
lhÉDICO Coração, Estômago," intestino,

Operações �,Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova-

nhoras - Clínica de Adultos. ri os e útero

Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.
Hospital dós Servidores do E3- Das 16 às 18 horas.

tado. Residênci'-l: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do. Prof. Mariano de Fone: 3458.
'

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hosp its.l de Caridade.
Á tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado i7 Esquina de Tira
Coutinho 44. Tel.: 3120
Residência - P.uá Presidente

Coutinho 44. '

-------� .._.-

DR. ANTONIO GOMES UE
ALMEIDA

- ADVOGAUO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C.
.................�....

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
, ADULTOS
Doenças Internas

CORAÇÃO -- FIGADO - RI�S
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mei
eles, 22.

DR. NEY PERRONE.
MUND

Formado pel�' "Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

. do Brasil
R,IO DE JANEIRO

Aperfeic;aamehtn na "Casa de
.

Saud�' São Miguel"
Prof. Fernand... Paulino

Interno por 3 al!iH! do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OEERAÇÕES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela um

nhã
RESIDÊNCIA: - Rua Duarte

S�.h.u,teJ, 12� - 'reJ�;t, 3",�� -

. }��1�fX�t}:aJlópóJj�j

DR. IVO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

h �ConslIlt6rio rua BocaiuY'!l. 42

-�,----_.-- ALUGA-SE NO CENTRO

P.l�.�'$ &-.�S't._. ....."
,O"-,d Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

/. fA' _,

.

ou Repa��!�:�r���a.
� .

"A MODELAR"

7K",.._

nos'�
TODIJ .... ,

Je••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,. t .' '�.'"7,,� �:4f)CJ.OS., - ,..

h).
"

'••'tt�1w,�!!fff1;::;p;AS!
- 'rgtJ(J5 .�� , .�/,-'

.
�

�iPó •• •

.'.8; ""'�
• Cdm êste v�lolI! �S.
• ó.bri..â. uma. contA que

lhe ..ende"" juroO çam.
penudo,. �......

e ,-

,levA"';' PA"Ó. SUA re!lid4n-
'.

'
,

eie, um lindo e úhl presente:
.

um BELISSIMO eOFI?Ede J4ÇO aROMADO.

AProcure heje o NOVO �

NCO GRiCOLA
�c7�,16

FLQRlANÓPOLIS
.. r": SANTA CATA@!!'IA. --.·-il�iiii-"iiI"

B

Rua Marechal Deodoro 50.

Kua!D.eoaoro esquina da
Bua;Tenente Silveira:) ii

Viagem com segurança
e 'rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:DO
--,

:RIPIDO {(SDL-BRASILEIRO))
.

_Florianópolis - Ita1af - Joinv1lle � Curitib,

, \

AgênCia:
- :-0,:.• .;... , _

Expresso. Florianópolis LIda,
ENDEREÇOS ATUALIZADOS I?O EXPRESSO

I

FLORIANÓPOLIS LTDA.

3.J13

16/4,
28/4
11/5

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegrf>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes I

.

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

._------- .. _- ------..-___..

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
,

. HOEPCKE
8AVIO-rdOTOR «CIRL

ITINERAilIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA
/ '

Fpolis. Itajaí Rio
.

Santos

8/4
'20/4
3/5

10/4
22/4
5/5

15/4
27/4
10/5

O horário de saída de' f:-'�rianópolis i!erá às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

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

portos ,de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores' informações, dirijam-se à séde da

I ';mpr,ês ;çiro·

'\

,das E'squ8,drias
DE ALBERTO ltíCHTER .

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - FJorianópolls
,!,ortas,.janelàs, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estoque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para entréga imediata
I

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa
ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIJ;I.

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

fARMACIA DE PLANJAO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE P(JBLÍCA

Mês de Março

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

4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tr,a
jano.

10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
'

11 - doming'oc-« Farmácia Noturna - Rua Trajano.
17 - sábado (tarde) - .Farmácia Esperança -

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

selheiro Mafra.
24 - sábado (tarde)'._! Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt..
25 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schrhidt. ,

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

O' serviço noturno será -efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

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

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

.:

(

C. RAMOS S/A

�tA.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores 'acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, .14 nésta
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De
creto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.

'Florianópolis, 3 de março de 1956.
.

LUIZ FIUZA LIMA "

,

Diretor Superintendente

FOTOCÓPIAS
. SERVI'ÇO RÁPIDO E PERFEITO

. Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

·A HORA
DE PôRTO ALEGRE

.

Um novo jornal realmente novo.
.

Constante noticiário a respéito de Santa Catarina e

particularmente de Florianópolis.
.

i À venda nas principais bancas de jomais.
Para maiores informações procure o agente e Lor

'espondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
a' Ruà h

Felic.iEnsina-se
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Plortanópolla, Terça-feira, 10 de Abril de 1956 O.ES'tADO
---- ..- ;----

-
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I Foi auspiciosa a estréia do selecionado brasileiro na sua excursão ao Vellho.Mundo, tendo, domingo, em lis-.
.. 1 bôa. derrotado a seleção de Pcríuqalpelo escore mínimo, gol de Gino, O coniuntoloi êsíe. Gilmar;'De Sordi e N.
: Santos; D. Santos, Zózimo e Roberto; Sabará, Walter, Gino. Didi e Canhoteiro (Escurinho), Próximo comprom-isso:
I !. Suiça, em Zurique, com início ás 16.30 horas. ,.

-
.

.

e .
. ..

..,
..... '" .-

4/ ••••••••••••••••8••G�•••98�•••••••••••••••••••••••••......................................................................................................
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V I- to'r I-a: na·' Es't r'e' -Ia AS "PERFORMANCES" D'O FLAMENGO �:u�!aj�í�mo�, c���i��::: re��
lizando uma grande parti-, .. E AME-RICA NO CERTAME da, foi vencido, pelo esqtia--

.

. .', drão daquele simpatico gr ê-.

CARIOCA DE 55 �
mio pelo escore de 3 x 2.

AMERICA 3 X
,SANfA CRUZ l

Damos ab.aixo um retros- rotas : '44 pontos : gànhos; e

pécto dos jOgOS dos clubes ' 16 perdidos.
Flamengo e América no cel� AMÉRICA

tame carioca, recem-findo : Primeiro turno: Olaria
FLAMENGO :5 x, Amér-ica 1, em Bariri;

Primeiro turno: Flamen- América'2 x Canto do Rio

go 2 x Canto de Rio O, no . 1, em Campos Sa.les.; Améri
Maracanã; ;Flamengo· 5 x ca 2 x Portuguêsa 1, em São
Madureira 2, no Maracanã; Januário; América 4 x F'lu
Flamengo 4 x Bonsucesso 1, minense O, no Maracanã;
no Maracanã; Flamengo América O x Bonsucesso O,
5 x Portuguêsa 1, em Cam- ,'li!m Teixeira de Castro; Ban
pos Sales; Flamengo 1 x gu 3 x América 2, no 'Mara
Botafogo O, no Maracanã; canã; América 3 x Botafo- Vende-se' um alambique
'Fluminense 2 x Flamengo 1, go 1, no Maracanã; Améri- com capacete de cobre em

no Maracanã; Flamengo 5 x ca ,1 x Madureira 2, em Con- perfeito estado, com a capa
Olaria O, na Rua Bariri; selheiro GaIvão; Flamengo cidade de 165 litrós de cal-

Acompanhando o / desen- cipal que; em breves pala- Vasco 3 x Flamengo' O, 'no 2 x Américà 1,' no Maraca- do. Preço de ocasião; tra

rolar' 'dos trabalhos da Fe7. vras, representou o pensa- Maracanã; Flamengo 2 x nã; Vasco' 3 x América 0,- tal' com João Gualberto Soa

dernção Atlética Catar inen- mento do -'Clube XII de' Américã 1, no Maracanã; no Maracanã; América 2 x res em Rio Vermelho deste

se, observámos os debates e Agôsto na .parte esportiva, Flamengo 4 x São Cristóvão São Cristóvão O, em Figuei- Município. -" ltl{
apresentação naquela casa; adiantando "que seria -uma O, no Maracanã; e Flamen-' ra de Melo.
dos entendimentos havidos .grande ·ajuda ao esporte ca- go 2 x Bangu O, no Mara- Total: 11 jogos; 6 vitó- CINE SÃO JOSE
com sua Excel�ncia o gover- tarinensa e abriria novos canã. rias; 1 empate; e 4 der-

nador do Estado, em prol horizontes e melhores pos- Total: 11 jogos; 9 vitó- notas; 13 pontos ganhos e 9

do soerguimento" imediato sibí lidades-para que.a Fede- rias e 2 êlerrotas; 18 pontos perdidos.
do estádio: da ,}'edera�.\í.0 l;açã<o /:. taétic-a.,.-eata:�Jnense ,g�hos �. 4 perdidos.

. Segundo turno: .Améríca
Atlética 0àtarinel1�e .. -�-� Je;': mú'im<' 'W*mc:i!i:ta1mente, SegUlldo turno: Elamengo 3 x Canto do Rio 3, em Ni-

'\'"PÍi�c-ura'do por"-diversas aos abel1.éga.doo�át,l-etas· per: 4 x São Cristóvão O, em Fi- terói; América 6 x São Cris-',
vez��. ,pelo.".. preaídente' �dã mitlndo-Ihe� ter o seu' con- gueira de Melo; Flamengo tóvão O, em 'Campos Sales;
FAC, o chefe do Executivo fôrto e as possil;Jilidades .de 5 x 'Madureira 2, em Conse- América 1 x Portuguêsa O,
catarinense ouviu com a ser rea lizados seus jogos, lheiro GaIvão;

.
Flamengo em

"

Campos Sales _. Flamen

atenção que lhê é caracte�. competindo sem espera do 5 x Canto do Rio 2, em Ni- go 4 x.América 1, noMara
rística a 'situação em que se bom ou mau tempo, com de- terói; Flamengo 4 x Amé- canã ; América 4 x .Madu
encontra o estádio que pro- legações de' outros municí- rica 1, no Maracanã; Olaria

.

reira O" em Campos Sales;
pugna o desenvolvimento da' pios ou de outros Estados. 3 x Flamengo 2, no Maraca- América 1 x Vasco 1, no Ma�
rapaziada atlética da capí- Com a palavra o senhor nã; Flamengo 6 x Flumi- racanã : Bonsucesso 2 x

tal barriga-verde. presidente, que formulou à nense 1, no Maracanã: F'la- América, O, em Campos Sa-
Foi explana.do minuo1osa- casa a pergunta das pos- mengo 2 x Bangu 2, no Ma-' 'es; América 4 x Botafogo

mente pelo presidente da ;;ibilidades de-ser colocado racanã; Flamen&,Q 6 x Por- l, no M�.r'acanã; América 5
eclética, que o dr. Jorge La- ao público, através da im- tugnêsa O, no Maracânã; (Fluminense 1, no Maraca
cerda daria apóio começan- prensa falada e escrita, Flamengo 6 x Portuguêsa lã; América 5 x Bangu 3,
do a construção do monu- um Vfemente apêlo ao nosso O, no Maracanã; ·Flamengo 10 Maracanã; e Améri8a 3
mental projeto do Instituto g'overnador para que seja, i x Vasco 1, no Maracanã; (Olariâ O, em Campos Sa
de Educação pela nossa dentro dQ menOr prazo pos- ,Flaméngo 4 x' Bonsucesso O, '..es.
querida FAC, em tão boa .:;ível, iniciada a construção em Teixeira de Castro; e

"
Tdtal: 11 jógos; 7 vitó

hora fundada e organizada da FAC. Teve, o senhor pre-, Flamengo 2 x Botafogo 1" ,'_ias; 2 empates; e 2 der.
pelos seus antigos dirigen- ;;idente, pox unânimidade, o no Maracanã.'

_ .'
:'otas; 16 pontos ganhos e 6'

tes que sómente trazem o confórto moral de ser se- Total: 11 jogoS; S vitó- )erdidos.
fortalecimento d,a raça bra- I cundado em suas expressões rias; 1 empates; 1 der- Terceiro turno: América
sileira,' e assim, o senhor! 1;01' todos os presentes. rota; 18 pontos ganhos e 4 3x Bangu 1; América 3 x

governador do Estado pro- Notá,mos 'que a reumao perdidos. Flamengo 1; América 2·x
meteu reconstruir e cobrir a da FAC foi, de fato, à se- .

Terceiro turno: Améri- Bonsucesso 1; Amé).·ica 3, x
Federa,çãà Atlática Catari- gunda-feira desta semana, ca 3 x Flamengo 1; Flamen- Vasco 3; e América 3 x Flu-

ne�se, �ada a palavra, a irrtportantíssima� e que mar- go 4 x Bangu 3; Fluminen- 'llinense 2.
quem qUl:seSse fazer uso, ti- cou época, para os anais do se 3 x Flamengo 2; Fla-' Total: 5 jogOS; 4 vitórias;
vemos a satisfação de óuvir' esporte ·catarínel1se.· Velhas mengo 2 x Bonsucesso ·0; Co 1 empate;' 9 pontos ganhos e

o
.

credenciado desportista ambições de antigas direto- 'Vasco 2 x Flamengo 1. 1 perdido.
-

'catahnense, ex-presidente rias, tiveram; na atual, a ,Total: 5 jogós; 2 vitória
da, FAC, dr. João Batista fortuna de serem contem- e 3 derrotas; 4 pontos ga- Melhor de três: 1.0 jógo:
Bonassis, prúvecto advogado pIadas pelo espírito daro nhos e 6 perdidos.

.

Flamengo 1 x Amé'x:ica O;
da capital, hipotecando a de gdministrador profícuo e I Melhor de três: "1.0 jÔg�: 2.0 jógo: América 5 x Fla
sua solidariedade de despor-I clarividente do ilustre go- Flamengo 1 x América O; mengo 1; 3.0 jógo: Flamen-
tista a êsse' grande benefí- vernadór do Estado,. no fa- 2.° jógo: Am�rica 5 x FIa- go 4 x América 1.
cio e a êste sonho que ti- vorecer não só la presente mengo 1; 3.0 jógo: Flamen- Totàl geral: 30 jogos; 18
nha sido acalentado por direção da 'FAC, mas sim, go 4 x' América 1.

'

vitó-rias; ,4 empates; e 8 der-
outras diretorias. as velhas aspirações, como Total geral: 3(1 jogos; 21 rotas, 40 pontos ganhos e

O orador hipoteca, ain- já mencionamos . acima de vitórias; 2 empates; 7 der- 20 perdidos.
da, solidariedade ao senhor todos os atletas de S�nta ---.--------------------
goV�rn.adOl· do Estado pelos Cat:lrina e principalmente R 1 T Z, A PARTIR DE 6a. FEIRA
prehmmares entendimentos de Florianópolis. A 20th Century __; Fox

.

dos trabalhos a serem realí-
' apresenta em

zados em nossa Federação. Antes de encerramos ês- C{NEMASCOPE e TECHNICOLOR
Disse, ainda, o ilustre advo- te' comentário espottivo, «p IR4 ,TODO O SHMPOI1»gado, que' isso diz tudo e c.onJl:ratula-se a imprensa 8 n
já planejado por esta fi;m� desta capital, pelQ gesto no.- (UM HOMEM CHAMADO, PED.RO)
que é M8ellmann & Rau, a bre e esportivo de Sua Ex
.cobertura da FAG, seria sa- celência o governador do
tisfação. ,imensa para oS an- Est!l-do, dr. Jorge Lacerda,
tigos dirigentes da FAC, e em procu'rar, beneficiando
assim

.

cria, também, q\le os atletas catarinenses, co
fósse dos atuais se passas- meçando a construção' do
.
�e pelo pensamento do se- Instituto de Educação pelonhor governador do Estado' local onde está situado o
a construção -da nossa eclé- património que, com sacrifí
tica, por esta organização cio e ajuda de governos an
comercial que, em tempos teriores estadual e münici
passados, já se prontificara, paI - e mui principalmen
com seus estudos e planeja- te, dos dinã,micos dirigen
mentos a construção e re- tcs de antigas direções da
ferido trabalho. FAC - agora em quase em
Foi dada a palavra, 'tam- tôdas as noites, I com seus

bém, aos demais diretores refletores acêsos,. treina a
da FAC, inclusive ao senhor ·mo·d d d h'Cl a e e oJe,' para a
Uubens Lange, atual secre- gi'andeza de Santa Catarina
Vário da Prefeitur Mu.ni- de a

.. _'.-"-

.

�
Com uma defêsa sólida e um ataque mais objetivo apesar da ccníusãc de
Pacheco, o Fjgueirense impõs-se ao Comerciário, campeão da' da L A. R,

•

M" pelo escore de 2 x O, gols de autoria de Ceça e Julinho - Venceu o Ia-
mandaré na preliminar.

COMERCIÁRIO --, João;
Joaquim e· Thiro; _ Chaminé,
Murici e Bigóde; Hélio,
Osn i, Agachado, Ari e Wan-
deriey.

'

O jogo domingo disputa- delicia o público com uma

do conseguiu levar ao está- ma"avÚhosa sequência de

dio da rua Bocaiuva uma passes, Nota-se que falta ao

bôe assistência, tendo sido conjunto visitante rnais
ar-recadada a importância conjunto e maior sentido de

de c-s 23.385,00. penetração, coisas que não

A peleja que o Figueiren- taltarn ao quadro local, E

se sustentou contra o cam- assim o primeiro tempo che

peão da: Liga Atlética Re- ga RO seu final, som o Fi-.

gião Mineira e vencedor do gueirense vencendo pelo es

H'enrique Lage,' ofereceu core mínimo.
bons lances técnicos, embó- Na segunda fase o pana
ra poucas tivessem sido as rama do prélio em quasi na
.vezes em que' as cidadelas da se alterou. Pacheco vol
dos dois times passaram .191' tou ao gramado, indo servil'

momentos angustiosos. Qua- na extrema esquerda, onde

ai todos os lances de impor- s�mente ponde fazer núme

tância 'verificaram-se no 1'0. Queremos acreditar que

centro do gramado, onde o conjunto Criciumense .não

-Murici, Helcio, Julinho, Arí estava numa tarde, insp ira-:
Osni e Betinho' puderam da, pais contando

.

com tão

impressionar ? assistêneia. bons' elementos; 'ta'nto na

NQS p.r:imeiros minutos a vanguarda ,como na reta

Impressão era de que o ven-. guarda, bem ;.,que poder-lã
.ceq9X ....seria o Comerciário apresentar algo melhor.

ou/- melhor articulado se Veio o segundo gol do

apresentava, n�ão parecendo Figueirense, aos 14 minu

estranhar o campo. tos. Joaquim derruba Ceça
Mas aos poucos o Fi- próximo a área perigosa e

gueirense foi acertando as o arbitro apita.. "foul". Bate
suas linhl'!:fl. e ent�o foi-no.s Juliuho e aP-pelota ganha o

dado apre'clar um Jogo eqm-
. canto esquerdo. da .meta co

lib,rado. mel'cíál'ia. Um gol conquis-
A defesa alvi-negra não tado com rara felicidade.

permitiu o. assedio V1Sl- O Comeroiárlo esboçou
tante à meta de Wilson, de entllo uma lev.e reação�
forma que mais uma 'vez a pondo por três vezes em

marcação cerrada constituiu perigo [t cidadela de Wil
em fator preponderante cio .;;on, tendo o Figueirense
êxit0 do conjunto. :;ttacado também, porém sem

O:; dianteiros de Criciuma alarme pna o' o goleiro 'vi
manobraram bem, demons'- sitante. Bigóde conseguiu
trando ,habilidade nos· dri- marcar, numa' eS,capada im
blings. Mas poucas vezes pl:essionante, mas a pelota
conseguiram chegar até a atinge às redes, alguns se

área alyi-negr�, onde Trilha gundos após o á,rbitro dar
e' Laudares e em outras oca-, por terminado o embate, não
siõef Heleio, Walmor e Ani- senao desta' maneira valida
bai� rechaçavam as suas .d� (J gól.
investidas. Assim a partida chegou
Aos 18' mimÚQs,. numa ao E'eu, término com a vitó

disputa com Joaquim, o ria, aliás j,usta, do Figuei
meL', Pacheco é atingido, rense por 2 x O.
bruscamente pelo gigantes� Os melhores no vence
co 7agueiro, sendo forçado elor; Wilson (apesar de
a deixar o ca!l)po, para re·. pouco empenhado), Lauda�
tornar dais minutos após. res, Julinho Thlha, Helcio,
Mas tornà a sair da can- Ceça e Betinho. No venci�
cha, dada a gravidade da do: Murici (ainda um ver

contusão. 'à,adéiro "&s,,)', Osní '\João,
Mas, coisa surpreenden- Héldo, Joaquim (apesar' de

te, a saida do "bombard'ea- brusco) e Ari.
dor' não diminuiu o ritmo Na .arbitragem, com atua
de jogo do "Decano" e logo �ão aceitáveJ, funcionou o

�os"3� mil'!-utos, um corner -;1', Argenário Virtuoso, da
e bahdo com perícia por L .. A, R. M.
Plácido,. do que se aprovei,- 0:3 conjuntos formaram
ta Ceça para cabecear para :1ssim:
dentro das redes, .inaugu- FIGUEIRENSE - Wil-
rando a contagem. �on ; Trilha e Laudares;

O jogo prossegue com o A 11 íbal Uélcio e Walmor'

I\,igl!eir;nse mais Objetivo., Plácid�, 'Julinho,
.

Betinho:
Porem e o Comerciário quem Pal;}Jeco e Ceça.

"
.

Na preliminar, disputada
entre os conjuntos amado
res do Tamandaré e Austr ia,
o primeiro levou

.

a melhor

por 4 x 3.
'

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

APOIO DO _GOVERNADOR AOS
ATLETAS CATARINENSES -

com

JEAN }=>ETERS
RICHARD TODD

,

e um grande elenco.
ÊSTE MARAVILHOSO FILME FOI. SELECIONA
DO PARA COMEMORAR O 130 ANIVERSÁRIO DO

.

CINE RITZ!
S. JOSÉ, DOMING'O

A METRO GOLDWYN MAYER
APRESENTA EM

METijOSCOPE e TECHNICOLOR

(ATR�ICOADO)

CAMPEONATO CATARIN�NSE DE
�I

FUTEBOL DE 1955
Os resultados da rodada

de domingo:
Nes�a Capital Figuiei_

rense 2 x Comerciário
CCriciuma) Q
Em Blumenau _:_ Palmei

ras 2 x Sociedade Estivado
res (Itajaí) 2

Em Lages - Cruzeiro
(Joaçaba) 6 x Aliad

Em, Jaraguá Caxias
(.Joinville) 3 x Baependi 1
Pelo 'qü� se' vedfica so

mente' o F'igueirense conse

guiu vencer dentro de sens

domíniós.

com

CLARK GABLE
LANA T-URNER
VICTOR MATURE

QUAL DELES ERA O
TRAIDOR?

,9 ,\W}VI �'891fJ<l
;�':;Yi��Glf��ll ,,>:y;'�>.

No próximo domingo se

rão cOTlhecidos os semi-fi

n,al_istas.

O' conjunto 'do América,
vice-campeão carioca, jo
gou em Recife,' domingo,
não indo alémde um empate
de, três tentos, frente a�
Santà Cruz.

VENDE-SE

AS.3 - 8hs.
Red SKELTON - Jean

HAEl:EM em':
,�

QUASI HEROI
No Programa:
Variedade Na Tela. Naç.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos .

1 ••.••
As 5 - 7,30 - 9,15hs.
Victor, MATURE - Jean

SIMMONS em:

QUE,RO-TE MEU AMOR
No Programa: I
.sul em Foco. Nac.

I' .

Preços: 1,50 � 2,00
3,50.
Censura atê 5 anos.

As - 8hs.
Glenn FORD· - Anne

F]{�;����i� �E VIO-
LENCIA

No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

-,

As - 8hs.
Victor MATURE :_, Jean

SfMMONS em:

QUERO-TE MEU AMOR
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 1,50 __,. 2,00

�,50.
,

Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Edmundo O BRIEN em:

O ·CHICOTE DA VI,N-
GANÇA

No Programa:
Preços: 10,�0 - 5,00 .

Censm;a até 14 anos.

As,7 - 9hs.
William MARSHAL em:

VENENO DE PRECON
CEIrO

, Fatos em Revista. N�c.
Preços: 1,00 - 2,00

.

3,50.

.�i���t,f'.t",,ftté 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



dáveis.
.

.

"
. Oeralmente, a maioria

"Quer em casacos, quer em blusas ou conjuntos, quer dos problemas alimentares,
ainda em malhas para criança ou "poulovers" para �o- dizem os pediatras, não são
G1enS, é simplesmente grandiosa a variedad: "le�b�dea problemas no comêço, São;
pelo' principal magazin da rrossa praça que e, .

o -

apenas, fases dá comporta
[ar".

"

,., .' . mente normal de um bebê.
.

Quanto aos preços faremos mais uma vez pr�seRte\.: Entretanto, mais cedo ou
a promessa da sua firma propr ietarta de fazer do mver-

mais tarde, podem sé trans
no de 1956 "o inverno triunfal de A ·Modelar". Ha rrteAs-. formar em problemas reais,
mo o firme proposito derrão deixar de atender a sua boa

se a mãe se .preocupa em

e' tradicional freguezia no que s�. refere a preços.'
.excesso -.ou se a pacrencia

.

..... ' ,,'
••• do bebê fôr provocada em

......................................... '

den�asia. i"oo �...

Existem quatro fases di-

NU""Oversas de problemas alimen- NO MI"tares, que 'surgem quase re- tJ. .
,

gúiarmente no primeiro ano D.A u. jODAou ano e meio da vida. de
.

1'�
.quase todos os bebês. Entre- \
tanto, não é necessário espe- Josefina Mendónza

\ rar' dificuldades - apenas Da Globe Press
é bom estar preparada, com NOVA YORK - o 'I'ítulo
o conhecimento dos' fatps, de Sua, Majestade f'oí, dado
para qualquer eventualida-, pela primeira vez a Henri-

,

de.
que VIÍ.I da Inglaterra de-

A primeira fase proble- vido ao' seu magnífico. ves-
mátícà acontece durante os tuário de seda.

'

.

.

-�!t!;:��,.it � primeiros meses de vida do' A seda faz parte do \res-
1 =:=-'---OJ_,.I'··, bebê. Repentinamente, você tuãrío das famílias' reais,

1C::���;i��� vefif.icará; horrorizada, que mas não existe qualquer ex
ele não está, mamando todo cluaividade., imposta pela
aquele leitinho· gostoso' e lei- ou pelo custo de roupas
morno. TaIvez você consiga menos suntuosas. Na' atuali
persuadi-lo a acabar a ma- dade, existem tecidos de se

madeira, uma, duas, três ve- da que vão desde finíssimos
zes. Na quarta

r
vez. entre- até grossos veludos, 'destina

tanto suas súplicas e ínsis- dos a embelezar "Sua Ma
téncias 'serão em vão e nada jestade" a mulher de _todo o
o indurizá a tomar aquelas mundo. .

I últimas gramas .. Muito na-
I

A moda atual decreta que
tural, dizem os pediatras. O cada uma. de, nós seja .uma
bebê simplesmente não pre- princesa, 'uma vez que à se
cisa 'mais - está satisfeito. da reinará 'na toilette, na
Um bebê

\ alimentado com pr'imavera, verão e outono.
mamadeira deve-zer o mes- E, realmente, o vestido de
mo previlégio do seu 'cole- seda cdmbina o luxo e o uso,
guinha, amamentado' pela adapta-se'aos feitios elegan_
mãe:, o de parár quan'do ,te.s clássicos

.

e aos efeitos
não' sen til' mais' fOl1!e. Em ;;imples da toilete feminina,
lugar de ficar nervosa com e a' seda é apresentada com
essa aparente fàlta de ape- contextlH'a� surpreenden-

....,
tite, simplesmente ofereça a ten:{enfe Variadas.

'

mamad6'lra, não insista que Como a seda se tinge
- o bebê a esvazie sempre. magi1íficamente; é rara uma

Fe!icida,de Ferreirá Osório e ,família àgradecem a" DeiXe que , êle 'faç.a como coleção' sem côres, pastel
lt t· a 'f'lh você própria: comer 'quan- A

b 'lh tto,dos. que compar€fcer.am ao sepu amen o e seu
..

1 o suaves ÇJU cores 1'1 l\a es .

rl tidades variadas nàs diver- E f"d d I
A

tE-I.élio Osório, ocorrido dia 6 do corrente e convl�a:n' ssa a Ull a e pe a cor em

I b f
' sas refeições. "d d t d

', ..
'

[)ara a miss� de 70 dia qlle mandam ce e rar e.m s.u ragIO SI o emo'1s 1'a a, varIas

M t N S Outra fase' vem quando A

I b t" d'a sua alma dia 13 do corrente as 7,30;na a l'lS
� ..

' • ,vezes, nos a ora onas a
são oferecidos -os ·primeiros G 1 D t ff C yele Fátima no Estreito. enera yes u ompan,

d t d "alirri.entos só. lidos; Ê:sE'e pe- d
. .

d tA· famlHa enlutada desde já agí'u ece a 'o os que uma as maIOres pro u 0-
-_-..........._............................. ríódo é iriter,·ess-ant.e ... deve- d d d t· t dcomparecerem ,a ess. e ,ato' de fé cristã. " l'as o mun o e m as e

ria ser alegTe: e divertido, alta qualidade.' Essas tin�
mas, 'tantas vez�s é perÚú- tas de alta qua,lidade apre-

.bado por frustrações, tanto sentam-se em diversas tona
da mãe como do bebê. Os' 'lidades; as do verde horte-\ pediatras sabem, dos proble" lã, ( azul gelado, malva 1'0-.
mas que pocll'!m' surgir aí, e salda, .amarelo, vermelho e

quândo recomendam que ali- ambar são, ,as favoritas nos
mentos sólidos podem ser mais elegantes magazines de
dados, fdzam qÍ1e se trata Nova York.
de alimentos q'ue podem/ se�' . A '�Og!t de vestidos de ja-

(ESTENO) -'DATILOGRAFA, comidos pelo' bebê, e. não Ó queta para pessoàs jovens
·t'· deva ser. S8 a: mãe entender se 'conforma com os detalhe"Gom muita pratica de ...serviços gerais, de esçn ono. 'i

'. qtLe a primeira colheráda de costura simples. Desta:para cúgo independe)1te e de. grande responsabilidade de papinha é ob�i-gatória;na cam�se as 'ma'ngas c·ompri-no NOVO ESCRITóRIO a ser instalad'o nesta Capital. .

alimentação do seu filhinho, da.s, assim como golas cober:" .-Exige-se otimo conhecimento da· lingu�. porluguêsa. Co- " .

ela forçai'á o coitadinho a tas de veludos" ou renda,ohecimento de alemão desejado mas não essencial. Paga. _ ,
.

E engulí-la,. quer queira, quer rea'lt><>ndo o rosto.se bem. Tratar com o sr. WILD ,Hotel La Porta ou por' ,,,.-
'. não, criando, assim, um nú" A's' saI'as podem ser' ICUI�-·:àrtá à portaI'hi deste jornal "�ndereçada a FORMAC_ mer.o de problemas_alimen'� tas ou comD.ridas, trazendo,'jndicahdo experiencias, referencias e remuneração' des,e- ,

tares,
.

que poderão conti- estás últimas, plissados que.iada. '

nuar pOl� milito tempo. \

atenuam a silhueta demasla-
É natural que muitos be- damente austera ....

bês
.

se
. rebelem e choram Os feitios que devem sua

nessas ocasiões. Para aque- inspiração a Paris tam
le pequénino ser, o leite é Q bém merecem c_omentârio.
�upra-sumo em questão de As i.aquetas vasGas, às .vê- .

. paladar'gostoso. Console-se. zes tào curtas' q.uanto os QO
entretanto, cóm um fato: a leiros, e' outras que cheg?-m

DOlVIINcrO - Dia 15 de �bril - Tarde Dancante maioria dos' médicos reco- até a I cintura, oferecem_ be-.,

menda a adição de alimen- las. combinações para serem

,tos sóiidos' algumas semanas usadas com saias plissadas.
I antes do apetite do ·.bebê Um dos principais maga-

empregada. Tra- SkBADO _ Dia 28 de Abril - Grande Soirée (A ,estai- preparadQl para acei- "inee; de Nova York põe em
Conselhell'o Ma- , •

I i tá-los. Dêste modo, o bebê dest:l.que os vestidos de se-.

"I!!"I' � cargo do Bloco dos "Acanhados"). pode se acostumar ltmta,- da fiue não aderem tanto à'

1"

�int'ura. Estão cortados de

AVENTURAS·DO ZE�MUTRET.A· ���.��l��i�a ��;c�:s!a���u�'-
'. .

ra. Também·o contôrno das,...----_IIIIiIi!I iiliiiiiiiiiiiiõ_�_iiiõiil liiiiiiif'llliilí.,..,-..-õíí-ii(iii"....-'-_'---- ..
.nla.ngas ê m'uito esp�cial e

l a.usência de gola ou os de
cotes· curtos' e discretos
acentuam, a Juventude e a'

comodidáde�
'A s�ave e slim confor

mação dêsses vestidos Ines
dá uma particulàr elegância.

:8
_'

'0
EIPerUI!8Dle DOje•

/I

EitVILHAS À 'CARIOCA

• •

MANEIRA DE FAZER:

clàlS INGREDIENTES:

DESlUMBRAMENiO I,

CLEóMENES CAMrOS
A um aceno da noite, encheu-se o firmamento;

da,; astrêlas que estão lá fora a cintilar ...
,

Foi rápido : fechei os olhos um momento, _

quando os abri de novo,' elas fugiam no' ar ...
,

{ quilo de ervilhas vep'
des

fI colheres de sopa de man,-
teiga' .

.

,4 colheres de sopa de fa-
rinha de trigo

. 2 xícaras de leite
3 'ovos cozidos
Quadradinhos de pão for

rado ou azeitonas pretas
, I I

Eu estava nessa hora em doce alheiamento,
. admirando-te assim, meu anjo tutelar: '

através .da saudade, êsse vidro de aumento
..

que a' distância 111,e deu para te contemplar ... '

Mas nisso volto a \ mim, surpreso, e expenimentq
tamanha comoção, que fico a vacilar, '

.sem saber de onde vinha o meu deslumbramento.:

'1 - Tire as fibras das

I ervilhas ,e cOl:te'-as. em peda
ços de uns 2 : cm. mais ou.
menos: Cozin he em agua sal,

gada, numa 'panela grande,
durante uns 20. minutos. Es-

,. \.

se de ti, ou do céu, que estava a fulgurar, .

porque eu te. via _muito mais em pensamento .orra a' água _

do que' em 'verdade .ao céu onde pusera o olhar .. ',. . 2 - Prepare o môlho à
....

·U··
..

·.;.·L···�·T
..

...,..I
...

MI"l·A MOÕ
..

A
..
·....··..··....

········. �::.tef���:e�r� m�:!���e���
.orn . a fm·inha. Adicione'
.radualmente o leite, 'lpe
endo sempre.
3 - Deixe cozinhar até

que' a mistura adquira uma

consistência de creme

grosso, ..

4 - Acrescente a êsse

creme, &8 claras dos ovos

cozídos.,
5 - Cubra as

-

ervilhas
;o·ni. ó môlho e enfeite por
:,inu com ai> gemas 'dos ovos

';ozidos, bem esmigalhadas
'�alguns quadradinhos de
;ã� torrado ou azeitonas
ireta s. (APLA).
ALIMENTOS ENERGÉ

ncos
Além dos alimentos pro

.etores.; proteínas, sais mi
reirais. e vitaminas), exis-'
em 'outros, encal:regados de
�ornec,er '0 combustível ne
-essárío-para qUe o organis
no possa trababalhar e

nantar constante a t�mpera
'ur-a interna. As gordúras e

1S hidratos de 'carbono

(açúcare�, fàrinhas) . são
'JS àlimentos combustíveis,' ,

também chamados energé-

Um lindo mo·d1nQ de/vestit{o de algodão, criado p,oér "Na·
tional COTTON COUNEIL"I s.egundo a moda atual. Com
bina fazendo estampada cO,m lisa,. s�ndo deT corpo: com·
prido. cintura bem ajustada, bolero sem' mangas, e .. sem

gola; por cima do decete 'baixo da blu!'ia. 'Tirinhas 'da fa·
zenda estamÍJada' e.mfeit�m a blusa que é lisa. (APLA).

-ooo�
'''7AZEM 'ANOS, -HOJE:

combustível, usando na

alimentação, banha é
óleos vegetais, mantei-

. gas, açuçarados, mas

'-sas' e farinhas, ,tudo,'
porém,

.

sem' J ex�geros.
-'SNES.

;icos.
Dê ao organismo mi.
mentos .

fornecedores deMenina' CLEUSA"
- sr. Sílvio d'Alascio

.

- sra. Cacilâa de' Olivei
. ra. espôsa do sr. Flodoaldo

·Nobrega '

.

- sra. Maria,J Ferro Bar-.

bato, espôsa do sr. CeI. Ri
-

sollJto Barata de Azevedo,
do Exército Nacional
,

-' sr Otávio Pereira Bri-.
,

to
.. - sra. Zilda Guedes da
Fonseca Lopes, espôsa do
sr. Alvaro A1,lgusto "Lopes"
alto funcionárib, da Prefei-'

:�tura de Santos:;',;,· .'

- sta. L�.i.lí·des Maria'
Cordova

<"�'o .

menino Francisco de
/ •

. Paula filho ,.,do sr. Domin-'
Comemorou ontem, seu PI)- .

. ,

.' �lf;:��'meiro aniversário, a_ galante' gos
And! e� ,;w,��) _

,

.. ..- 'meniri·ãt\�Norma Stael
menina Cleusa, fIlhmha do ,'�

,. :",'- ...

sr. Sant Clair Inácio Fe.rriü-· d Acampora
.

ra, e d. Ligia Nascimento .Fer-' ,.,_.._ _ • ,. ,. _ �

reira.

,I Prece':I-to' dO'O'.I-·'a·NElssas felicitações.
MENINA VERA-LUCIA
Vê transcOl:r�r, nesta da.- :jJfi'T �'i\. í'

.,

ta mais um aniversário de, 'CF;NAS QUE, PREJU·
sua data hatalícia,- a '�galan- �,

, DICAM
te menina Verá-Lúcia, filhi- -tm�"'" -.

nha do sr. Bercílio 'Soares,' Atos' de intimidade pr.a
alto fun'cionário da Firma' ticad�Oi;; na présença das
R. Sehanor, desta praça. t � crianças tê:m influência pre-
Por tão gr'atà efeméride, Iju(iical ,na formação 'da 'per

a inteligente menina reuni-' sonalid.ade, em gr?-u .maior
rá na residência de seus ge� I (io que' se ·P?de- supor.
nitores, o seu vasto círculLÍ Cohtribua para a boa
de amizades, oferecendo- formação da p�r:sonali-
lhes lauta mesa de finos do- dade de seU filho, impe-
ces e guaranas.

'

dindo que 'êlé"pr;esencie
O "ESTADO" apresel}ta atos de intimidádê.

SNES. 0'( ---" , ..••.

De uma

tal' à Rua

fl�a, 145.

P R E ê rS'A SE

feli.;itações.

São .Maravilhpsas
'

Malhas - Deste 'aDO.As
I

Simplesmente maravilhosas são as malhas lança
.las pela índustrra nacional para o inv�I'no entrante

',
A

'c011testllra de fios f intssimos �' de agl·ada�el. maciez

juntam-ee os modelos de alto gosto e as tonal idades agra�

que.;

AGRADECIMfNTOJ CONVITE PARA
MISSA Dt1° DIA

HÉLIO OSóRIO

[?@�fMlfÃ\tS' �o&o
FORNECEDORA' DE �AQUINAS

PROCURÁ

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O Míl:S DE ABRIL

(Na sede Balneária).
, .

3
� _ ,--.1_......_

•

'�. ..

<:»

/; 1,1,' ,:"
. ';(JQ.r-.SINHA'CARNEIRO "'1!t�;;;",.�,

A
cQJj SSl..U.QJA IH t'fI Çij1!éN.f - I N fi>N T Il tlA "QtI N S 0.1i ,

..
itl.liJ'U'Q.I'i

"PROBLEMAS ALIMEN
TARES (1)"

mente com essa. �{lrma dife
rente de alimentação .....,.- e é

'exatamente dêsse tempo de

transição que êle precisa,
Os' novos alimentos não �ó
têm paladar diferente - <l0-

mo sua consistência também
,é estranha .

No nosso artigo da pró
xi�a semana, continuare-'··

,
mos a expôr os- problemas
alimentares' e -os melhores
meios de evitá-los, e comba
tê-los.

�--------�-----------

:!: :!; * * * *

/' No início, o cancer é *

,!,. um.a doença local: con- *

* suIte imediatamente o'!'
,� seu médico '!'

'" Auxilie a campanha ..

,', contra o cancer da. As- *,
* sociação Catarinense "

" de Medicina. ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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5Pleríanôpolls, Terça-feira, 10 de Abril de 1956
--------�------ -.,..�'"""� _...,- -...-

Arrazadora queima de artig·o de verão da
-,

CASA ORIENTAL
Liquidação total de se das e retalhos de seda, por
custo atual.

, .

Acontecimento sem pre cedente no comercio de te
"

Sedas a começar de .....................•......••

Sedas estampadas e �adrez :............... de

Sedas estampadas e lhsas , ..•. :.....
de

Sedas estampadas, largo 90 de

Sedas estampadas; largo 90 ,... de

Tafetá xadrez de

Seda tafetá estampado I de

Faile escocez, largo 90 de

Nylon liso da Rhodia, largo ] ,00 de
deLangerie .............•.........................

Tafetá faile, artigo bom .

Tafetá f'aile, artigo superior, largo 90 .

Faile superior, largo 90 ' .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,00 ; .

Organdy suisso branco, largo .].,15 .

Organdy-suisso em cores, la rg. 1,15 .

Tule de nylon, Americano, largo 1,40 .

Brodery, suisso, largo 90 r •••••••••••••

Organdy
�

estampado .'
.

Organdy permanente Bangú, largo 1,00 .

Puro linho p/ vestidos, largo 90 .

Linho especial, p/ ternos .

-Puro linho branco marca 3 zeros, larg. 2,20 .

Puro tinha em cores marca 3 zeros, largo 2,20 .

Aproveite-se desta opor tunidade e seja o primeiro
Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 -

349:�.

menos da metade do preço

cidos desta cidade.
Cr$ 8,00

25,0,0 por
30,00 por
30,00 por.
65,00 por
20,00 por
25,00 por
50,00 por
70,00 por
20,00 por

10.'00
13,00
25,00
35,00
12,00
15,00
38,00
52,00
1('),00
30,00
.44,00
60,00
85,qo

100,00
110,00
100,00
250,00

de 75,00 por

por. 18,00
por 48,00
por 98,00
por 60,00

210,00
230,00

par a escolher o melhor.
Florianópolis - Telefone

de 25;00
de 70,00
de 160,00
de 85,00

«NO {�':C:IBiblía na Mã� r���sõ�;·�apml
, � ARMAZEN5 E FABRICAS,

TERÇA-FEIRA, 10 DE ABRIL �
Eis que estou convosco sempre, até ao fim do mun- �

do. (aMt.,28:20). Ler Mat. 28:16-20. �
ERA A TARDE de um dia frio de março, quando, há

•

ríncoenta e cinco anos atrás, meu pai, meu irmão e eu

(hegamos a Clark, Dakota do Sul. Por vinte
.

e quatro
horas 'tinhamos sido os únicos passageiros de um trem
de imigrantes, rumo a oeste. Levávamos dois vagões
carregados de ,equipamento agrícola, cavalos e gado.
.Descarregar os animais foi coisa rapida, Depois tocamos

,

os animais sôbre a neve enlameada para o local onde
íamos residir.

Dormimos num quarto sem aquecimento. Estávamos
cansados e saudosos, mas logo pegamos no sono. Cedo
de manhã fui despertado por meu pai que tinha metido
o braço debaixo dos meus hombros, e com sua voz forte
()ia: "Meu f'ilho., estamos na nossa nova casa. Já é dia."

Nos anos do meu ministério, quando tento consolar
os que estão em tristezas, muitas vezes me recordo das
palavras de meu pai: '�Meu filho, estamos em nossa casa

Illet'ro' TAcnlc8', lod. 9 Com•. S. A.nova". Penso que será isto que havemos de ouvir quan- B ti ti
do acordarmos do nossa derradeiro sono. "O eterno Deus.
é o meu refúgio, e por baixo estão 'seus braços eter-

Prefeitura Municipal de' filorianópoUs
:, LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS I· '

• I

: A T E N ç A o
•

••• •
, • A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS COMpNICA AOS INTE-

I:
.

RESSADOS QUE JA' ESTÃO ABERTAS AS INSCRIçõES PARA RESERVA DE

I• TERRENO NO LOTEAMENTO pE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPO'SITO DE
•: CR$ 2.00000 (DOIS MIL CRUZElROS). I:

..

TOD�S AS INFORMAçõES SERÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE •
• FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLI�, DE ACORDO I! COM O·DECRETO QUE REGULAMENTOU O MENCIONADO LOTE�AMENTO. •
• -

.
'

.

, !
-:••••••••••••••••w •••• "••••• '

SÓCIO - NEGOCIO ÓTIMO
Escritório de representações e conta própria pos

suindo apreciavel número de importantes repres�ntações
e pp"feitamente -aparelhado para' grande' e coní1?ensãdõ1'
des.envolvim'ento, aceita sócios .corn+alaum capital, sob

condições a se combinârem pessoalmente. Pode-se tam-

bem vender.
.

'Cartas para a Redação deste Jornal endereçadas á

BRAZILIA REPRESENTAÇõES, 'devendo os inte

ressados indicarem nomes e enderêços para sêrem procu
rados pelo anuncíante ..

,

�BRll É O MÊS DAS
. HORTAUCAS r-

- � ,.,. 'e;
-

Se você ainda não prepa-
rou. a sua horta, aproveite o

mês de abril que é a época
ideal para as sementeiras de -'

hortaliças.
Adquira as sementes de

sua preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA-
LHO:' - Rua Esteves Júnior,

........................._.••..•.••••Gt........ .58 ou no Balcão instalado,
bem no centro do � Mercado.
Público.

• ,LIVROS'
. I - O Snr. não os encontra

--------------------------------------------
na 'lua livraria? POIS peça-

A'GO'STO' I ��r1:uaiS"quer que sejam,

Caixa Postal - 511. Flo

rianópolis - Santa Catari
na.
- E receba-os, sem mais

trabalhos, pelo Reembolso
Postal.
- NQ seu pedido não es

quecer seu endereço e no

me do autor da obra solici
tada.
- Rapidez 'e Máxima

Atenção.

'c LUB� DOlf Df
DIA 14 AS 17,00 HORAS

CRA; -CHINES

PARADA DE GRANDE ELEGANCIA
Em benefício da nova séde do Veterano e em homena-

·

gem a SS. Excias Dr, Jorge, Lacerda, dígnissímo Uoverna
dor do Estado e sua Exma Esposa; Dr. Osmar Ounha, díg
níssimo Governador da Cidade e Exma Esposa.

Será apresentado pela primeira VeZ nesta Capital o

Corpo Coral do Educandário santa Catarina.

I
Mesas a Cr$ 100,0"0, reserv�das a partir do dia 5 do

corrente na Secretaria do Clube.
Após o Chá haverá uma soirée.

A CAIXA VAI ABRIR!
, Por mot.ivo de mudança,

IDitáda
completa.

vende-se uma casa de ma- Além da água corrente,
teria I em per�eito estado de tem ainda, uma excelente
conservação. Dita casa fi- água própria, de fonte, a!'
ca �ituada á rua Lauro Li- teziána.
nhares � 13, nesta cidade,
e tem as seguintes depen- Tudo isso só por .

dências: 150:000,00.
Área fechada e envidra-' Aceita-se negocio com

çada, 3 quartos, sala de, terrenos ou casa em outro
jantar, cosinha ampla e mo- 'local, nesta cidade.
dérna, banheiro com água ,. Informação á A,·. Hercí
quente e fria, instalção SR- lia Luz 155-A (apto - 1).

QUARTO COM
.

PENSÃO

Procura-se um em casa de
família para. senhor 'que
trabalha fora. 'De pref'eren
cia perto da cidade. Boas re
ferencias. Tratar. com sr.

WILDE - Hotel La Porta.

nos."

ORAÇÃO

Querido Pai dos céus, ajuda-nos a viver na certeza
de que podemos confiar em ti. Podemos descansar nossa
fé em tua eterna bondade e mlserícõrdía. Ajuda-nos a vi
ver por ti aqui e agora para qUe habitemos contigo para
sempre; .Por Jesus Cristo, nosso Senhor. A�ém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a

esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens,
(I Cor. 15:19).

ROY E. GRAVES '(lowa)

..._ "!JY' __.•••-.- -•••••-•••-.-..-.- -.-.�

HOJE NO PASSADO

-

Sua mercadoria está se estragando devi
do à húmidade?

O piso de seu armazém não está resistin
do ao trafego de carrinhos?

"ECOPEL" Ernpreza COhcessionaria de
Produtos S/A.
Rua Libero Badaró, 346 - fone: 32-6293 -

S. Paulo

..

�IIDlca No·torna
DR. SAMUEL FONSECA

Dr. Salnuel Fonseca, ci
rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às _qual'tas. e sex

tas-feiras das 19 horas às
21,30 horas.
Exclushamente com hora,

maJcada.

Vencle-s·e
Duas casa situada à rua

Souza França n. 46 - Per
to Campo da Liga. Preço a

tratar na mesma.

10 DE ABRIL
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.585, as Câmaras de Santos e São Vicente,
fizer,ítm uma representação ao Capitão-mór Je
rônimo Leitão demonstrando a necessidade de
ser feita guerra aos siÍvícolas das Tribus Tu
piuiqiris e Carijós "pois que a terra era pobre
e não tinha escravaria";
em 1.817, teve início o bloqueio do Recife, em

poder dos Revolucionários republicanos, movi
'do pela, esquadra legalista de D. João VI, sob'
o comando do Capitão de Fragata Rufin'o Peres
Batista Sportuguês); /

- em 1.828, Senna Pereira com o seu brique escu-
�� - rra-"eonStãnça" aprisionou à 'E;cuna Argehtina

Union;
em 1.865, partiram de São Paulo para o Para
ná, de onde se transportariam a Mato Grosso,
as tropas destinadas a socorrer aquela então
província, atacada pelos paraguaios de Bardos
e Resquin;
em 1.866, durante o combate do Banco do Ita
pirú ou (Gorneté) .: faleceu, vítima de ferimen
tos, o general João Carlos Viiagran Cabrita,
nascido em Montevidéu (Brasil em 30 de Ja
neíro de 1829. O general Vílagran Cabrita é' o
patrono da Arma de Engenharia do Exército
Brasileiro;

.

em L869, Luís Alves de Lima e Silva, general
do Exército recebeu, por Curta Imperial, o títu-
lo de Duque de Caxias; "

em 1.881, faleceu no Rio de Janeiro o Barão de
Taunay, Félix Emilio Taunay, nascido em

Montmaorenay (França), em 1° de Março de'
1795. Foi um dos preceptores

_
do Imperador Pe

dro II e Professor da Academia de Belas Artes
do Rio de Janeiro.

�.

�.
'Queiram enviar-me, sem compromisso, deta

lhes e prospectos
ENDEREÇO .. '.. .. .. .. .. .. ;. ..

�
CIDADE .

NOME .

.

.._.�•••._. ",._. -.J-� _. ",.._--:••

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reuni
rem, em .assembléia geral ordínârla; às 16 horas do pró
ximo dia 21, na séde social, à rua Tenente Silveira, nO

28, a fim de deliberar sôbre a seguinte,
ORDEM 1)0 DIA

10) Leitura, exame, discussão e deliberação. sôbre o

relatório da Diretoria, balanço geral e conta de
lucros e perdas, referentes' ao exercício de.
1955; e parecer do Conselho Fiscal;

20) Eleição dos novos membros do; Conselho Fiscal
e seus. suplentes;

30) Assuntos de interêsse social.
Florianópolis (SC); 5 de abril de 1956.
Leonel. Pereira, Diretcr-Presidente
Juvenal N. Pereira, Diretor-Gerente
Júlia Cascaes Pereira, Diretor-Secl'etádo

--:0:-
ASSEMBLÉIA GERAL ,EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convidados os senhores acio
nistas a se reunirem em Assembléia geral extraordínâ
na, às 14 horas do dia 21 de abril corrente, na séde so

cial, à rua Tenente Silveira nO 24; a fim de deliberar
sôbre o aumento do capital. social.

.

Florianópolis (SC), 5 de abril de 1956.
Leonel Pereira, Diretor-Presidente
Júlia Cascaes Pereira, r Dinetor-Secretârio
JuvenaL N. Pereira, Diretor-Gerente

André Nilo Tadasco

SINDICATOS nos ARRUMADORES DE
'

FLORIANÓPOLIS
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiveram

conhec imen to que, no diar21 de abril de 1956, serão
realizadas neste Sin'djcato

'

as eleições para sua Direto
ria, Membros do Conselho Piscal e Representantes da
entidade do Conselho. da Federação a que está filiado,
ficando aberto o prazo de 5 dias, que correrá a partir da:
primeira publicação deste, para .o registro das chapas
na Secretaria, de .acôrdo com o ddsposto no artigo 6� da
Portaria Ministerial nO 11, de 11/12/1954.

A chapas deverão ser registradas em separado, sen
do uma para os candidatos à Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos suplentes e outra pára os Re
presentantes no Conselho da Federação, na forma do
nisposto no artO 100 da citada Portaria.

O� requerimentos para o registro das chapas deve
r ão ser apresentados na Secretari,a, em três' vias, as
sinados por todos os candidatos, pessoalmente, não sen-'
do permitido para tal fim a outorga de procuração, de
vendo conter todos os requisitos previstos na legislação,
vigente e nos estatutos da entidade e instruídos com a
'prova exigida no § l° do artO 11 da Portaria rio 11 de
11/2/1954.

.
'

Antonio de Oliveira Presidente

FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ES�
�TÀDO DE SANTA CÃTÃRINÀ:

EDITAL DE CONVOCAÇ\.O

Assembléía-Geral Extraordinária

O Presidente da Federação das Indústrias do Es.tado

ue;Santa Catarina convoca os senhores membros do Con
eelho de Representantes desta Entidade, para a reunião
de Assembléia Geral Extraordinária, á realizar-se no dia
10 de abril corrente, às 10 horas, em sua séde à Praça
Pereira e Oliveira, Edifície Ipase, 40 andar, para o fim
especial de realizar as eleições para a escolha dos Juizes
Classistas; representantes dos Empregadores e respecti
vos suplentes, junto ao Tribunal Re�ional do Trabalho
da 4a. Região para o triênio 1956-1959, na conformidade
vorn a Portaria n. SCM-338, de 31-7-1940 ..

Florianópolis, 3 de abril de 1956.
Celso Ramos - Presidente.

16a. CIRCUNSCRIÇAO DE'
RECRUTAMENTO

Em • de abril de 1956.
.Do Chefe da 16a. C. R. M.
Ao sr, Diretor.
Assunto: Publicação de Nota (Solicita).
Of. n. 180 - J. R. A.
1 - Esta Chefia, apelando novamente para a bôa

vontade e cooperação que a Direção dêsse Jornal tem
prestado aós assuntos atinentes ao Serviço Militar, soli
cita a fineza de ser mandado divulgar nêsse prestigioso.
órgão Ide Imprensa, a nota que se segue:

,Clube Doze de IUBsto
A . animação, a decoração-je a 'presença do "grand

monde" florianópolitano, torna'ram inolvidável, em outu
bro do ano passado, a festa intitulllda "UMA NOITE EM
PARIS" promovida pelos acanhados do Clube Doze. E
agora, no dia 22, prometem eles, nos proporcIonar um

sucessp idêntico. E para is'so: trarão novamente à Floria
nópolis, a famosa orquestra "CASSINO DE SEVILHA'"
que dará à "UMA NOITE EM SEVILHA" uma caráter
de originalidade. E !;linda mais, será ·escolhida, naquela
noite, a moça que representará o Veterano no Concu'l'So
"MISS SANTA CATARINA - MISS BRASIL".

NOTA IMPORTANTE

A Chefia da 16a. C. R. M. avisa aos convocados das.
classes de 1937 e anteriores designados para incorpora
ção no t° Batalhão de Polícia do Exército, - Rio, per
tencentes ao município de Florianópolis, que a data. de
dpresentação no 140 B., C., prevista para 31-5-1956, foi
antecipada para o dia 30 de abril corrente, sendo decla
rados INSUBMISSOS os convocados qUe deixarem de se

apresentar no 14'0 B. C., na referida data: 30 de abril de
19156.

2 - Esta Chefia serve-se da oportunidade para re
:. ovar os protestos de estima' e consideração.

Henrique Marcos RabeBo de,Mello '

Coi'onel Chefe da 16a. C. R. M.'

--------------------.---r

PARTICIPAÇÃO'
BENTO AGUIDO VIEIRA

E
CELlNA DOIN VIEIRA

..

participam aos seus parentes e pessôas de snas re

lações de amizade, o contrato de casamento de sua filha
Celina com o sr. Hamilton Figueira Ferrari, filho do .sr.

HenriqUe Ferrari Junior. '

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alo.cução d,o sr. Arcebispo na �a!e�ral, no Heclamaço-es' Jo PU'LII'CO ����E��\��Jt�
dla:de Pascoa, aotes da cerimonia da .. .

U U .

",uu,u-" no dia 3 de .-

FOÇ!!!,�a�o!�,o ��!!i�!ogi!!J�hO��!,�!m�a�u�!!!,! ,A propósito do irregular e' dificienle serviço ����i�'�1:��::::?fz�:;
bis: Arca da Aliança, rogai til às imagens, ISSO _pr?v� a' devem re�.ar a Ave-:v.ran�, E

._'
.

E. I O assunto principal da re-

por nós (Da Lad. Lal�r) Ex- evidência que el�s ,exIstIam, porque �ao? Q�em e mals,do de transpor,les para o slrello união foi a eleição da nova

mas. Autoridades; caríssimos corno, de fato, exístíam, o que que o anjo? E nao saudou ele, :1" diretoria.

Fiéis. - Foi um grave teoiogo é ainda comprovado por al- não rezou, baixando do céu, e ,�JIí A apuração total será em

protestante que chamou ao gumas que escaparwm, e que dirigindo-se a Maria: "Ave, Es"reV�'-DOS Constante Lei-to', de .lIUO ESTADO dias da semana próxima, pols
culto das Imagens e ao de datavam dos seculos 4° ou 5°. cheia de graça; o Senhor é "v '�ainda estão chegando votos

Maria Santíssima culto E acontece, até, que ao, fana- contigo: bendita és tu entre Assim está o do Estreito, oom a falta propositada dos o serviço tem melhorado um dos academícos residentes em'

essencialmente romano, O tísmo contra as imagens se- as mulheres" (Luc I, 28)? E com o problema do transpor- do Canto, o povo terá de em!... pouco, quanto ao numero de Joi�ville, Ri,õ de Janeiro e

doutor Sonderblon foi um guíu-se, logo apás, um movi- não continuou o Espírito tes para cídads e vice-versa, barcar naquele, pagando esse carros, com o aproveitamen- Belo Horizonte.

sincero teísta, Pouco antes de mento contrario, principal- Santo, por boca de Isabel: O serviço de transportes cole- preço escorchante. . to de v'elhos oníbus da linha Também ficou resolvido

morrer, ainda professou: "Sei mente na Russia, em prol' do "Bendita és tu entre às mu- tívos entre Estreito e Floria- Ao meio-dia quando deixa- Barreiros, na linha do"Can- nassa reunião que a Revista

que Deus vive e posso prova- culto das Imagens, que para lheres, e bendita é ofruto do nópolís nunca foi de primei- mos o serviço para o almoço, to e um ou dois carros do ser- da Academia será semestral e
lo com a, historia das religi- muitos chegou, até, a pare- teu ventre "Id. I, 4,2)? Eis a ríssima ordem; entretanto, o entramos novamente na fila viço de transportes da Cidade abrangerá todos os campos

ões". No ponto, porém, de que ceI' excessivo. primeira parte da Ave-Maria, axecutado até 1952, podia ser que geralmente vai até o Ho- de Itajaí, mas, se está melho- da cultura.

se trata, não es-tá com a ra- Aliás, os maiores propug- toda ela, palavra por pala- considerado bom porque, até tel Laporta, por um lado e rando quanto á quantidade, Em relação às vagas exís-

zão. nadores do culto das Ima- vra de procedência do alto. então, existia fiscalização por pelo outro. Esperamos até .. nãó o está, absolutamente, tentes, a Secretaria Geral

Culto "essencialmente ro- gens procedem todos do Orí- Homenageia, Deus a excelsa parte da Inspetoria de Veícu- 12,40 horas ou mais, quando quanto á qualidade dos cole- ! providenciará a publicacão
mano". Que quer -dizer ? Que ente, como S, João Damasce-' criatura, - e não poderemos, los, que obrigava o .concessio- chega o primeiro carro que tivos. I' dos editais de ínscrtcão.

-

é exclusivo da Igreja catolí- no, e foi ainda no Oriente, no os homens imitar a Deus? A nário a cumprir a lei que nos conduzirá ou não, até' o São oníbus, em a sua, maio-, Na forma dos seus Estatu-

.ca? Que nenhuma outra con- 2° Cnnctlío- de Éfeso que a segunda parte rião é senão a regia o assunto. Estreito, onda chegamos ge- ria, antí-díluvlanos que não tos poderão concorrer às ca-

fissão relígíosa a reconhe e e doutrina relativa a esse culto enumeração dos 'titulas em I Desgraçadamente surgiu, ralmente ás 13 horas, para trafegaria em outra Capital, deiras vagas por 'morte dos

patrocina? foi definido, aprovada e re- que se funda a eficacia da ha tres anos, a celeberrima almoçar e estar novamente a não ser Florianópolis. seus anteriores ocupantes ou

Antes de tudo, imagens comendada, "porqu�nt� o devoçã� da gr:ande Mãi �e Ilei 802, legando à Prefeitura na fila ás 13,30 .para chegar:
'" '" '* que ainda não foram ocupa-

sempre existiram, e foi jus- culto que se presta as ima- Deus, titulos esses que sao : Municipal compatencía para mos à cidade ás 14 horas, e
-,- * *

das, os brasileiros natos ou

tamente Deus que nos deu o gens - assim está escrito - principalmente tres: Santa' dar 'concessão para explora- quando chegamos, porque, co-
'" No início, o cancer é '!'

naturalizados residentes na
-, '

b t t' M
'

M-' d D
'

-,- uma doença local: con- '!'

primeiro exemplo, ao cr}ar o recai SO re pro o IpO, e quem
'

aria, ai e eus, rogai por çâo desse senvíço, dentro do mo digo acima, geralmente
':' ,;, capital do Estado e que te-

homem "à sua imagem e se- venera as imagens venera as nós, isto é, comenta o ínsíg- munícípío e a consequente a- ficamos na estrada. -

suIte imediatamente o nríam
-

escrito trabalhos lite-

melhança". Imagens sempre pessoas' que elas represen- ne pregador, "que rogue por tribuição para fiscalização do Das 17 horas em diante, en-
"

seu médico (
,,-

rários de alto valor ou este-

houve no mundo, ainda o tam", ensino esse quasí pe- nós como Santa, que rogue mesmo" f'rentamos novamente o mas-
* Auxilie a campanha "

[am desenvolvendo, com ele-
1 f,

.
'

M'
*, contra o cancer da As- "

mais culto, como o mundo pa- las mesmas pa avras, con Ir, por nos como aria que ro- A partir dessa data, o povo mo suplício, até ás 20 horas vação a nobreza de maneiras
-

'1' d T
.

M-' d D "
* soclaçâo Catarinense ':'

gão greco-romano, que nato mado pelo Concí io ,e ren- por nos como ai e eus'. do Estreito vem sentindo na ou mais, para chegarmos em
�

e de idéias, no campo da lite-
t tít 1 '

? de Medicina. "

separava a divindade da íma- to. Ora, "todos es es I u os ue- propría carne os efeitos da casa de oníbus ou a pé, quasí ratura e do jornalismo, ati-

gem, ou, pelo menos, cria que E o culto de Maria não é clarou o anjo na sua embaí- falta de tíscalízação e o con- mortos de cansaço, e, enfren- * * * " '!' " vídades que recomendem o

nela habitasse o espírito da I essencialin�nt_e rom�no? Mas xada com a mesma distinção: sequente relaxamento do ser- tar o mesmo suplicio no dia

CI" N
candidato, '

divindade, tornando-as vene- t nsm esse exclUSIvamente. primeiro o de Santa: Gratia viço, por parte dos concsssio- seguinte. I:Dica 01Ur08 Tratando-se de extrangeí-
ráveis e benéfIcas. E )Ü3S0 I Grandes sabios e grandes plena ; quem é cheia de gra- naríos, até chegar ao p-onto E tudo isso, porque? ro naturalizado brasileiro, é

consistia precisamente o mal, santos foram devotíssimos de ças tem a santidade; depois culminante, o atual, vorda- Aos Vereíl,dores; cabe sub- DR. SAMÚEL FONSECA indispensável que haja publi-
pois atribuía à imagem, e Maria santíssima, na Igreja o de Maria: Ne tímsas Maria; deira calamidade pública, Os meter à apreciação dos seus càdo trabalho. ou ensaio es-Dr. Samuel Fonseca, ci-
nela parava, o culto que era do Oriente. Quem melhor de ultimamente o de Mãi de atuais concessionários" os pares na Câmara Municipal, o rurgião Dentista, comunica pecíalízado sôbre o Brasil ou

exclusivo de Deus. Não assim que S, Efrem, S, Cirilo, de Deus: Darás à iuz um filho, peóres dentre todos que ex- contrato que a Empresa m,an- 'particular�ente sôbre Santa
" a sua distinta clientela que

na economia cristã, em que a Alexandria, S. Proclo, S, Ger- e pôr-lhe-às o nome de JE-. plotaram esse serviço vem tem com a Prefeitura. para Catarina.
, atenderá às quartas e sexo .

Imagem é como que um ca- mano de Constantinopla, S. SUS". Nada, pois, de hurna- nos submetendo aos maiores exploração daquele serviço, e
tas-feiras das' 19 horas à" Folgam�s .

em regIstrar as

nal, a mera representação de João Damasceno, o proprio no., senão tudo divino na ora- absurdos" jamais praticados pedir aJO, Senhor Prefeito o
21 30 horas 'nOlva,s atIvIdades da Acade-

uma realidade existente, de Focio, que iria iniciar o cís- ção àquela que Deus predes- pelos seus antecessores, E o cancelamento do mesmo, por Ex�lush�me t com hor[: mIa Catarinense de Letras,
prototipo, a quem, exclusiva- ma, todos, do Oriente, cantou tinou para ser a nossa prin- povo assiste estarrecido essa não estar sendo cumprido e

n e
instituição que marcou umamarcada.

mente, se refere o culto, que e exaltou as_ glorias de Ma- cipal intercessora. monstruosidade. sein ter a carecer a dita, Empresa do grande época na vida inte-

é, por isso, e de sua nature- ria? O dogma fundamental Assim que, dentro ou fóra, quem se queIxar, e vendo che- necessario numero de veícu-

V d
lectual de Santa Catarina e

za, relatiyo. da sua dignidade sem par é, mas sempre ao pé, o maná, g'ar o dia 'de t.er que fazer, los, em condiçõesjrrepreensi-
'

e'n e-se que, no entanto, parecia ha-

As imagens sã.o tão legíti- antes de tudo, a maternidade jamais Se separa da arca, A justiça com suas proprias veis, para cumprir as exigen- Ver se recolhido à sua con-

mas, e mesmo tão necessa- divina, E onde foi definido? devoção ai Jesu� Cristo é in- mãos, para mostrar que é to- cias do c'Ontrato, em benefí- Duas casa situada à rüa - cha dourada, indiferente aos

rias, quao legítimas e- neces- Ainda no Oriente, no primei- separá!vel da devoção à sua lerante, mas, não ,covarde, ció do povo. Souza França n. 46 - Per- novos rumos da cultura bra-

sarias são as imagens inte- ro Concilio da referida cidade Mãi ,Maria Saní1ssima, E .se,
-

pois o suplicio que estão sub- Consequen_1;emente a Pre- to Campo da -Liga. Preço a sileira e à sua missão na rvi-

riores que formam todos de Éfeso, com o termo. - Teo- já no presepio, _encontr_aram metendo, ninguem pode acei- feitura deve 'abrir concorren- tratar na mesma. da literá.ria da nossa terra.

quantos professem' a doutri- tokos - ou Iv'erdadeira Mãi de .os pastores "Maria e Jo,sé, e o tá-lo, seni. revolta, cia Pública -pfl.ra exploração
na cristã, assim católicos, co- Deus.', menino deitado na mange- do mesmo, por pessoa ou

mo protestantes ou orientais, Como informa o livro dos doura" (Luc: 2,16), isto é, pri- Filas enormes de passagei- Empresa capaz, pois, não fal-

a0 lerem as paginas do sa- Reis, houve tempo em que, meiro Maria, sinal é, ao ffie- ros, no periodo da manhã e, ta'rá quep;r Se interesse por ex

grado Evangelho. Pelo menos na arca "não havia senão as nos plausivel, de que devemos entre ás 13 e 14 horas, est:Je- pIora-lo, visto que, é a me�
ao lê-Ió atentamente. Vai um duas taboas de 'pedra, que ir a Jesus por Maria: ad Je- ram no Estreito, por um des- lhor linha de ônibus do Bra

percorrendo aquele livro di- nela tinha posto Moisés" (3 sum per Mariam. �ses calhambeque:> que nos le- sil para se ganhar dinheiro,

vino, e depara-se, p(j>: exem- Re, 8,9), Mais tarde ajuntou-: Façamo-lo tambem, hoje, vem a cidade, Em dado mo- já que seu preço de Cr$ 1,50

'plo, a cena da Paixão do Se- se-lhe o maná, pois o Aposto- não no seu presepio, mas

re-I
mento passa um, com gente por passagem, num percurso

nhor, E vê o Homem-Deus a- lo S, Pa).llo o diz expressa- correndo aO trono da sua agarrada até por fóra da car- de 3,600 metnos, todo calçado

çoutado, cuspido, coroado de mente: "Uma urna de lOuro, gloria. E peçamos-lhe, com o iroceri:;t, e geralmente, quebra- e com, numero de passagei

espinhos. Vê os cabelos' em- contendo o maná e as taboas fervor das almas verdadeira- I se antes de chegar ao desti- ros elevadíssimo, é a base cr$

pastados, o rosto. coberto de 1 do testamentb" (Hebr. 9, 4), mente cristãs, cheias de, no, deixando Os passageiros por quilometro, mais elevada

suor e sangue, Vê-o pregado �Em seguida a urna foi colo-
I
fé �o seu valioso valimento: na �strada. que ,existe em linhas de oni

na cruz, escarnecido e aban- cada fóra, mas junto à arca, Vós que sois a arca da alian- i A seguir Ivem um da linba bus em 'o nosso país.
donado. E cOlfiov'e-sé, e com- como tambem consta da Es- ça, r'ogai por nós ao yosso di- de Barreiros ou Escola, vazio, Por hoje é só. Entretanto,

punge-se. (Aquela cena não critura: Pôi (e vaso do maná) vino Fjl�o: Foederis arca, ora i eom o preço elev.ad� para
"

., aguardamos aS providencias

\. quer apagar-se da sua mente diante do Senhor (Ex, 16,33), pro nobls. ,Crf 3,00, nesses ultlmos dIas. para voltar�mos ao assunto.

e do seu �oração. Que é isso, Qual seria a razão suprema, (Ass.) Constante lei-

senão que a imagem do que destas diversas alterações? tor de "O ESTADO"

,lê e como que vê, se lhe im- Que representavam as Ta- . , x x

prime na alma? E não lhe boas da Lei sempre dentro da Teu Ildeloo'so Juven"al x

foi ela benefica? Não lhe su- arca? Porque se lhe acres- _.' ,A Empresa "Continental S,

citou ,sentimentos de piedosa centou o maná? Porque, a / . A." que tão mal Vem aten-

e sincera ,compunção? E não seguír, foi colocado fóra, mas dendo ao publico, com o irre-

é justamente para isso que não distante, não inteiramen- A data de hoje assinala o aniversário natalício do nosso guIar, defi.cie,nte e por vezes

foram escritas aquelas pagi- te separado, senáo áo pé ou prezado amigo e colaborador sr. Tenente I,LDEFONSO JU- perigosíssimo s e r v i ç o de

nas divinas? Mas se cultuo a "dia-nte do' Senhor"? 'Muitas VENAL, oficial da Reserva da Polícia Militar. transportes entre o Estreito e

imagem interior, que formo, expUcações haverá, de con- Intelectual, pertence à diversas associações, entre as a Capital, arranjou agora,

que devo formar, desde que formidade com a verdade quais os Instituto.s Históricos e Geográficos' .de Santa Ca- um advogado "gratuito", "ex-
reze convenientemente', por- historica. E não estarão por

'

tarina e Rio Grande do Sul pontâneo", que ainda sexta-

que nã9 a exterior; - que é ventura aí a sugerir lições de sendo também sócio corres- feira ultima, em carta dirigi-

mesma, apenas expressa, e alto e pratico simbolismo? O pondent,e da Academia de Le- da á redacão do nosso colega
com maior' utilidade e com maná, como é sabido, é a re- tras "J,osé de Alencar" de '''A GAZETA", rejuntao refe-

maior vantagem, pelas ar- presentação do corpo mistico Curitiba. rido servjço como um dos

tes, seja a pintura ou a es- de Jesus Cristo. Logo, a arCa Na' imprensa vem mili- melhores organizados no País,
cultura? é a figura de Maria, e daí a tando com crQnicas e artigos visto que possue 2 onibus,

A imagem chega, mesmo, a invocação liturgica: Fooderis versando assuntos da atua- (note-se bem: apenas 2), que

ser uma espe"cie de livro pre- arca, ora pro. nobis, �rca da !idade: são maravilhas do Seculo!

cioso, para o que não sabe, Aliança, rogai por nós. A ar- Colabora não só na im- Sabemos da existencia ape-

ou se dispensa de lêr, Basta ca encerrou sempre as Ta'boas prensa desta capital com", naS de um onibus em boas

vêr uma imagem de nossa Se- da Lei. Quem, mais do que também nas de outras cida- condições: o de Numero ,20,

nhora das Dôres, para repas- Maria, "foi fiel em guardar" des e até mesmo em outros assim mesmo não poss\l_e cor-

sar -o lugubre episodio da Pai- não apenas uma parte, senão Estados,' porque sabe dizer, tinas nas janelas, tendo ,'Os

xão. A imagem de�um martir integralmente a palavra di- sabe escrever c'ontos, com passageiros que fazer todo o

lhe traz à mente 'O.s horriveis vina? !'l_entimentalismo, tornando- percurso/ao -rigor do sol; e,

tormentos por que passara: Não está mesmo escrito que se por isso valioso colaborá- por vezes, "emperra'!, como

de um santo, de uma virgem, ""Maria conservava todas es- dor. os demais, pois, há dias, teve

o valor e alto preço da virtu- tas coisas meditando-as no Dadas suas elevadas qua- que ser empurradO pelos pas-

de.
J,

I seu coração"? lidades de caráter e de cora- sageiros.
Eis porque o USo das Ima- Tempo houve em que o ma- ção, desfruta na' sociedade Não acreditamos tivesse já

gens quasi se confunde com ná foi 'guardado no recesso da local de vasto
-

círculo de amizades, motivos pelos quais será a Inspetoria de Veículos sub

as primeiras origens da 19re-:! arca, Esse' recesso represen- na oportunidade, cercado de carinhosas manifestações de metido todos os onibus da

ja católica. Mas - repitamos ta os nove mêses em que Je- apreço' e regozijo. ,

' ,Empresa a uma vistoria e na

_ não exclusivamente na sus Cristo esteve escondido I O.s de "O, ES.'.rADO, que o tem como verdadeiro, amigo, da, encont:ado de anormal,

Igreja católica. Em Roma, é no ventre puríssimo de Maria' assoCIam-se as mumeras homenagens de que sera a\vo� pOIS, cO!ltmuam a trafegar

certo, aí estão as ca tacumbas Virgem, E fóra da Fca? O
I
desejando-lhe muitas' f'elicidades.

'

onibus com fal�a, de , faroi�; 'Ipara confirma-la. E é em nascimento, em Belém, E ' sem o necessano pega-mao

grande parte por elas que junto à arca? Nos bra'çô'S, nos CENTRO PAULISTA DE· SANTA para segurança dos passagei- ,

indentificada, ficou, desde peitos, e, ainda. no Calvario, ros de pé; com assentos em

muito, a identidade da fé dos sempre ao lado de Maria, CATAR INA "C. P. S. C." frangalhos,-tendo e�postas �s
primitivos cristãos, Até aqui, pois, ,o simbolis- ...

espirais do respectIvo enchl-

Professruvam o que ainda mo. Mas ao simbolismo su- Convidamos todo� oS" paulistas residentes nesta Capi- mento; motores desajusta-Ih01e professamos, sobre as cedeu a 'realidade, O Evange- tal para, (tia 11 (quarta-feira), às 20 horas, comparecerem dos, enchendo o interi'or dos

verdades da fé, sobre Os ,�a- lho insmua, o Evangelbo' à "Casa de Santa Catarina", afim, de deliberarem sôbre a carros de fumaça; carros I

crame'utos e tambetn sobre a prescreve a devoção e culto Ifundação do "Centro Paulista de Santa Catarina".
• completamente sujos; por fal- ! '

utilidade e culto, das imagens. de Maria Santissima a todos I Aos ,'paUlistas do interior do Estado. que desejarem f�- ta de vassoura para. uma
Culto "essencialmente ro- quantos crêm na inspiração Zer parte do refericj,o Centro comunicrumos que poderao varredura e pano para hmpe

mano". Seja. Mas não exclu- daquelas paginas divinas.' enviar suas adesões (provisoriamente), aos cuidados de za do pó e dos residuos de

sivo, pois se houve no Orien- Sim; catolicos e evangeUcos, Angelo Ribeirô, Departamento de Educação, Florianópolis, loleo ou graxa patente!

nãó s-on1ente""Cm"pi'lm'eil'os, J;C; 'l'li).""'--secu]os -8° 'e 9°, 'um' ,. iLCOMISSliO E' certo- que, ul.tiltlament.�,

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Abril de 1956

Loteria do Estado!
/ HOJE:

CR$ 250.000,00

,/

Vamos, hoje, sofrer na Assembléia, a mais glo
riosa das denotas.

Em compensação, o sr. Goverfiador yai obter a

mais triste e calamit0sa vitória. Diria o poeta:

Enquanto nós, liberados,

Escolhemos a derrota,

Eles, de pés manietados,

À vitória vão ... de, gro'ta!

,.
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