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JERUSALEM, 10 (U. P') _

Continuara,m combat e n d o

ontem ao sul de Israel, des

tacamentos israelenses e for

ças avançadas arabes. Os

�gipcios se queixaram de que

tropas de Israel, com carros

blindados cruzaram a fron

teira de Gaza e uh avião is

raelense sobrevoou territorio

egipcio, na área do canal de

Suez. Informante do exercito
-de' Israel, por sua véz, adian

tou que tropas e policiais
egpicios penetraram a fundo

em territorio israelense, ma

tando nove guerrilheiros e

ferindo outros.
As autoridades íraelenses

informaram,' tambsm que os

invasores se utílízaram de

vinte tanques, com bombas e

arttlnaria. Um grupo pene

trou até Nir,galitlu,'a 25 quilo
metros ao sul de Tel Avbl', no

extremo noroeste da faixa' de
Gaza. Um porta-voz do .caí

ro.rpor outro lado, acusou os

israelenses de haverem pene

trado com carros blindados e

descarregado Os soldados seus

fuzis contra um posto egipcio
nas proximidades de Deir el

Bala, ao sul de Gaza.

__ -L-- __

Gromyko rejeitou o

plano anglo-francês .de
desarmamento

LONDRES, 10 (U. P.) _ A

Russia repeliu hoje o plano
anglo-frances a longo prazo

para redução das armas,

qualificando-o como um ro

teíro inaceitavel para conse
guir o desarmamento mun

dial. Em fontes diplomáticas
se revelou que o sr. Andrei

Gromyko, dslegado russo na

conrsrencía do desarmamen

to, disse aos delegados não
acreditar pudesse o plano de

Paris e Londres levar ao de
sarmamento. Os informantes

recusaram revelar quais as

obj eções especificas dos rus

sos. Assinalaram que o sr.

G1;omyko não fez um comen

tário preciso a respeito, nem
a respeito do plano norte
americano. O plano franco

íngles prevê a suspensão ime

diata da corrida armamentis
ta e um desarmamento por

etapas das arenas convencio

nais, com controles minucio

sos que levarão á proibição
da bomba de hidrogênio.

IMPETRADO -O HABEAS EM FAVOR
DE ADHEMAR

RIO, 10 (V. A.) _ "Senten- atual, pelo qual uma côrte

ça jurídicamente Inexísten- irregularmente integrada por

te" _ é como o advogado Os- convocação arbitrária de jui
cal' 'Pedrosa Horta qualifica a zes substitutos, julgou a ope

condenação de Adhemar de ração, aprovada- a prestação

Barr�s. p�,la jU�H9�; d��' Sã9:' ,.�e. ,f9.9,t��i� '�.9xq�dgr pela
PaulQ, contra a qual tecorrsü, Assembléia I;.egislativa :de 'São
hoje, às 11 horas, em

-

nome Paulo.. O advo:gado· prova
do CheJ...í.,Dulista, com

'.'ha- tambem que a operação em

�
. r

beas-c , ao f!upremo causa: não resultou num cei-

Tribunal Federal. Ao aprovar til de prejuizos para o Esta

exuberantemente a falt_a da do, cujos intereSSei> foram

justa causa na condenação de zelosamente defendidos pelo
seu constituinte já absolvido acusado, o qual, apesar dos

pelo mesmo Tribunal pela embaraços opostos, resgatou,
- prática da ope1'ação que de- por ação consignatória, seu

pois motivos sua condenação, débito para com o Banco do

o aciJ_vogado Oscar Pedrosa Estado de São paulô. O pe

H'orta, num trabalho de mais dido é acompanhado de vá

de 150 páginas datilografa- rios pareceres, dentre os

das, proVa ainda conexão en- quais o do professor Canuto

tre o processo de que resul- Mendes de Almeida e o do ju
tau! a ub:olvição e o processJ rista Oliv�ira Filho.

'

RETIFICACAO SOBRE A SUSPENSÃO DO
,

"INDEPENDIENTE", DE BOGOTA'
NOVA IORQUE, 10 (U. P.) suspender a publicação do

'_ A "Associated Press", por seu jornal e não a Censura

interpretação errônea de par- colombiana. Na publicação
te de um despacho de' Bogo- que fizemos no dia oito, atri
tá, informou sábado ter' o buimos tal atitude ao Depar
'governo colombiano fechado tamento Nacional de Impren-
o diario "Independiente", di": sa, o' que estamos corrigindo.
rigido pelo sr. Alberto Lleras Lleras assim agiu para não
Camargo. Todavia, como se publicar um comunicado da

.

verificou do restante da in- polícia colombiana sem a re

formação, foi o proprio sr. futação que. pretendia fazer
Lleras Camargo que resoll,eu I junto ao mesmo.

DES. ROBERTO MEDEIROS

Na Capltal da Repúblicã, * '!' '!' * *

submetendo-se a concurso, * \No início, o cancer é
lo:sl'oU uma das primeiras '!' uma doença local: con

classificações para Juiz subs- ',' suIte imediatamente 'o

tituto. Destacando-se sobre- �, seu médico
.maneira no exercício desse '" Auxilie a çampanha
cargo, pela sua cultura e pe- " contra o cancer da As
la sua retidão, alcançoU'log'o " sociação Catarinense
promoção a Juiz de Direito e '" de Medicina.
agora, a Desembargador, in- * * *

567 - Otavio Figueredo _ Demitido _ 15-3-51.

568 _ Aroido Brasil da Luz - Demitido - 8-8-51.

569 _:_ João Garrozi - Demitido - 22-5-51.
570 - Cândido Freitas - Demitido _ 26-4-51.
571 - Amélia Alves Rosa _ Demitida _ 5-3-51. x x

572 - Drausio Lilly Nogueira - Demitido - 13-3-51. Não é de hoje qu� a, ini-' x.'

573 - Antonieta Pegatti Nogueira _ Demitida prensa ventila o problema, I
_" AFIRMA, também a prezada conf'reira matutína .

13-3-51. constituindo este fato um a- �ue os .perseguidos d� sr. Nerêu Ra�os o foram em �lúmero
574 _ Paulo Michels _ Demitido _ 22-5-51. testado da profunda ígno- íncontável. E a relação? Estamos, ha tempos, dssafíando a

575 - João Costa Netto _ Demitido _ 12-4-51. rancía de que se acha infe- imprensa palaciana a publicar essa relação. Na Presídên-

576 _ Glicério Pereira .da Silva _ Demitido lizmente possuída a maioria cia da República, intérprete de nova ordem política, o ílus-

20-3-51. dos nossos homens publicas tre catarínense limitou-se a dispensar da comissão alguns

577 _ Raulino Rosa _ Removido _ 26-4-51. neste importante setor da vi- chefes de senviços. Menos de uma dezena. Mas, dirá A Ga-

578 _ Theodoro Atherino _ Removido _ 15-3-51. da de uma nação civilizada. zeta, que as perseguições a que se refere são mais antigas.

579 _ Carlos Rebelo -;- Removido _ 29-5-51. A situação das professoras De que tempo datarão? Será daquele em que o brilhante

580 _ Argenipe Antunes Lima _ Removido primárias do Estado do Rio é diário dependia com indomável bravura o Governo db sr.

27-9-51:_. ,
.

i l.�_ .absolutamente vexatória e a
Nerêu Ramos? Até agora podemos responder à Gazeta com

581 _ Sebasttão Ramos Schmidt _ Removido _ ' solução do seu caso vem sen-
o Diário OficIaI. Mas poderemos passar a revidar A GA-

18-6-51. do protelada pelas várias ad- ZETA com A GAZETA.

582 - Hélio Barbosa Fontes - Removido - 2-10-51. ministrações que por ali pas-
583 - Ruth Strugn - Demitida - 28-3-51.

584 - Carlos Rebelo _ Demitido - 26-9-51.

585 - Díonísín Maestri. - Demitido _ 24-2-51.

586 - Idolino Fernandes Sobrinho - Demitido -

31-5-51. _
-

; � ,

Joaquim Martins Varela - Removido
��� ,

27-2-51.

588 - Francisco Rodrigues Varela - Demitido

27-2-51.

589 - Rodolfo Carlos Cristiano - Demitido
24-2�51.

590 _ Rerii Reis _:_ Demitido - 24-2-51.
591 - Dimas José Spindola - Demitido =- 24-2-51.

592 _ Enelina Hemkemaier de Lis - Demitida -
6-6-51.

-

,

593 - Geni de Lourdes Rodolfo - Demitida

2-5-51. I iii:
594 - Pedro Vieira .Fhive�

- Remp:vido ,- '27-2-5!.
'

RIO, 10 (V, A.) _ Está.
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, horas a solenidade de assun-
. ,. , \ -

x. x ção do cargo do novo chefe de

x Estado-Maior da Aeronáuti-

A relação de Lajes é bem extensa. Seria- enol" ca, ll1ajor-brigadeiro Ajal-
me, se fizéssemos o levantamento não apenas dos mar Vieira Mascal'enhas.
5 primeiros meses, mas dos 5 anos do Govêrllo Bor
nhausen. A perseguição política contra os lageanos
durou, de fato, 5 anos. Ainda nos ultimos dias do
seu calamitoso GovêrnQ, passaram a ser persegui
dos, naquele município, também os elementos do
!ir. CeI. Aristiliano Ramo,s. Por motivos exclusiva

mente polítiCOS, para citar, foi demitido o sr: dr.

Celio Ramos, diretor da Maternidade e filho do sr.

Cel.. Aristiliano. Será que vão dizer que essa de
missão l1ão foi l)olítica, por per3eguição e que

foi a pedido?

Uuem . Perseguiu 1m:
Nerêu ou Irineu 1�

(continuação)
ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO
SEU GOV1l:RNO

28 - :NO MUNICIPIO DE LAJES

Por ato do sr. Presidente I cluindo-se entre os mais mo

da República, no Ministério ços que hajam conquistado,
da oTustiça, foi promovido a no Rio, tão alto posto.
Desembargador do Tribunal I Felicitando-o efusivamen-

de Justiça do Distrito Fede- 'te, levamos-lhe nosso abraço � ,----------------

'ral, o nos�o ilustre conterrâ- de congratulações extensivas
I

neo, dr. Roberto Medeiros. I à sua exma. 'família, Vene-

Iniciando na terra natal:l, randos pais e também a Jus
sua brilh::Ll1te carreira, o Des.,i tiça catarinense; em cujo
Roberto Medeiros ocupou a- �eio ó novo Desembargador

ql:i o car�'o de �ro�10tor Pú- i iniciou e C'onsolidôu suas vir
bhco e JUlz de DIreIto em vá- tudes de julgador integro e

l'iZtS comarc::t..i. ; de jm:ista emérito.

Para assisqrem aO ato de

sua investidura na Chet1a do
E. M. Aer. foram convidados
todos os oficiais-generais da

,FAB presentes na Capital
Federal, diretores e chefes de
serviço do Ministério da Ae

ror:áutica, comandantes de

grandes unidades da FAB se;
Rlô, 10 (V. A.) _ Deverá unânimidade. DePOiS, ó sr. diados no Distrito Federal e

figurar na ordem de amanhã Atilio Vivacqua, membro da- outras pessoas gradas.
na sessão do Senado, o pro- quele órgflo, quebrou a unâ-.

jeto de resolução do sr. Aura nimidade da decIsão, assi-
Moura Andrade, que Cassa as. nando o referido parecer co

licenças concedixias aO sena-' lUa "venciçlo".
dor Lino Matos, prefeito de 5. -------------

Paulo, e' aos governadores do Pronta
Rio Grande do Norte e do

'Paraná. O parecer da Comis
são de Justiça é favorável aO

projeto, concluindo por um

substituto o sr. Argemiro Fi

g_ueiredo, relator da matéria,
em que cita nominalmente os

interessados e fixa o prazo dA
trinta dias para optarem por
um de seus cargos. Quando a

materia foi discutida e vota
da pela Comissão de Justiça,
'1 parecer do sr. Argemiro Fi

gueiredo foi aprov::tdo por

RIO, (ARGUS-PRESS) I
mércio. Agora mesmo acaba-

Com o fito de tornar cada vez mos de receber tres dessas in

m�is conhe.ci�as na Itália as I teres.sa,n, tes . �ublicações: "II
001sas brasllelras, bem como Braslle , edlçao eSPecial do

RIO, 10 (V. A.) - Prosse-

'as possibilidades do nosso boletim daquela repartição
guep! silgilosamente' as dili-

, I b '1'
gencias em torno da impor'-

*
I paIS, o Escritório Comercial, ra�l eu'a em. Milão; "alcuni '

':' . Brasileiro em Milão, vem'! Dap deI Bra�ile", contendo taç�o ilegal de aparelhos de

I
televisão em São Paulo. In-

,!" pondo' e,111 execução. um am-' ,
_

vestigações mais rigorosas vi-
", pIo ,�rogralll1a �e d_lfusao, a- I sobre � divisão territorial e sam apurar quais as firmas
,� tra�es de pu�hcaçoes em que' política, clima, hidrografia e que controlavam a entrada
*

I'� mform� sobre as peculia- ! estatísticas sôbre indústrias, ilegal de televisão, sendo que
* rldades, rlquezas e. belezas transportes, vias de comunl'- alguns nomes já foram apon-
" naturais, desellivolNimento e cações, etc.', II mate deI Br'a- t da oS em relatório entregue.
"

I
progresso no ca,?lpo da cul- sile", folheto de propaganda' ontem, ao general Nelson de

'"
tUfa, da produçao e do co- do nosso mate. Melo.

587
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SENADOR NAO .PODERA' SER NEM
PREFEITO NEM GOVERNADOR

a mensagem
sôbre a mudança da

Capital
RIO, 10 (V. A.) - Apura

mos em fontes fidedignas.
que já se encontra pronta a

mensagem presidencial sobre
a mudança da capital fede
ral para a planalto goiano.
S'egundo as mesmas fontes,
êste mes, dentro de uns quin
ze dias, deverá a mensagem
ser enviada à Câmara Fede
ral.

PROPAGANDA DO BRASil NA ITÁLIA

Cr$

E' mais negócio ser co

zinheira do que pro
fessora no E. do Rio

RIO, 10 (V. A.) _ Professo-
ras fluminenses revoltadas
com o pouco caso que a admi

nistração do Estadd vem as

sumindo no tocante ao salário
do magistério primário, es

tão promovendo' reuniões
com a finalidade de obter a

elevação dos atuais níveís de

vencimentos que, segundo a

firmam, são inferiores aos

dos jardtnaíros e cozinheiros
do Estado do Rio.

saram.

Já é tempo do atual Gover
no pensar seriamente neste
assunto.
N. R. - Qualquer seme

lhança com o professorado
catarínense é 111era coinci
dência.

Chefia do .Estado
Maior da

Aeronáutica

A sua nomeação para o al

to cargo que irá exerCer pela
ter,ceira vez é motivo de :geral
entusiasmo, não apenas no

SEÜO da Força Aérea Brasilei

ra, mas nos diversos circulas
das nossas forças armadas e

na sociedade.

Favorável o ministro
da Faz�nda à reforma

da Constituiçãd
RIO, 10 (V. A.) :_ O sr,

�osé MariaAlkimim, que pas
sou o domingo em Belo Hori

zonte, declarou-se favorável
à reforma da Constituição,
sobretudo no que respeita à

.discriminação de rendas. Dis
se o minis'tro da Fazenda: "A

reforma neste ponto parece'
absolutamente necessaria.
Não.' preservaremos o re

gime federativo sem o refor
ço financeiro das unidades
federais".

Contrabando de apa
relhos de televisão

APESAR das enérgieas ordens dQ s r. Ooveru.ulur,
a 'respeito de conrnrr-ênclns públicas e tornadas de jlJ'éÇtl
comenta-se pelu c.dade a a{Jllish�io de llui� d() (1.,1 miIL:i,j

de cruzeiro,'> de pneus em (icsacôrdo com 'ilIIl'Jlas l';�CO;i1êl1-

dações .

x x

x

_
" CORRE, íguulmentn, que o Instf tu to de 'j�t111C:1 ;;�lO

será construido pela firma de que é sócio o uün Iugu 1'0-

manowski, independentemente de concorrência. Diante

disso, as perguntas: Para que a nota oficial? PUll�' epatér
les bourgeois?

x x

x

-
':' AS LISTAS dos removídos e demitidos rl0 sr. Iri

neu Bornhausen, que estamos puhlícandn, foram colhidas

ao Diário Ofi.cial e publicadas por nós em outubro de 1951.

Àquela época, como as vinganças ainda estivessem muiíÓ
vivas, nenhum dos pe�,seguidos reclamou da inclusão do'

seu nome nas relações. Alguns dos }lel'se.guidos, mais tar

de, quando em época eleitoral, f'raquejaram diante de orer

tas vantajosas do Govêrno e tiveram suas demissões e re

moções anuladas. Serão desses poucos os nomes que A

GAZETA promete publicar, anunciando "desmentidos em

profusão". E' estulta a alegação de que estamos arrolando
nomes de gente transferida a pedido. Os atos (10 Diário

Oficial são a nossa prova.

x x

x

", SO' VINTE E CINCO? Nãó! nossa prezada con

feita A GAZETA, em manchete, publicou domingo último,
o seguinte telegrama:

Recebemos o seguinte telegrama: Praça XV

(Rio, D. F.' 0328, 39,8,12 _ Tenho o prazer de

eomuntcar que. o senhor mínístro da Vlacâo,
atendendo minha solicitação, autorizou a execu

ção serviços de terraplenagem e obras de :trt�

no valor de vinte cinco mílhõss de eruzeros na

BR-36 no trecho "Joaçaba-�anxerê", Cordial

mente LEOBERTO LEAL.

Acontece que, já na véspera, o CORREIO DA MAN!H,
do RIO, publicava a seguinte nota, com um engano de tro

«ar Laguna por Lajes, corrigido na reprodução:
CONCORRENCIAS NO DNER PARA SErtVICOS

DE TERRAPLENAGEM E 'OBRAS QE ARTE
.... 0 D�partamento Nacional de Estradas de

Jl;odage�. fat;á. realizar -conc?r�cias,. nos, proxí
mos d'ias, para a execução de. serviços de terra

plenagem e obras de arte em três trnncns rodo-

viários do país.
A tomaãa ·de propostas obedecet'á a seguinte

ordem:

Dia 26 do corrente:' BR-36 (FlorianópOlis -
Lajes - Itapiranga), trecho Lajes _ Joacaba

,Valor' dos serviços: 30 milhões de cruzeiros-.
.

Dia 3 de maio: BR-14 _ Curitiba _ Porto

União, trecho Santo Ántônio da Platina - Ibai

tí (est. 4.880 - 5.400). Valor (lo serviço, Cr$ ....
8.000.000,00.

Dia 27 do ,corrente: BR-31 (Vitória _ Belo
Horizonte - Cuiabá), trecho Jataí _ Canal de

I São Simão. Valor do ser:viço Cr$ ..9.000.000,oo.
Como se vê, são 30 milhões e não apenas 25! Ou será

que os que o ilustre deputado Leoberto, Leal conseguiu, ex
tra-orçamento, são outros?

ACORDO FLORESTAL

Com o Estado de Santa Catarina
Pelo Sr. José Carlos de Mattos Horta Barbosa, mui

ligno executor do acôrdo Florestal no Estado de Santa Ca

tarina, ficou estipulado o seguinte horário de serviço na

quela Repartição: das 12 às 17,30 e aos sábados da� 9 à.õ
12 horas.

./

J
"C. -..11 _.�:....S-III!!-=L�·"-,.,
-�"� �v�. ....I

i>erc aí.,. 1'orle ser o Govern�(lor me

lnando para assumir o Govêrno!!!
cha-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o 18TADOFlorianÓlJO!is, Quarta-feira, 11 de ,Abril de 1!)56

10 ·andar. \,

Sàlas 1 e 2 � Rua Jerônimo
Co.elho, 1

Horário: 8 às 11 -' 16 às
18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada,

.... ,.� ,.-

CIRURGUO-DENTISTA·
'CONSULTóRIO

.

Ediflcio

Pllhénon - 2° ll'J;ldar - sala
203 - Rua 'Tenente' Silveira, 11Y�
Atende diáriamente das 8 às'

11 horas',
.

3as e 5as Jdas 14 as 18 horas.
_ 19 as 22 horas, I

Confecciona Dentà'duras e Pon.
tes idóveis d ... Nylon.

Consultas: da" 8,UO às 11 ho
ras e- das 14,00 às 18 horas
I Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURG1ÃO
Doencas de Senhoras _ Partos
_ Operações·_ Vias Urinárias'
Curso de aperfeiçoamenb e

loríga prática !;lOS Hospitais de
Buenos Aires. ;

CONSULTóRIO: Rua ]j'elipe
Schrrridt, nr: Ül (sobrado). F'ONÉ
3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho-

ras. I
Residência: Avenida Rio Bran-

co, n. 42. '

Atende chamados
Telefone: _ 3296.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

DR. A,NTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
,

Ortopedia
Coüsultório: \ João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente;
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: _ 2.714.
DRA. WLADYSLAVA

,-

W. MUSSI

DR. LAURO DAU�A O ESTADO
._..;

. ��íNICA GER�L. I . ADMINISTRAÇÃO
Ef;peclahst� em'

. �o�estJlls de Redação e Oficinas, à rua 'Con·
Senhoras e v.las urlnarla.s. _ I�eiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
Cura ,râdlc�l das mfecçoes _ Cx. Postal 139.

agu?as e. c;o.mcas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
gemto-urmarlO em ambos ds 'Gerente: DOMINGOS F.' DE
sexos. 'AQUINO \

MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Repre�entantes:
CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara,
GERAL-PARTOS Horário: 101h ás 12 e 21h ás n. Ltda

Serviço completo' e esl?eciali- Consultório: R. Tiradentes,)'2 Rúa Senador Dantas, 40 - 6°
zado das DOENÇAS DE SENHO- _ 1° Andar -- Fone: 32116. andar.

RAS, com modernos métodos de Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 - Rio de Janeil"l"

diagnósticos e tratamento.. »tinho, 13 (Chácara dó ESIlanha) Rua 15 de No\·emb·ro 228 6°

SULPOSCO�IA .....I HIST�RO _
- Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo.

,SALPINGOGRAFIA -. METABO- ASSINATURAS
LISMO BASAL Na ,Capital

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

Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALH,O Semestre .....•..... Cr$ _90,00
Violeta -e Infra Vermelho. ' No InteTior
Consultório: Rua TTajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano •....•••.•.•... Cr$ 200,00

l0 andar - ;Edifido do Montepio. PUERICULTURA _ PEDIATiUA Semestre ...••..... Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas -

_ ALERGIA INFANTIL,. Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. ,Consultório: -;- Rua Tirader.- Os originais, mesmo não pu-
Das 15 às 118 horaa _ Dra. tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI 'Residência: _ Av. H.remo A direção não se responsabiliza
Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 - Tel. 2.530. pdos conceitoi emitidos nQs ar-

powsky, 84. Horário: - Das 14 às 18 110' tigos assi�ados.
�

_ .. -� 'ras diáriamente
DR•. JúLIO DOIN

,VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS
-

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES
Infra-Vermelho _ Nebulização ..:...

Ultra-Som
(T>:atamento· de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Receita .de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado) r

Horário das 9 às 12 horas e

dae 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei-

reles 22 - Fone 2675.
.

Res. - Rua São Jorge 20 _

Fone 24 21. ...
,

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

. -

DR.' NEW'rON
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de Senhoras - Procto

logia - Eletricidade Médi-:'ll
ConC-lltório: Ru.a Vitor Mei

reles r.. 28 - Teleíone: 3307.
_

Consultas: Das 15 horas em

'diante.
Residência: ,Fone, 3.422
Rüa: Blumenau' n. '71�

DR. ÁNTONIO BATISTA
JUNIOR ,.

CLINICA' ESPECIALIZADA DE
. "

, '
� CRIANÇAS

C'onstlltaf das 9 ,ás 11 horas.
Res. é Cons. Padve Miguelinho,

12.
-DR. MARIO WEN-.,

DHAUSEN
.

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
'É CRIANÇAS�

Consultório _ Rua João Pin
to, 10 .:__ Tel. 'M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residêncià; Rua Esteves Jú,

nior, 45. Tel. 2:S12.

DR. I. LOBA'rO
FILHO

DR. NEY PERRONE
MUND'

Formad'o' peG"'1ràculdade Nacio
nal de Medicina :Universidade

do' Brasil
luO DE JÁNEIRO

AperfeÍC;OI!imento na "Caj!a de
Saudtõ São Miguel" ,

Prof.•rernandf\ Paulino
Interno por 3 anoo do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇÕES
CLINICA 'De ADULTOS

.DOENÇAS DE SENHORAS
eONSULTAS: Na Hospital de

Candade, ,diáril\mente pela ma

nhã
RESIDtNCIA:

;;::'�huteL. J-?'l ,""

.;, Flo:riIUlÓP!!UI�

2.021
2.276
3.147
3.321
8.449
2.694/
,3.37),
3.6119

DR. IVO VON WANGENHÉIM
DE N 'l!I S T A -

Consultá,do/ 'rUa Bocaiula, 42"
- Rua ,Duarte

'��;

.....

INDICADOR PROFISSIONALIs------
M É D I COS' O ,. tDR. WALMOR ZOMER DR:-josTiAVARES eu IS a para

GARCIA
\ IRACEMA . lc,r.·a'.nças.Diplomado 'lIela Faculdade Na-

cícnal d�id��d��n�ra�� Univer- D(\:fr�A�N�lí���tsG�R��N- 'DR. JUAREZ PHILlPPI
E:;-intel."no por concurso da Ma- Angustia Complexos Edifício João Alfredo

ternidade-Escola ,
Insonia - Ataques _ Manias _

(Serviço,' do Prof. Octávio Ro-' Problemática afetiva e sexual

drigues Lima) I Do Serviço Nacional de Doen-.
Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colôpia Sant-Ana. '

do Rio de Janeiro I CONSU!Ji()RIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Caridade I jano,
41 �as IH às 17 horas,

e da l'tlaternidade Dr.: Carlos, RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,
Corrêa .! "139

Tel. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS r-
-----.-.-------

,PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VALÉ-
Cons : Rua João Pinto n. '16, I RIO DE ASSIS DR. CESAR BATALHA DAdas 16,00 às 18,0.0 horas. l D S

.

d Clí I f tíl
Pel hã t d di i os, ervrços e nuca n an 1

I IRA
.

a �an � en.: I 'd- l da Assistência Municipal e Hos- S LVE
rI��en e no ospi a e

I pital de Caridade Cirurgião Dentista )

. C.arl�ade. CLíNICA MÉDICA DE- CRiAN-
Restdência:

I ÇAS E ADULTOS' Clínica de Adultos e
Rua: General Bittencourc n AI

. .

C
.

'R' X
101.. ':-. ergra - nanças alO

T I f . 2693
Consultó rio : Rua Nunes Ma- At d H 1'-' Mae e one. . .

. chado, 7 _ Consultas das 15 às en ,e com - o ã r-

DR. ROMEU BASTOS 118R��[da:�cia: Rua Marechal G'ui- cada.
S

.

39 A S
PIRES Felipe chmídt. a-

i
lherme, 5 _ Fúne: 3783

las 3 'e 4.
MÉDICO _

'

Com prática no' Hospital São DOENÇAS DO APARELHO DI-

Francisco de Assis e na Santa
! GESTIVO - ULCERAS DO ES- A D V O G A D P S

Ccsa do Rio de Janeiro

I
TOMAGO E DUODENO, ALER-

�

CLINWA MÉDICA GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA NICA GERAl- DR. JOS� MEDEIROS
Consu ltôzio : Rua Vitor Mei- DR. JúLIO PAUPITZ VIEIRA

reles, 2� Tel. 2675. I FILHO ._ A.DVOGADO
Horári?�: Segundas, Quartas 'e Ex-interno da 20" enfermal"la Caixa Postal 150 - Itajaí -

Se�ta i�lr�s: 18 'h I e Serviço de gastro-enterologia Santa Catarina.

Ras'd' a.��. R,ora� r S h [ da Santa .Casa do Rio de Jeneirol -D'R'-C"'L-A"-R-N__'O-G---
. es� encia:

°
ua e rpe c'! (Prof. W. Berardinelli). ,.

,.

•

midt, 23 - 2.. andar, apto 1 -

i Cu.[So de neurologia (Prof. GALLE'FTI
Tel. 3.002. A....': '1 ')

,

us,...agesl o '.
'

_ ADVOGADO _

D�. HENRIQUE PRISCO .
.

Ex-interno do Hospital mater- I Rua Vitor Meireles, 60.
nidade V. Amaral. FONE:: 2.468 -A

. PARAISO DOENÇAS INTERNAS Florianópolis _

lhÉDICO Coração, Estômago, intestino, . -

, Operações �,Doimças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos. rtos e úteru
Curso de Especialização no

I consu,
.ltó ri o : Vitor Meireles 22. _ALMEIDA

Hospital dos 'Servidores .do EJ- Das 16 às 18 horas.
.

- ADVOGADO _

tado.. Reaidência ; Rua Bocaiuva 20. Escritório e Residência:

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: 3458. Av. Hercilio LuzI 15

Andrade). Telefone: 334C. '

Consultas. - Pela manhã no DR. MÁRIO DE LARMO •••••••••••••••••".....
_

Hospit s.l de Caridade. CANTIÇÁO '

A tardo das 15,3'Ú hs. em dian- DE. N
..

T IS' T A. S ,

te no consultório á Rua 'Nunea 1\1: É D I C O

Machado 17 Esquina de Tira-
CLÍNICO DE CRIANÇAS DR•.-SAMUEL FONSECA

C t.í h 44 T I 3120
ADULTOS

, C.IRUR"IÃ.''O-DENTÍSTA.,ou mo. e' .: Doenças Internas
,u-

R idê
. . P 'p' d t Clínica ..- 'Ci,rurgia

eSI encra _ _.ua resmen e CORAÇÃO ,_ FIGADO _. RINS
C

.

h 44 PROTESE: - Pontes Moveis e
outm o .

_ INTESTINOS
.'

Dentaduras em

s- .CLINICA
Tratamento moderno da Nylon.

,;' de SIFILIS DIATERMIA: - Tratamento de

OLHOS ..::.. OUVIDOS _ 'NARIZ Consultório - Rua Vitor Mei- canais pela al-

I E, GARGANTA eles! 22.
HORÁRIO'.

ta frequencía.
�.

'"

'

DO,. Raios X e Infra ..Vermelho

DR; GUERREIRO DA .
- Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

,7
_ F'ONSECÁ

Telefone: Consultório - 3.415 Fernando MachadÍ> nO. 6
,_ "" Residência: Rua José do Vale Fone 2225
Cnefe

.

do Serviço. de OTORI- Pereira 158 - Praia da' Saudade

NO 'do Hospital de Florianópolis,
_ Coqueiros

Possue a CLINICA os APARE· � --

LHOS MAIS M()DEIRNOS PARA DR. CONS'fANTINO
TRATAMENTO 'das DOENÇAS DIMATOS
da ESPECIALIDADE ,

Consultas -;- pela
.

manhã no

HOSPITAL ,

A, TARDE -- das 2 as 5 _

no .C'oNSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n", 2'

.

RESID}j:NCIA -:- Felipe Sgh
midt nO. 113 Tee 2366,

INFURMAÇõES UTEIS.
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações qlJe n.;;cessita,
diài'iamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado .•••••••....... 3.022
A Gazeta ••••••..•••.. • • 2.656
Diário da 'farde 3.679
Imprensa Oficial ••..... '. 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) 2.314
(Portaria) '.. 2.036

Nerêu Ramos ..•....•.... 3.831

Militar 3.167
São Sebastião (Casa de

Saúde) 3.163

M��.�rn����êea �����(���� 3.121 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANóFOLIS
CHAMADOS UR- -Fones: 25-34 e '25-35 -
GENTES

Corpô de' Bombeiros ..... 3.J13
Serviço, Luz (Raclama-
ções) ••••.•... ,........ 2.404

Po!ícia ($ala Comissário. . 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.594

C-ÓMPA'Nli'IAS DE
TRANSPORTES

'Düenças do apare.Jho respiratório TAC .....'.. ..••.. .. .••• '3.700
. TUBERCULOS'E ,Cruzeiro do Súl ••.•.•.. 2.500

RADIOGl,'tAFIA E RADIOSCOPIA, Ean:'ir� : : ' 3,,653

DOS PULMõES o/arlg .
2:325

Cirurgia <:1.0 Torax Lóide Aéreo ,........ 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real ................•... 2.377

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

i'isi,oclrurgião do' \Hospital Ne- ·HOTÉIS
rêu Ramos Lux : ..•••••.•••.••• ; •••

Curso de especializaçíio pela Magestie •.....•••..•••.•

S. N. T. Ex-interno e Ex-assia- Metropo"l ...•..•...•••..•
tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ......•..•.•• " ••

'

.

Guimarães (Rio). Cacique ......••..••••.•

lCons.: Felipe Schmidt, 38 -. Central .

Fone 3801 Estvela '.....•••• - •... '.

Atende em

hora.
marcada,

I
Ideal ,

...••••••..•.•
,

•••

Res.: - ,Rua Esteves J�nior, E�T��ITO .

�o _ Fone. �Slli,l Disque .. .,. - ..

'.lt�,��."���T��·;.,,t�"l'.'
'

,��;'ii.�WW---:·t'� _ .' ,l�

O h6rári.o de saíd� d� F��ianópolis, s�!á �s 24,00' Um novo jornal realmente novo..

horas e do RIO de JaneIro as 16,00 horas. ..
. .' I Constante rtoticiá.rio a respeito de Santa Catarina e

Tanto n� Ida como na Volta o,navi� . .f,ará�escala nós particularmente de Florianópolis.
portos de São Sebastião, ilhabela e Ubàtuba.

' À venda nas principais bancas de jo�·na;s.
. Para, melhores informa.ções,l dirijam-se..> à- séde da' Para. maiores informações procúre o agente e ...or-

IEmprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 :._ Telefone 22�12. "'espondenb�! à nO 27.
.

�--��������c

• �...t
Co", êste VAlol!' VoS.
�b..ilt'â. W716 contA que
lhe roendêrã jut'O cam.

penS6dor
e

" .-
12VM'á pArA sua ,.eIM,,,.

,

.

ci� um lindo e útil presente:
umBEUS8/MO eOfI<Ede J4CO eROMADO.

�

AProocuroe hOje o'NOVO .<!'"

NCO GRiCOLA!�:
.�c7�,16 ,.. .i'

FI..CRIANOPOJ.lS -. �NTA c:AT�M.·· ,�,....,.

·7��r-
�����

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

! Restaurante RapoU
:
•

: Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! •

: Desconto especial para os senhores viajantes. :
....................sR••a*••••••••••••••••••

\

Rua Marechal Deodoro 50.

Agência: ll.ua!Deoaoro esquina da
Rua:Tenente Silveira� :K

·Viagem. com segurança
'e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS'�D0
-�- :-: lAPIDO {;SOL-BRISILEIBO)"" ,

�_Florianópoli8 - ·Ita1a( - Joínvílle ;._ Curit1b�

--------���--�--�---�----------------------

"

,', �

Expresso FlorianópDlis LIda.
ENDEREÇO� ATUALIZADOS- DO EXPR�SSO

FLORIANÓPOLIS LTDA •

Transporte$ de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPp
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO RIO
DE JA,NEIRO E BELo HOR!ZONTE.

,

'

06

Fpolis. Itajaí Rio Santos

8/4 10/4 ,15/4 16/4
20/4 22/4 27/4 28/4
3/5 5/5 10/5 "v" .�"""'-

.�11/5
.i'

NOTA: - OS ROSSOS serviços nas praças de Pôrto

Alegp', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RkPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
, ,

HOEPCKE
R1 ''I0·-IOT08 .. «C-tRL

I

. I
BOHPC,KE��

ITINERAllIO
SAlDAS DÉ

I D A VOLTA

!

das' Esquadrias
DE ALBERTO KICHTER .

�\la 24 �e Maio, 612 - �streito - Florianópolis
Portas, Janelas, caixas, 'meia-caixas, vistas, etc., COl1l

ostóque para -entréga imediata.' j
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
'

Pdeços 'baixos - Examine e compre o que .está pron
to para entrega imediata '

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

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

���i.M�"
_ jf.t....

FARMÁCIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

M:eS DE ABRIL

31 - Sábado (março) - Farmácia Santo Antônio
- Rua Felipe Schmidt, 43, .

1 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua
Felipe Schmidt, 43.·

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Rua Tirajano. -c

.

..
'<;

8 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-
:ano.

14 - Sábado (tarde) - Farmácia .Noturna' :.__ Rua
Trajano. .: "

'

,

15 - Domingo' - Farmácia Noturna :- Rua Tr�
jano.

21 - Sábado (Fehado),.,- Farmácia Esperança __:_

Rua Conselheiro Mafra. ,:'�
-

22 - Domingo �. Farmácia Nelson - Rua. Felipe
Schmidt. .. .'o

. i

28 - Sâbado (tarde) ..:..c.. Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

.

·2,9 - Domingo - Farrnácla Moderna - Rua João
Pinto.

ALUGA�SE NO CENTRO

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

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

via au torização dêste Departamento.
D. S. P., em, março de 1956�
Luiz Osvaldo d'Acâmpora - Inspetor de Farmácias.

Farmácias
Felipe Sch-

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube
ou Repartição Publica.

TRATAR NA
:"A

_ ; f: .

/o ÓG� í
.-

�

�e'1\..·.· --""�'\,.:'::"�: --

,'o ---- e,- ,�

ijk�!!",�IIE.RGIAS!"':�11(/5 .-.,r. • ,

,.,�
)

IM.trlbuidor

Comercio Transportei
RlUi Joio Pinto, g)'poli

C. RAMOS S/A

BORDADOS A MAO
Ensina-se na R�a Felidano NI'�es Pires 1Z.

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Flórianõpo}is

_A HORA
DE PORTO ALEGRE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 11 dê Aluil' de J!J56 lI-
O .STADO
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• .... .-----..--- • M=-::C." mrxrn'Zlif........- .....

_--.---- ROO<

,
• _ 1IíIiiI'

que lhe' serão prestadas pe- I Casacos d I I� $ I 9701'0 grande círculo de amiza- _E aqora onde vou' arraniar tempo? ...

e De ., ur • ,00
eles !!Ue admiram o espírito. 0 \J.. ' I Cas'acos 11 I $ I 4�OJl'ofàndamente cristão, da IP', 8 DI' 00 a cr �. " ,00
',ist:pta aniversariante, O -QUE SITUAç.ÃO? �L(JH\Jm,Z:t1' o 111 •. .umo é a i)reot:up�ção oosedante

8S'fADO se 'associa respei- LOGO HOJE, AN\VER-
,-i(l cad" um nesses tempos de vida dif icil, de vida caris-

tosamente, deaeiando inú- SÁRIO DA CLARINHA,
simu. Economizar, sem contudo chegar a privar-se do,

i I meras felicidades.' NÃO OBTIVE HORA necessário, é o ideal, e êsse ideal pode ser satisfeito por
I

, fluem se dêr ao trabalho de especular, de confrontar
NO CA8E,�EIREIRO ...

preços.
Em agasalhos' de inverno, cuja compra é uma neces

sida de imperiósa, temos agora, na nossa Capital uma

magnifica oportunidade. Conformé já foi divulgado, arn

pl amente, pretende a firma proprietarta de "A Modelar",
uctabil izur o inverno de ] 956 como o "'inverno triunfal
de A Modelar". Para .isso adquiriu o mais selecionado e

tambem o maior estoque de todos os tempos. Adquirtu-o
em magnificas condições de preços e será igualmente
vendido por, preços magnificamente' baratos. Haja visto
() titulo desta nóta que é b[;rp uma amostra dos preços
\ ántajosissímos neste "inverno triunfal de A Modelar".

�___...........,� i4UNOO� MODA
' .'

Josefina Mendonza mel!1�n'fl�do ao ala-
(Da Globe. Press) ranjado, e do a-zful 'ao verde.

NOVA YORK � Desde Naturalmsnts,' 4Pdos os ar

,,�_.A!J
-: algum tempo, previa-se que tigos -expostos{üe destaca

.

o couro ínundarta o país e vam por sua ��legnncin e
ficaria na moda, durante tô- ,implicidàde. "Viam-se 'vesti
das as estações. dos pa ra esporte e conjun
E, com efeito, a promessa te" para-a tarde, para a noi-

se cumpriu. O couro apare- te e para casa. Peja prtmeí
ceu em todo o seu esplendor no: vez, viu-se a combinacão
na recente exposição realí- do couro CO)'Í'l "surahs"

.

de
zada pelo órgão represen ta- se.ia pura e tecidos de linho
tivo das indústrias de couro f' de algodao. Outra novida-
da América do Norte. d.e. foi um "enaernbla" cuja
Foram ali expostas- cole- S<:l� pode ser apertada ou

ções do presente e do f'útu- l'('nada, ambas de casemíra
1'0, nas formas clássicas fa- e cuja blusa estampada era
mi.lares. Mais do que isso, recoberta por uma jaqueta
porém, se destacaram as no- de. pelica Tn:uito fina e ma
-jas e múltiplas utilidades c ia, fonada com o mesmo

a to••s que
dos chamados "couros no- pano da blusa.
vos". I

E isso é muito natural. Ós
novos acabamentos permi
tem lavar os artigos de cou

,
1'0, a sêco ou da maneira
usual, as novas contexturas
e, novas côres dêssés artigos
(�o�stituem, de fato, novida-
des absolutas.

'

l�' justo ressaltar que mui
to se deve, no que diz res

peito à adoção dessa nova

moda,. a{)s trabalhos de pes
quisa

v

levados a cabo pela
(,eneral Dyestuff Company,
que criou, em seus-laborató
rivs, processo's especiais pa
ra cl1ltir e tingir couros, os

qvais. asSegl�ram ao artigo
!,jel'felta maciez e flexibili
c!:lde, tornando possível o a

pa'reCimento, de côres intei
I'::\!nente novas.

• •

ociais
ULTIMA 'MODA

_w...·............"""'_,._.
Sra. dr. Arno Hoeschel

,

Transcorre hoje o aniver
sário natalício dá exma. sra,

d. Hili:la da Silva Hoeschel,
esposa do sr. Arno Pedro
Hoeschel. •

Dama ilustre cuja bonda
de é o traço proeminente de
seu caráter, e que tanto a

evidencia na sociedade lo
cal, ver-se-á cercada de ho
menagens significativas que
lhe prestarão as pessoas dé
suas relações.
Ú ESTADO cumprímen

tando-a respeitosamente' a
presenta felicitações.

- BOBAGEM! COM TOMt,
A PERMANENTE'CRE
ME A FRIO. VOCÊ FA

RA' EM CASA UMA BO

NITA f SUAVE ONDULAÇÃO,
•

-DEIXE·ME AJUDA�LA.
, PRIMEIRO: ENROLA·SE O

CASELO COM OS GIRO

.ONOULADORES TONI. '

Dr. Vitor Lima
I

-VEJA QUE FÁCIL E RI(
PIDO! AGORA APLICA-SE A

LOÇÃO OND\)LADORA TONI.

ENQUANTO A PERMANENTE

"PEGA'� POOÉRA' CUIDAR
DE SEUS AFAZERES.

Transcorre hoje, o aniver
sário natalício do nosso pre
zado e distinto conterrâneo
sr. dr. Vitor Lima, alto tun-,
cionário do Ministério PÚ
b-lico desta Capital.
Às muitas \homenagens os

de O ESTADO -se associam
.rprasen tando votos de mui
tas felicidades.

�-QUE PENT_EADO MARAVILHOSO I ;J>1; Ilml�"lih.ONOE VOCE O FEZ?' , ���! v 1 ,

- EM CASA! USEI TONI E OBTIVE ESTA ,��!., 'tONDULAçÃO SONITA. SUAVE E NATURAl!
_

'Ir""":�' I'
7

Menina Elizabeth Luz C.
Andrade

QNDULAÇAO
PERMANENTE

EM 'CASA
l,SOO,OPO unidades

vendidas na Brasil

Son-ét'o
" �, J V -',.

"� " GUlLHER
Menino Ivan Brasil

,
Transcorre hoje o seu pri

meiro aniversário natalício
o galante: menino Ivan Bra
sil, 'filho do sr, SeD�stião
Brasil e de sua exma. espo
s\. sra. d. Norrnélia Brasil.

�

ALMEIDA'

AGRAQECfMENTO E CONVITE PARA
��;.,>, •

MISSA DE 70 DIA'
Não andes-a ,indagar <luem fui, n andes', ..

TiVe um passado, .é claro. Mas, qu ueres?,
Tu não és como o resto, das mulhe ,

meu ídolo pequeno de ol�os grande
HÉLIO OSóRIO

És uma esplêndida exce'ção morena.

Sabes que és linda e pequenina. E s es

gue.te amo porque és lin,da',e que ttl'abes

tôda num beijo só; porque es peque .,,'
,

, ,

FAZEM ANOS, HOJE: Felicidads Ferreira Osório e fa1TIília, agradecem a

todos que compareceram ao, s-epultamento de seu filho
Hélio Osérao, ocorrido dia 6 do corrente e convidam
'para a missa de 7° dia, que mandam celebrar em sufrágio
'a sua alma dia 13' do corrente as 7,30 na .Matrts N. S.
de Fátima no Estreito.

'
,

,

A família enlutada desde '1'á ,agradeceI' '

comparecerem a esse ato de fé cristã..

_ Sr. Zenon Bonassis, al
to funcionário da Peniten
ciária do Estado e pessoa
muito relacionada nesta Ca-
pital; 1
_' Sr. Antônio Lopes Fa

rias;
_ Sr. Miguel de' Souza

Reis;
_ Sra. Alice Carpes As

sis;
_ Sra. Andreza Gonçal

ves da Silva;
.:_ Sta. Irene Cristovão de

Oliveira;
,

_ Sta. Maria de Lourdes
,Ferrari;

-

_ Sta. Dalila Luz;
_ Sra. Ceci Gonçalves

Povoas;
_ Menina Lenir, filha do

:;1'. Jorge Tonera;
. .:_ Sta. Maria Nicólich.

'I ,

Basta que saibas isso. Pouco import�, ,lo

a histór-ia de um passad'o que eunem: orno

a sério... A minha mocidade, cbnl>' ,

o Senhor de �'albrough, está bem mol'ta ...
,

Tu mesma me disseste (se a memória

não me falha) que em tua mocidade
,

.hâ um romance também ... Não é verdade?

-Eu preciso saber tôda essa histôr la l .

�

PARTICIPACAO,

,

BENTO AGUIDO VIEIRA
E 'F ��-�,

,

CELI.NA DOIN VIElRá
participam aO$ seus parentes e pessôas ,de suas re

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

Henriql!e Ferrari Junior.

ANIVERSÁRIOS I Nesta .oporturridade, Ii

I tas serão �s .hom:n, S

l
Vva. dr. Tolentino de lque recebera a !lustre a,

, Carvalho homenagens estas qu e

testemunharão a geral
Na data de hoje vê trans- }latia que desfruta.

c rrer a do seu aniversário I
Os de O ESTADO, p -

�atalício a sra.' ,do
.

Tereza rosam:nte apresentam
amos da Silva Carvalho, cumpnmentos.
spôs!!t do saudoso ST. dr. To-

ent!no' de Carvalho. Vva. CO.l'iguasi A.
, Dama de méritos invulga-

res� dotada de um coração I Transco1'l'e hoje o ani

boníssimo, sempre pronto a sário natalício da exma.

amenizar aos necessitados, d. Odete Natividade da

a ilustre dama possue um ta, viúva do sr. Corig
vastíssimo círculo- de ami-,Austricliano da Costa 'C

zades na socie<;1ade' local, Initora do nosso, corresp

que admira as apreciáveis: dente Ten. Andrélino N.

virtudes da distinta aniver- Costa.
, ,

sariante. Às muitas

-_ ...... �

--------_.,

CENTRO PAULISTA Df SANl'A
CATARINA "C. P. S. C."

DOCES U TORTAS
Convidamos todos os paulistas residentes nesta Capi

m ' tal para, dia 11 (quarta-feira), às 20 horas, comparecerem
Doceil'a especializada em à "Casa de Santa Catarina", afim de deliberarem sôbre a

Pôrto Alegre, aceita eneo- fundação do "Centro Paulista de Santa Catarina". .

:nendas de doces, enfeites" I Aos paulistas do interior do Estado, que desejarem fa

tortas e pudins para casa- 'zer parte do referido Centro comunicamos que poderão
mentos, batizados e aniver-jl eIl!viar suas adesões (provisoriamente), aos cuid�',dos de

Rua Feliciano Angelo Ribeir'o, Departamento de Educação, Floria nõpolis,
" A COMISSÃO '

TURAS DO ZE-MUTRE:�A

\focê sabia que ...

I,

r

-.:::::::- \

Df 2_000 cssos • !({t
,

DE RWMATIS' � !III!
MO ARTICULA.. E!!i1'\JD1\OO.S. �

59 FORAM PROVO<.A()05 �OOQUE MEd�NI(_O,
8 POR L�QUf TI!RNUCO E 5 PORE5'FORÇO
ns«;o A PE"RCENTA,GEM Df 72 SÕBRE
:2 000 É PEQu'El'lA, MA:,') DFV[ ,'3E' TER EM

�ONTA �UE o CHOQ.JE E o E ::>'FORc;..,O
Pui)EM PROvOCAR. o Re.UMATlSMO.

JI CÔNDOLJ\ vfNtrlANA
('OMÚM li TOTAl:. .

MEN1E PINTADA' DE
NF;:,GRO.ATtOS SEUS
A 'DORNOS e cox INoS

5Ão NEGROS /

Os c�sacos e capas de
_0,11'0, fino, de tonal'idades
de branco e côres "sari"
êx61 icas foram dos que mais
<_:11amaram a atenção. Entre
�Dtes, encontrava-se uma
Jaqueta de pelica muito cur

t:1., de mangas largas, em es
tIlJn clolman,'prêsa de' tal
rnv�o que permitia destacar
:l saia "bonffan t".

ExperlmeDte Doie.
- CREME ESPECIAL

INGREDIENTES:

Além das tonalidades pas_
tt'J, predominaram, na expo
,lição, quatro famílias "'de cô
t't:S: do.__beige pálido ao mar

l�on; de côr de rosa ao ver-

Y2 xícara de manteiga ou,
nargarina
300 gramas de queijo

:reme

2 colheres de 'sopa de ce

')ola picada
1 cother de chá de mô�ho

inglês

MANEIRA DE FAZJi:R�,
,1 - Coloqué todos os in

gredientes juntos dentro de
uma vasilha qyalquer.
,2 - Misture bem.
3 - Coloque . no mesmo

prato, .em "olta da carne, na
hor'l de ,ir para a mesa.

(A1'LA).

Vende-se

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flortanópolts, Quarta�feira, 11 de Aln'U ele HJ56

"
. �i..,

: A seleção brasileira, que tão brilhantemente derreteu o "onze" de Poríuqal.em lisbôe, pelo e ore de 1 x O, já se :i encontra em Zurich, devendo enfrentar na tarde de hoje o "scratch" Suiço que se enceníre b m preparado' para i

I resisti r ao. PO?�rio brasi lei roo Todos o_s_brasi leir?s esta rã� hoje com.o p�nsamente nos 11 rapesque estão hon- I
,

rando e dignificando no Velho �undo o conceito esportivo do BraSIl: Força, repares' !I . .' .:...........•..............�......................••................................�.......•.� � .
r

'
,.

.

I

4

"O

SILVIO PACHECO, PRESIDENTE DA
C.B.'D.: ;'COMECAMOS COM O

,- ,

pr DI'REITOI
LEONIDAS, COMANDANTE N: 1 DO,
UiTIMO CAMPEONATO CARIOCA

.RIÕ, 10 (V. A:) Termina- Assim sendo, no �eleGiônado
dó o campeonato guanaba- de 55, vamos encontrar

rino, com a vitória d_? Fla- três jogadores' do Vasco da

mengo, pela atuação dos Gama, uni. do Fluminense,

craques dos diversos clubes quatro do América e três do

que disputaram o certame ,

'da temporada passada, a Flamengo, Como' o craque

crônica esportiva guanaba- Inúmero um do :amp.eonat,o
rina elegeu o seg,uinte se-; ca�ioca de 55, fOI e,le�to De

lecionado da temporada de quiriha, centro-medlO da

55: Hélio; Paulinho e Edi- I equipe" tr i-campeâ da cid�.
son ; Ivan, Déquinha e Jor-I de, pela sua notavel atuaçao

�

dan { Sabará, Paulinho, ,LN)- nos� três turnos do certame
nidas, Alarcon e Escurinho. carroca,

LISEôA, 10 (V. A. _' Os portugueses lutaram

Terminado v cotejo da CED, muito e demonstraram mui

'o sr. Silvio Pacheco foi aos tos progressos. Pena qUG

vestlar ios para abraçar os em alguns lances da parti
craques do Brasil. O alto da � violencia tivesse dado

mandataria da entidade na- margem' a algumas contu

cional mostrava-se satisfei- sões, a dano dos nossos, co

to com a vitoria. Díase-nos : mo foi i) caso de De Sordi,-
_ "Começamos bem, mui- que esteve sempre a postos;

to embora ' não tivessemos' apesar de seriamente atino

atingido o maximo. Nesse g ido. Estou sinceramente

Iprimeiro contacto éom o fu- emocionado, satisfeitíssimo
tebol .europeu, passamos �,com este triunfo. Poderia-·
bem pela primeira,prova e mos fazer mais, é verdade,
não tenho duvidas em .af'ir- I ktias para um jogo de es

mar que nos cotejos futuros, Itréia,
essa vitoria represen

com 'a equipe lmelhor entro- ta muito, Começamos com �

sada, possamos fazer mais. pé direito!"

As' 5 _ 8hs.
Anthony STEEL _ Patri

cia ROC em:

O QUE O DINHEIRO NÃO
COMPRA

As 3 _ 8hs.
Van ;rOHNSON _ Paul.

DOUGLAS em:

UMA AVENTURA EM
ROMAFERIAS OBRIGATO�IAS �O. F EBOl

RIO, 10 (V: A.) :- Num lho

Nac1f11
de espertos,

dos dias desta semana, al- qUe' pelo eriodo um mês,
guns reprrsentantes de clu- de deze .' 1'0 a j nsiro, ne

bes estiveram na sala do nhurna ivídada fufubolisti
presidente Starling Soares, ça seja ermitída, pelo me

tratando da situação do ',nos no istrito F,ederal e

nosso futebol. -A certa al- São P lo, afim de que os

.tura, lembraram a situação clube concedam
I
coletiva

em que se encontram os' .nent s férias a que tên

jogadores de futebol, atuan- direi os seus jogadores.
do seguidamente, sem gozar Com o tambem lucrará o

o descanso a que têm direi- publ , não ficará satura-
to por lei, sendo assim pre- do uito futebol; retor-

judicados, todos mais dispostos
Em vista disso, será su- adas quando reabrir

gerido pela FMF ao Conse- orada .

Cine Noticiaria. Nac.
I Preços': 11,00 _ 5,50.
Censura até 5 anos.

I·••.t.

,

Fatos em Revista. Nac.

Preços: 11,00 _ 5,50.
Censura até 5 anos.

.••••o••••••••a••••••••••••••••••••••••••• As _ 8hs.
Glenn FORD _ Anne

FRANCIS em:

SEMENTES DE VIO
LENCIA

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

JUAREZ RECEBER UM TROFÉU
Noticiam em .Itajaí que a q caba de Ievantar.Invic,

Liga' Itajaiense de Despor- t segundo campeonato
tos; apoiada' por diversos' p americano de futeból.
desport.istas de destaque da fnpeão das três Améri-
�idR.de_ oferecerá com en- terá que vir a nossa ci-
trena solene, um artistico 'e buscar a sua família,
valioso troféo ao crack con- se encontra aqui a pas-

,.terrâneo Juare1 internac�o- • e nesta oportun idade
nalmente famoso e que m- eberá o troféo.
cegrou a seleção brasileira

.,I'k1D
As _ Shs.

10) O onro ERA MAIS
FORTE
20) MANADA SELVA

GEM
Preços : 8,00 _ 4,00. '

Cénsura até 14 anos.EMPATARAM J ROVIÁRIO E
MONT lEGRE u_·�. _,?tI�"

Começou, domingo, e são dos dois turnos) e Fer;
:

Curitiba, a "melhor de três' viário (campeão do 3°

pelo titulo m'áxim� do fute
boI paranaense de 195
tendo Monte Alegre

empatado por dois

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TOMA NOVOS'RUMOS O DESENVOlVI

MENTO AGRICOlA DA CIDADE DE
TUBARAO

kVIVER! MORRER!
. \

DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É. A VIDA

\ As part�rientes. após a gestação, dev�m usar 1((

I. ;) ��.4;'
, SANGlIENOL ....

I�'
.

contém

�;; � Fósforo.
excelentes elementos tônicos:

Cálcio; Arseniato é Vanadato

de sódio t
OS PÁLIDOS, DEPAUPE'RADOS, \
E' S G O T A DOS. MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS 1

RAQUíTICAS. receberõo a toni-

fEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS DO ES
TADO DE SANTA CATARINA

,

EDI1.'AL I?l� CONVOCAÇ\O

Assembléia Geral Extraordinária

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Abril de 1956
----�---�--

'Acontecimento de relavan- que os adubos, long� dé bené

te' importância foi .� ínau- ficiar a terra, somente pode

guração da nova Fábrica de riam trazer-lhe prejuizo .. Pa

Fumo da Cia, de Cigarros ra debelar estes e outros ma"

Souza"oruz, em Tubarão, Es-
_

les, a Cia.· de Cigarros Souza
-

tado de Santa Catarina. Al- Cruz, inicialmente, organi-

· tas personalidades estiveram zou-se montando cinco fábri

presentes, destacando-se en- cas, nos Estados do Rio. G.

tre estas, o Exmo. Sr. Prefei- do Sul, Santa Catarina e Pa

to da cidade, Dr. Waldemar raná, equipadas com a mais
·

Salles, Exmo. Sr. Bispo Dom completa e moderna apare- Gradeia Elízalde
·

Anselmo Pietrula - primeiro lhagem e dando aos colonos, Da Globe Press

Bispo ,de Tubarão Exmo. Sr. no próprio local do 'trabalho, NOVA YORJ): - O ad-

Dr. Regi� de Oliveira, ex-pré- assistência técnica e gracío- vento da idade mecânica

'feIto de Tubarão, - e os di- sa. Para êste fim, mantém um trouxe consigo o declínio de

retores da Cia., Srs. Osvaldo corpo de centenas de instru- muitas artes e ofícios que Os tecidos para cortinas

Carneiro 'Tankersley e. Dr. tores especializados que a- marcaram nossas culturas- e ,forros de 'móveis. estão,

Guimarães. companham todas as fases da principalmente nos Estados frequentemente, trocando os

Dando início à cerimônia, orientando OS lavradores e Unjdos, Nos últimos anos, motivos estampados' por

teve o Dr. Waldemar Salles fornecendo-lhes adubo, se- contudo, ressurgiu o inte- motivos bordados. Nas no

palavras ele franco aplauso mentes, tudo enfim que se rêss., por um certo númerõ vas coleções, aparecem' cor-

,

para a Cia. de Cigarros Souza torna necessário, para garan- I de ofícios que vão desde a tinas de tecidos sintéticos e

Cruz, demonstrando larga- til' uma colheita compensa- fabricação de armários até em algodão, com rosas e

mente a ímportãncta da nova dora. Há a salientar, tam- o bordado a mão. combinações floriais, borda

fábrica, que Será para a cida- bém, além destes cuidados de Talvez á leitora se sur- das em suas próprias côres.

de de Tubarão, um inestimá- Inestimável importância para preenda ao saber que mui- Os pesados -Iinhos naturais

vel fator de progresso. o lavrador; o fato dêste ter tas norte-americanas estão em cõres adequadas ,para

Em seguida, proferiu bri- ainda, após a colheita, a ga- voltando, a descobrir o pra- Jôrro de móveis aparecem

Ihantc discurso o sr. Oswal- rantía da compra imediata do zer artístico qUe o bordado bordados com coloridos de

do Carneiro, através do qual fumo que, a: Companhia, uma pode proporcionar. Para senhas da índia Oriental.

demonstrou o Ivalor da .obra vez. desidratado e enfardado muitas delas, a maior ativi- E, corno vandante do mo

verdadeira m e n t e cíclóplea pelas suas fábricas - envia dade, se concentrou �!ll I_!l0.: nograma familiar, um maga-

.que esta Companhia vem em- para Os centros. produtores nogramas, pràticamente a 'zin� "desta' 'êidade" suiête- 0-

_preendendo nos Estados do

Ide cigarros de todo o país. únrea forma' de bordado que
_

seguinte e novíssimo para

Rio Grande do Sul, Santa Falando também; no ense- nunca perdeu sua popularí- marcar um objeto com o si-
.

Catarina e Pàraná, tendo Co- [o, o Exmo. Sr. Bispo Dom dade. A renovação dêsse: in- .nal ele nossa propriedade:

mo objetivo a difusão da la- i Anselmo Píetrula aplaudiu a terêsse pela fina costura de escolha-se um "mot.ívo do pa

voura do fumo. Ressaltou (i), inauguração da nov.� .fábrica, Imão. assim como o c_onstan- pel da parede, do pano das

Isr. Oswaldo Carneiro, que, apontando os beneflclOs que te melhoramento que se ob- cortinas, 'etc.. e bor�-se o

se a Cía. de Cigarros Souza a mesma proporcionará à cí- serva nas máquinas, ofere- mesmo nas toalhas, lénçoís,

Cruz cobre, com seus produ- dade de Tubarão,.como incre- ce oportunidade para que 0_ fronhas e colchas.

tos, graças à preferência do menta de progresso e conse- bordado constitua um assun-

público consumidor, todo o quente' enriqueclmento da to apropriado "para nossa

território nacional, o mesmo terra e do povo. crônica de hoje.
.

,

não acontece em relação à _

Seu renascimento se eví-

produção do fumo. São mui- Em virtude de compromís- dencia principalmente nas

tas as causas que tem retar- so tornado anteriormente, toalhas de .mesa, roupas de

elado esta expansão em
.

que 'Sua Excia., o Sr. Governador cama, cortinas e mesmo em

está agora, mais do que nun- do Estado, Dr. Jorge Lacerda, forros para móveis. Mas é

ca empenhada esta Compa- envIou expressivó telegrama, interessante observar que

nhia. Uma delas, por exern- endereçando palavras de es- as donas de casa não sõmen

plo, segundo a opinião do Ex- tímulo e desejando à nova te estão comprando panos

mo. Sr. Bispo Dom Anselmo fábrica da Cia. de Cigarros bordados, como estão, elas

Pietrula, é a convicção errô- Souza Cruz a maior prosperí- próprias, aprendendo-a bor

nea dos próprios colonos, de dade. dar. Conversei, há pouco,

por exemplo, com uma com

pradora de artigos borda-
. dos para um grande magazí
ne de Nova York, que me

declarou que as vendas au

mentaram consideravelmen-,
fe e que as mulheres JO'-
vens constituem a maior

parte de sua freguezia.
Essas joveps estão apl"en

dendo, como, provàvelmen
te, a leitora já aprendeu,
que tão essenciais são Os

bane; materiais, como os de
dos' ágeis. Os bons ma te
riais incluem não some�te
os trabalhos de sua cesta
de costuras, como também

oS. fios com que Se trabalha,
os quais devem ser da me

lhor qualidade, à prova. de

desbotamento, para que se

ja compensado o trabalho e

o tempo gasto com o bOl;da
do. Isso quer clizer que os

fios e os tecidos devem ser

tingidos com' corantes de
confianças, fabricados pela A Chefia da 16a. C. R. M. avisa aos convocados dàs
General Dyestuff 'Company, c�asses de 1937 e anteriores designadps para incorpora
a fim de que seja eliminado çao no 1 o Batalh�o. d,e Polícia do Exél.·cito, - Rio, per

qualquer perigo de desDf)ta- tencentes �o mUlllclplO de Florianópolis, que a data de

melito. l:I.pres�ntaçao no 140 B. C., _
prevista para 31-5-1956 foi

•
I A volta ao bordado de anteCipada para o dia 30 de abril corrente, sendo decla-

. O Presidente da Fed�ração das Indústrias do Estado alta, qualidade pode ser ob- rados INSUBMISSOS os convocados qUe deixarem de se.

l;e Santa Catarina com'oca os 'senhores membros do Con-' ,ervada em várias coleções' apresentar no
140 B. C., na referid� data: 30 de abril de

�elho de llepresentailtes desta Entidade, para a reunião importadas de toalhas de
]956.

oe Assembléia Geral Extraol:dinária, a realizar-se no dia mesâ, que abrlj,rigem desde
2 - Esta Ghefia s'erve-se da oportunidade para re-

lO d� abril corrente, às 10 horas, em sua séde à Praça a simples toalha para mesa
''['lavar Os �rotestos de estima e consideração.

perel:a e Oliveira, Edifício Ipase, 40 andar, ,para o fim de chá até as toalhas primo- HenrIque Marcos RabeUo de Mello

espec�al. de realizar as eleições para a escolha dos. Juizes rasamente bordadas das me_
Coronel Chefe da 16a. ,C. R. M.

(lasslstas, representantes dos EmpregadDtes é resPl1cti_l, sas de banquete.
--

-----------:-'---------_

, �os sl1plen�:s, junto �o Tribunal Regional do Trabalho

I
Está sendo muito usado

Gil 4a. Reglao para � triênio 19Q6-1959, lfa conformidade um m.0gesto bordado à má-

l·.om � ,Portaria n.· SCM-338, de 31-7-1940..
.

, quirwt, reprodução de um

Florianópolis, 3 de abril de 1956. bordado do Casteló de Che- ...M� D.....".'" •.••••• , .�'\'
: .�,

.' Celso Ramos __;, Presidente.
. , nonceaux, do século xvr, CV••T'" ru.;"""lfA, PROU.".

I AERO�OÇAJAPONESA ACOMPANHA- I
RA' COMITIVA DE JAPONESES�BRASI- !'

SltEIROS ATE' O JAPÃO.
6

,
"Anata wa Níhongo. o ha- Toda nasceu em Honolulu, de

nashí masu ka" ..:._ você fala pais japoneses.

japonês? No Brasil existem mais de

�ssa foi a pergunta feita 350.000 cidadãos descenden

ao pessoal de vôo da Divisão tes de japoneses. A maioria

Latino-Americana da pan dêles dedica-se à agcícultura

American World Airwys, por desde as pequenas hortaliças

mopivo de uma excursão que até, os gigantescos ca:fezais,..e,

um grupo de 30 brasíleiros além disso, cultiva a- maior

descendentes de japoneses, parte das frutas e legumes
fará de São Paulo ao Japão. consumidos em São Paulo.

Os .30 excursiontstas, a A comitiva viajará no ,Clip-
maioria dos quais procedente per Super-6 da PAA que par

do Paraná, solicitaram à PAA tírá da capital paulista na

que uma aeromoça de língua sexta-feira (23 ele março),

Japonesa os acompanhasse escal·ando no Rio à noite do

nessa longa vragem de 42.000 mesmo dia. A chegada em

quilômetros. . Los Angeles será no elia se

,
Como a Divisão não dispõe guinte, quando a viagem terá

atualnlente de pessoal tle lín- prosseguimento. para Tóquio.

gua japonesa, a PAA pediu A srta. T.oda estudou na

uma aeromoça "nisei" à Di- Escola Supérior da Prefeitura

víssão Pacífico Alasca. Ime- de Chiba, no Jápão. Seus es

díatamente, a srta. Jane .Set- portes favoritos são a nata-.
suko, Toda, de 23 anos, foi ção, esqui aquático e tênis.

enviada da Califórnia para Além disso, gosta de .música,
São Paulo, A propósito. Miss tanto elássíca como popular.
' •••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••

CONS.�LHOS PARA ,,'0 LAR
, I

\

para colchas e cortinas, que
se combinem. Morangos, ro

sas, margaridas, camélias

dão muita graça a êsse bor-

dado.
•

5

...

•

•
,. .

.. .

-.
_

� _
..

_''':, . __

isto é verdade
i Banana', no Estado de Goiás,

que tem mais da metade
J do:.5uperfície do eélQico.· é O
I

maior
-

ilha - fluvial da mundo.

I .� ctIIIo 5
�--_

fuma0,. •..,..

-

t.

!\,
,t�:vt
-."";;iIo

o -'

•

uma preferência nacional
�.

C·.88,3.' UM PRODUTO SOUZA CRUZ

�

Prefeitura Municipal de FlorianópoUs ;4BRIL E o MÊS DAS

:1
. �OTEA:NTO DE CANASVIEIRAS

'

:!' 'ijORTAUÇAS
.'

•
., Se �.

d
- •

• A TE'
\. I

voee am a nao prepa-

•
N ç Ã O : rou a sua horta, aprOveite o

: A PREFEITURA MUNICIPAL DE �LORIANO'POLIS COMUNICA AOS INTE-
:' mês de abril que é a época

I RESS.4DOS QUE JA' ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA RESERVA DE I.!��:��l;:::' as sementeiras--de

• TERRENO NO LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS,.MEDIANTE DEPO'SITO DE :
• CR$ 2.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS). ,(

Adquira as sementes de

: ' TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE
: sua preferência nos Postos

: ,FAZENDA DA �REFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS DE ACORDO
: de Venda de "G. A. CARVA-

: COM O.DECRETO QUE R�GULAMENTOU O MENCIONADO LO""TEAMENTO. : f LH�" - Rua Esteves Júnior,

•
_ • • 58 0)1 no Balcão instalado

•
• b

.,

,.�••••••••••••••H.....................................•••••••••••� P��Ii:o� centro do M-ercado

•

'16a. CIRCUNSCRICÃO DE /

,

RECRUTAMENTO
Em • de abrWde 1956.
Do Chefe da 16a. C. R. M.
Ao sr. Diretor:
Assunto: Publicação de Nota (Solicita).
Of. n. 180 - J. R. A.
i - Esta Chefia, apelando novamente p�ra a bôa

vontade e cooperação que a Direção dêsse Jornal tem
. prestado aos assunto!'! atit1entes ao Servico M-ilita'r soli

<;ita_ a 'fineza de ser mandado di\'ulgar nêsse -prestigioso
orgao de Imprensa, a nota que se segue:

NOTA IMPORTANTE

ii.

SOCIO - NEGOCIO ÓTIMO
"

.
Escritór�o de representações e cont ," .

SUIndo apreciavel número d' t'
a plopna POs

e p""feitamente aparelhado
e I�por�antes representações

desenvolvimento aceita . _pala gIa,nde e compensador

condições a se 'c�mbiná .SOCIOS com algum capital, sob

bem vender.
I em pessoalmente. Pode-se tam-

,

Cartas para a Reda _

d t
BRAZILIA REPRESENÇ;�C;s e Jornal endereçadas á

"e�ados I'nd'
• ES, devendo os inte-

• Icarem nomes end.A �

rados pelo anunciante.
e ereços para se�'em procu-

r.-.-........__.....- ...- ......-.-.-..................._.......;.,...............-•••_...._'.-.....

CLU8f DOlf Df. AGOSTO
\

.

D,IA ,14 AS 17,00 HORAS

CIIA'-CHINES

PARADA DE GRANDE ELEGANCIA

aem

Em benefíc�o da nova séde do Veterano e em homena

�or d� SR EXClas Dr. Jorge Lacerda, digníssimo Uoverna
. .

Estado e sua Exma ESPosa; Dr. Osmar Cunha dig-
lllsslmo, Governador ela Cidade e Exma Esposa.

"

Sera apresentado pela primeira VeZ nesta Capital o

I

Corpo Coral c)o Eelucandário Santa Catarina.
'*'

J
Mesas a Cr$ 100,00, reservadas a p�rtir

corrente na Secretaria do Clube .

Após o Chá haverá uma soirée.

do dia 5 �o

_......t
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE' DOZE DE
UMA NOITE IM

.

SEVILHA

6

f,

"

.

FlprianÓ1lolis, Quat·ta-feira, 11. de Abril ele 1956 O'EST.\ f)i'1
--------�--:-----�-------------". __ ._ .

AGOSTO
, .

.

"

....

. ,

REPETlNDO,:O SUCESSO DE '''UMA NOITE EM PARIS", OS "ACANHADOS" PROMOVERÃO, COM O CONCURSO-'IDA
CELEBRE ORQUESTRA DO CASSINO DE SEVilHA.

.

, '.

I

•

'A MELHOR NOITE DO ANO .

I

-MESAS: CR$ 200,00 - CONVIm: CR$ 100,00 - RESERVAS DE MESAS N-A SECRETARIA·
"

�l
êêêêê@@ê!ê@êêFâê@#J@=hê�!:::;!�:�;:êH���P3@�ê@@@ê@êê@@�E=rr_j#_E.�

II

•
.'

t

Ele1ro Técnica lod. 8 Com.-S. A.
, "

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São co�vÍdad0� os senhores �cionistas',,_ a, se reuni
rem, em assembléia geral ordínárla, às 16 horas, do pró
ximo dia 21, na séde social, à rua Tenente Silveira, na

28, a fim de deliberar sôbre a seguinte,

,ORDEM DO 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 Eíscal ;

20) �leição dos novos membras do Conselho Fiscal
e seus suplentes;

30) Assuntos de interêsse social.

Florianópolis' (SC), 5 de abril de 1956.
j Leonel Pereira, Dir�tor-Presidente '

, I

Juvenal N. Pereira, D.iretor-Gerente '

Júlia Caséaes Pereira, Diretor-Secretário

-:Q:-

'ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

cial, à rua Tenente Silveira na '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, Diretor-Secretário
Juvenal N. Pereira, Diretor-Gerente

./

, Organização Juridica
. Conjabil Lida.

DE

Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre' Alves Pereira - contador

-:0:-

- Séde ; Rua :Trajano �2 -;- Edifício São Jorge, sala 4,
10 andar.

-
'

-,

Florianópolis .-:0:- Santa Catarina

Escritas comerciais' e fiscais - Contratos - Dis
.

tratos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri�

tagens - Cobranças amigáv�i,s· [udíêiâís, etc.

NOTA: AtendsJllOs todo.j alquer servi�o do ih-

,terior junto às repartições púlj' ,l'cas, desta Capital,

OPERÁRIO À VOSSA' ÓIS�OSIÇÃO
CO.NSERTA-SE FO.GõES ECONO.MICO.S. SER

VIÇO. RAPIDO. E GARANT�D'o. A'I'END:J<:-SE éHA�

CHAMADO. 4 DO.MICILIO.

ÓPERARIO ..- VALDEMAR PO.SSAS - RUA 3

DE' MAIO (Beco), NO. ESTREITO.:

Lavando com-Babao ,

\?iraem ESlJecialidade
ia ela. TII!IL INDOSIBIIL-Jol'DIllle. (1IIrclfreglstlada) .'

,

ecó'Domiza"8� _empo.:.e dinbeiro
t-'_-C'

._

,,>IflB1-"'"

ECONOMIA-;bsohita -c.,
"

Grande CONF0RTO

",
,

CONFORTO absoluto
/ '

I

r )Grande ECONOMIA!
�.;.._ ••�� it.I.,r�,

'

" �
•.�, ',.�.. ..
r

_J,
_'f)

AQUECEDOR ELtTRlcij"':'cnrrRAL
'....,

Capacidaâe�
100 a 1.000 litror.

,

AQUECEDOR

ELÉTRICO

'.

I���·
IM�RSÃ'O e

6pacidade 30 �rrROS
• Construido inteiramente de

cobre.,

•
,
Aquecimento ultra rápido.

a Játo abundante na ternce-'
ratura desejada.

Fobticattos nos tipw' : {.' ,

_. //�
..

� ,

hOri�QIltQJ ,e YCJfI�at.l:; _..:"fI!Il"-:---�
_._,

-;'--',
-

'\ '<'. C��rrução-�6Iid�0endo.cai"a intema de COBRE.
..

/ 11\ " reve!itida de material altamente ISCa.ANTE (lã de vidrol.
• Re!ii!itencia do. tipo tubular. inteiramente blinda�. '.. r:

, >. Controle ."tQm� de temgeratura ....�RMOST.hTQ
.---

_

.

','
', ....

, ®e grogmejOO, Ql'IZIde «QNQM� '-"':'-::;;'=--'-'-' ...
_

\\1)Ao:-"
-, .. ,- �-�

..

y

O MISTURADOR DAKO, de y",

log@m instantonea, permite Q

maior .escctc d�. çrcducçôes de

TEMPERATURA,

,
-

"'___"'" -
, ,

"fi
-

J..,'"
,:_,... _

, ,

--------------------------�------------------�------------,---------------------------------------------

l.,A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

LIRA TENIS CLUBE'
PROGRAMA DE FESTAS (M�S DE ABRIL)

o muco do nariz e da

garganta, principalmente
_ '., . _ " ., durante as infecções dês-

Acham-se a dísposíçáo dos senhores acionistas, no es- . ,'-
s e dos pulmões, .', ses orgao ."

critórío desta Sociedade, a rua Felipe Schr�lldt, 14 nesta '�ontêm numerosos germes

C,apital" os
o

documentos a que se refer� o artlg� 99, do De-, causadores de doença. Quan-
creto-Iel n .2.6�7, �e 26 de setembro de 1940.

do a gente se assoa violen-
FIOrlanopohs, 3 de março de 1956: tarnenta' ou, quando, aó es-

pirrar a tossir, comprime
bA

I

com o lenço a oca e as Il â.e

rinas, o muco ,pode pene-,
\

I trar, através dos condutores

_________ .
�__....;___,. .naturais, nas c�vidades da

face e no ouvido jnédio, 'cau
sando' .asslm infecções -à
distância.

, Quando se assoar, evi
te tapar as duas narícu,
las ao mesmo tempo.
- SNES.

22,30 horas.
Dia 15 - DOMINGO - Brilhante MATINÉE IN

FANTIL das 16 às 20 horas.
Dia 28' - SÁB,ADO - "BOITE DA COLINA" -

Magnifica noitada - às 22 horas.
,......,..,..,. -J".-.r ..-..- _•••.................................__

AVISO. AOS SRS. ACIO.NISTAS

I QUARTO COM '.

. procUl:��U��� casa de
, -família para senhor que
.trabalha fora. De preferen

. cia perto da cidade. Boas re-

ferencias. Tratar com sr:
WILDE _:_ Hotel La Porta. -

�l DR. YLMAR CORR:'�A

f . CLíNICA MÉDICA

I CO,NSULTAS - das . 10'
, às 12 e das 14 às 16 horas.

I Rua Nunes Machado 17...

11i'one 2911.

. LUIZ FIUZA, LIMA

Diretor Superintendente

.. , A HORA DO

TÔNICO ZÊNA

çUoica Noturna
':!:. * :;: * * *

DR. SAMUEL FONSECA 'i ,,;
Dr. Samuel Fonseca, ci- 11 *rurg ião Dentista, comunica. '"

• a sua distihta clientela que I'"I ate'1d:rá às quartas e se�- O. E S T ADO, :
, tas-fe iras das 19 horas ar.

,
,

12130 horas. _
O mais antigo Diário de *, socíação C'atarinense *

AO PRIMEIRO' SINAL 'DE FRÀQUEZA, TONICO ZE:t-Ú I 'ExcJushamente com hora I �.�nta Catarina �eia e as- * de Medicina.
'. '"

À SUA MESA! m a rr- n d a. ,t..(,. * * * '.' '" ':'

No íníclo, o cancer é'"

!lma doença local: eon- '.'

.sulte imediatamente o '.'

seu médico ",

Auxilie a campanha *

contra 'o cancer da As- *

...

I s�\lÃ�Y'RCti"
• •• •

ESPECIALIDADE

} .

- Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 11 (le A1Jril de 1956
_.� _.- - _ ... - ----

._------���-_..
.. - .

:ÓE PITIGRILLI tabuleiro de 64 casinhas·sô-
B U E NOS AIRES bre o qual nossas 16 peças

(APLA) - Sócrates, Kant, e n f r e 11 t a S S e m.rsob leis
Spencer e centenas de psi- iguais para nós e para nos

cológos foram grandes co- so leal "partner", as 16 pe
nhecedores do coração hu- ças adversárias.
mano. Adotarei esta desbo- A vida não é um jÔgO de
tada e crua expressão para xadrez. Grande professora
indicar aqueles que preteri- 'de psicologia é aquela .co,

deram tirar conclusões do merciária que, tendo ficado
comportamento uniforme do sem camisas número 40, te
homem e da mulher, nas oferece uma número 39, ga
circunstâncias esqualida- rantindo-te que com o uso

mente monótonas que se re- se alarga, ou a de número
petem neste mundo social 41 confiando-te com todo se,

'10S50, sem excessiva fanta- grêdo qUe encolhe,' salvo se

sia e pretenderam dar con- depois encontra o número
selhos, sugerir como dece- 40 que buscava e te garan
damos nos comportar na te que o tecido é refratário
guerra fria com nossos se- a toda modificação.
melhantes, mentirosamente xxx

chamada convivência. Mas Com esta senhorita deve-
que todos os tratadistas de damos aprender a arte de
pisicologia não alcançaram. tratar com o caso B, até o

seu intento está demonstra- caso Z, e recomeçar com o

do pela literatura e a crô- caso A e com o caso B e

nica, nas quais se mostram com o caso Z, até o esgota
interessantes exclusivamen- mento de todos os apôstro
te os casos fóra de série, os fes que irídicam as varieda
tipos excepcionais, as opi= des e as extravagancias de

'I niões extravagantes, os nossos' semelhantes. Não po-
trens que descarrilam, os dendo prever os casos infini
incêndios por imprudência,' tos, somos obrigados a levar
)�, êrros de cálculo e os re- em conta o que há de cons

volveres que se acredita- tante 'e imutável em todos
vam descarregados e dos os homens, seu egoísmo, seu
quais saiu o tiro. Os mestres egocentrismo, sua preguiça
da psicologia tratam. o ho- mental, sua limitada atitude
mem feito de pensamento e de sair-se de si mesmos.
de alma, segundo o tipo Os ingleses, que escre

ideal, como se explicassem vem Eu com' I maíusculo, 'e
a anatomia de uma rã ou a confessam lealmente: prí
fecundação das plantas, re- meiro Eu, depois Eu, depois
jeitando para a demonstra- meu cão e depois meu pró
ção uma flôr a que faltas-r ximó, 'com uma involuntária
se o pistilo, unia rã que ti. reviravolta da situàção, co.
vesse o estômago fora do mo a de um esgrimista de

.»

lugar. Mas é que nos encon- ,�cademia que passa para o

tramos todos os dias diante ',ado oposto, ensinaram a

do tremendo quadro que nos considerar o "Eu" do adver-
apresenta Athur .Koestler aár io, Suas discussões se

da humanidade e suas in- desenvolvem pacíficamente,
congruências: o comunista com um considerado respeí-
que admite milionários pro-, to pelo ponto ,de vista do pa imprevista de um relam- ou Nagasaki, a meio dólar
letários, o psicanalista que outro. nago de espírito ou de um a palavras. E se a anedota
se casa, o determinista que Mister Brown : - Ontem "gag" (Piada). I é' por si significativa, não
clama contra seus oposito- fazia mais frio que hoje. Não narrar teu caso; teu tirar; com teus comentários,

DOMINGO - Dia 15 de Abril -1 Tarde Dançante res, o homem primitivo que, Mister Miller: - Não me caso é interessante quando o prazer de comentá-la quem
sabendo que seu ídolo ê uma parece: ontem, a, coluna do há uma certa afinidade com te escutou.
madeira toscamente lavrada, mercúrio não baixou do ze- o caso do interlocutor, co- Não dar lições. Passada a

lhe atribui poderes de a- 1'0.
_ ,.IPO sa.este. se encontrasse a idade escolar, ninguém es-

SÁBADO - Dia ,28, de Abril - Grande S9ir_�e. (A _ .tra ir a chuva. �O psicólogo
. '-MiS"t'eí'

. "B170wn: - Meu si mesmo. tá disposto a sentar-se em
• - - _,.�

-

"', .,...",'---�-,'_. ,- �.-,'- • _."1'

nos descreve o: homem nor- termometro assinalou três Àquele qUe sofre 'de dia- um banco, e todos se -consi-
cargo do Bloco dos "Acanhadçs"), mal, esta abstração esco- g-raus abaixo de zero. bete, fala-lhe de diabete, de deram maduros para a cáte-

lástica, mas nós vivemos em O Senhor Miller cuidará sua diabete, do modo de dra. Se deves dar um conse
contacto e em relação com bem de invocar testemunhas, corrigir" seu" tipo de açu- lho a alguém, deixa-lhe a

um curioso próximo nosso de procurar o boletim me- cal', e não de tua nefrite ou iltisão' de que a idéia lhe
que, seja pela porta princi-

I
teorológico do dia anterior, de tua albumina. ocorreu, e se tens interesse

pai I1.U pela escada de servi- de fazer ironias sobre o ter- Na conversação, deixa em tirá-lo de sua posição
ço, entra 110 hospício sem mometro do outro ou de in- longas, pausas, para que o mental para Induzi-lo a pen
barreiras nem custódios \ da vocal' a infabilidade do pró- outro possa intercalar suas sal' como tu, dá-lhe a im
loucura. prio. Para êle, a questão es- idéias. Não falar, como fa- pressão de que chegou na

Da fusão da psicologia tá fechada, e passa para Iam muitos, como se diante turalmente por meios pró
com a moral surgiu os pr in- outro tema sem ter o ar de ,de sua boca um aspirador de prios. É o método socrátí- - O Snr. não os encontra
cipios sãos, mas ínaplieâ- bater a, porta.' Oferece um pó sugasse irremissivelmen- co. Fazer mudar de opinião na lua livraria? Pois peça
veis; dizer sempre a verda- cigarro ou um uisque, ou pe- te seus paragrafos. de outrem com uma concate- os, quaisquer que sejam,
de, ser sincero, não cor- de permissão para ir falar, Faz com que tuas pala- nação de perguntas que de- para:
romper e ser incorruptivel, no telefone, pondo assim um vras não formem uma tor- monstrarão seu êrro é uma Caixa Postal - 511. Flo
�ão desejar a vaca, o esc ta- asterisco ao pé do capítulo rente, mas sim um rio pa- espécie de jiu-jítsu atenua- rianópolis - Santa Catarí
'.'0 e a mulher do outro, não temperatura, tema definiti- cífico e variado. Numa con-. do que consiste ém) fazer na.

pôr' notas falsas em circu- vamente esgotado. versação de uma hora, podes perder o contrário o equilí- - E receba-os, sem mais
lação, não .despregar' do .en- Por respeito ao outro, tem permitir-se uma citação brio em fazê-lo cair, sem trabalhos, pelo Reembolso
velope que recebeü o sêlo em todas as circunstâncias história, porém não mais de chegar à violenta vulgarl- Postal.
que ficou sem carimbar, a mão ligeira. Não contes uma; narra um caso teu, dade do "catch as catch can, - No seu pedido não es-

I confessar, afrontando to- sonhos; não narrar o argu- mas qUe seja apenas um, que caracteriza a dialética quecer seu endereço, e no

das as consequências: "Se- mento do filme de que .gos- sentencioso e sintético, re- mundana dos povos latinos. me do autor da obra solící
nhor professor, o tinteiro o tou, para não privar o ou- duzlndo ao mínimo as des-I' Não falar de teu pássado tada.
derrubei eu". Comportar-se tI'O da surpresa, do "sus- crições, como se devesses te- maravilhoso. O próximo te 1 - Rapidez e Máxima
como Se o mundo' fosse um pense", do calafrio, da Chis-llegrafar teu relato a Sidnei valoriza pelas notas de mil Atenção.

R I T Z, ,A PARTIR DE tia. FEIRA
A 20th Centurr - Fox

apresenta em
'

CINEMASCOPE e TECHNICOLOR

((PARA 1'000 O SIMPRE»
(UM HOMEM CHAMADO PEDRO)

com

JEAN PETERS
RICHARD TODD

e um grande elenco.
ÉSTE MARAVILHOSO FILME FOI SELECIONA
DO PARA COMEMORAR O 13° ANIVERSÁRIO DO

'CINE RITZ!
S. JOSÉ, DOMINGO

A METRO GOLDWYN MAYER
APRESENTA EM

. METROSCOPE e TECHNICOLOR

((ATRAIÇOADO))
com

CLARK GABLE
LANA TURNER

'VICTOR MATURE
, QUAL DELES ERA O

TRAIDOR?
FILMADO EM CôRES NA EUROPA!

/'

lF@���� �o�o
fORNECEDORA DE MÁQUINAS

PROCURA

(ESTENO) - DATILOGRAFA
Com muita pratica de serviços gerais de escritório

p�ra cargo' independente e de grande responsabili�ade
õ NOVO ESCRITÓRIO a ser instalado nesta Capital.

�xige-Se otirno conhecimento da língua portug,uêsa. Co

nhecimento de alemão desejado mas não essencIal. Paga
se bem. ,Tratar com-o sr, WILDE, Hotel La Porta ou por

carta à portaria deste jornal ':!ndereçada a F_?RMAC
indicándo exp!ll:iencias, referencias e rsmuneraçao dese-

jada.' ; r :.. .:

CLUBE' DOZE DE AGOSTO
, PROGRAMA. PARA O MtS DE ABRIL

(Na sede Balneária).

Clube Doze de lousto
A animação, a decoração e a presença do "grand

monde" florianópolitano, tornaram, inolvidável, em outu

bro do ano passado, a festa intitulada "UMA NOITE EM

PARIS" promovida pelos acanhados do Clube Doze. E

agora, no dia 22, ,prometem eles, nos proporci?nar �m
sucesso idêntico. E para isso, trarão novamente a Floria

nópolis a famosa orquestra "CASSINO DE SEVILHA"

que da�'á à "UMA NOITE E� SEV,ILHA" :lma caráter

de originalidade. E ainda mais, sera escolhida, naquela
noite a moça que representará 'o Veterano no Concurso
"MISS SANTA CATARlNA - MISS BRASIL".

A CAIXA VAI iABRIR!

Por motivo de mudança, 'nitária completa. ','
vende-se uma casa de ma-' Além da água eorrente,
,terial em perfeito estado de tem ainda, uma excelente

conservação. Dita casa fi- água própria, 'de .fonte ar-

ea f'ituada á rua Lauro Li- teziáni.,... "

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 ter,renos "õú casa gm outro

jantar, cosinha ampla e mo- local, nesta' cidade.,
dérna� banheiro com água Informação,' 'á Av. lIercí-
quente e fria, instalção Sll- lio Luz 155�A (apto:-:- 1).

, ,

SINDICATOS DOS ARRUMADORES I)E
FLORIANÓPOLIS

'

Faço saber aos que O presente virem ou dele tiv�ram
conhecimento que, no dia 21 de abril de 1956, serão

realizadas neste Sindicato as eleições para sua Direto
ria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da
entidade do Conselho da Federacão a que está filiado,
ficando aberto o prazo de, 5 dias, que cO�'rel'á a partir da

IJl'imeira publicação deste, para o registro d�s chapas
1:a Secretaria, de acôrdo 'com o disposto no artigo 6° da
Portar'Ía; Ministerial nO 11, de 11/12/1954. '

A chapas ,dcve�'ão ser registradas em separado, sen
do lima para os candidatos à Diretoria da entidade, Con
f'elho Fiscal e respectivos suplentes 1

e outra para os Re

presentantes no Conselho da Federação, na formá do
disposto no 'artO \00 da citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deve
tão ser apresentados na Secretaria, em três vias, as

sinados por todos' os candidatos, pessoalmente, não sen

do permitido para tal tim a outorga de' procuração, de
vendo conter todos os requisitos previstos na legislação
vigente e :nos estatutos da entidade e instruídos com a

rrova exigida no § 10 dei artO 11 da Portaria' nG 11, de
11/2/1954.

•

Antonio de Oliveira Presidente

PSICOLOGIA
s i O p�a U L O
VIDEIRA

e

JOaçaBII
conf,ortabilisslmos

_UOIA
da

SADIA,

vOo DIRETO A JOAÇABA E

S.A. Aéreo.Transportes

feiras e sábadps.

VIDEIRA, às 12,10 horas:' 4as.

ACESSO MAIS FÁCIL E DIRE
TO ao 1'40RTÉ DO PARANÁ,
S. PAUlO, BAURU e RIBEIRÃO
PRETO,

CONVITE: Senhor passageiro da SADIA! Seja nosso convidado
para-o almoço que lhe oferecemos no pl'óprio Aeroporto antes

do embarque

SADlA

IMP••IAL

s. A. • Transportes Aéreo.

.,

I"nte Im fLORIIMOrous : MACHADO & CIA.

lua ".10 Plnt., 12 • T.I. 3362

que tens no bolso, não pelos
milhões que tiveste.
E não ilustrar teu futuro

alucinante. O próximo te
julga pela peça mobiliada
em 'que vives, não pelo Ho
t�LMz .nnda te alojarás
dentro de um ano.

Seja qual for tua posição
moral, social ou financeira,
deixa sempre ao outro um

respiradouro p�r� crer que
sua condição" suas possibi-
1idades e suas perspectivas
são maisInvejavaíj, que as

tuas.

LIVROS

Arrazadora Queima de�rtigo de verão da,

C A S A O-R I E N TAL"

.

\
. '

Liquidação total de se das é retalhos de seda, por
do' custo atual.

Ac�ntecimento sem pre cedente no comércio de te
Sedas 'a começar de ., .

Sedas estampadas e xadrez ....•..................
Sedas estampadas e lisas -

.

Sedas estampadas, largo 90 .

Sedas estàrnpadas, largo 90 � .

Tafetá xadrez ; .

Seda tafetá estampado .

�FaHe escocez, largo 90 •..........................
Nylon liso da Rhodia, largo ],00 .

Langerie ., ...........................•.........

Tafetá faHe, artigo bom .' .

Tafetá faile, artigo superior, largo 90 .

Faile superior, largo 90 '., .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,00 .

OrgandY suisso branco, largo 1,15 , ..

Organ,dy suisso em cores, largo 1,15 .

- Tule de nYlon, Americano, largo 1,40 , .

Brodery, suisso, lai·g. 90 .; '.
, I '

Ql'gandY estampadq .

Ol'gandy permanente Bahgú, largo 1,00 ..

'

, .

Puro linho pi vestidos, farg, 90 .

Linho especial,' p/ ternos .

Puro linho branco marca 3 zeros, largo 2,20 , .

" Puro linho em COTes ma'rca 3 zeros, largo 2,20 , ..

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

3493.

menes da meta�e do preço

cidv.s desta' cidade.
, /Cr$ 8,00 ,',

de 25,00 1;01' 10,00
d�· 3Ó,oo por 13,00
de 30,00 por 25,00
de 65,00 por '35,00
d0 20,00 por 12,00
de 25,00 por 15,00
de 5'0,00 por 38,00
de 70,00 ;;01' 52,00
de 20,00 p'or 10;00

30,00
44,00

de 75,00 por 60,00
85,00

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

, de 25,00 por 18,00
'de 70,00 por 48,00
de 160,00 por 98,00
de" 85,00 por 60,00

210,00
230,00

pata' escolher o melhor.
Florianópolis - Telefone

«NO tendculo))',

Com éJ Bib,lia na Mão
QUARTA-FEIRA, '11 DE ABRIL

Hoje estarás comigo no paraíso. (Lucas 23:43). Ler
II Cor. 12 :1-5.

O PARAISO não é coisa para o futuro! Os céus são
possíveis agora! Jesus o afirmou!

Lembra-se o leitor de ter-se petdido alguma vez na

floresta? Nunca me esquecerei da experiência pavorosa
que, como guri, eu tive, tendo ficado perdido e só nas flo
restas de Pen'nsylvania. Buscandó achar o camin.ho para
&air do --màto escuro e denso, na minha inocência infantil
e ,de todo o coração orei para que eu pudesse gozar o céu
cio meu próprio leito outra vez, assim disse eU: "ô Se
nhor, não amanhã, mas hoje mesmo, pode ser?"

Em muitos sentidos nosso mundo está perdido n'a flo
resta de seus pecados, pi'econceitos e lutas. Muitos f,ilhos
de Deus orl).m para q·ue a paz e a pureza \'enham no futu-
10. No entanto Jesus virou-se para o malfeitor' e lhe dis�
se: HHoje estarás comigo no paraiso". O paraiso tOl'nou
se uma realidade imediata. Experimentamos 'o triunfo da
paz espIritual porque o Espírito de Deus possue o nosso

coração. Podemos possuir, a vida eterna em nossos cora

ções, nossa� mentes e almas agora mesmo.

O.RAÇÃO
Eterno Pai, agradeeem'os-te pela fé que nos Cal)acita a

tOl'lIar"lllOS cidãdãos dos céus agora e l)ara sempre. Aben
çoa-nos, purifica-nos e salva-nos pois queremos começar
u viver a vida eterna ainda aqui na terra. Em' nome de
Cristo, o Salvador. Amém.

'I PENSAM�NTO PARA O DIA
O paraiso é a vitória de Deus hoje.

.

, Herbert E. Richards (lDAHO)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Melhoria' Idos Vencimentos
e Sargeol�s-iíê:lrilÍssa p�iiaMffitar é Justiça

que se faz necessaria e imprescindivel
',f �-"- .. ........,,.,..-=.._.... .,.,.-. --��- _._ - - ��---_.

que, lhe é, �e prímeíra linha

I dias, enviará Mensagem a Militar, ganha apenas 5.100 I Como ilustração, e a título
e força auxiliar. Assembléia Legislativa, dan- cruzeiros. Até nem sabemos de currosídade, para que to-

Argumentam alguns que a I do conta do que vai pelo Es- porque não cortaram os 100 I
dos vejam a disparidade, pu

Nação, póde fácilmente fabri- tado, no setor administrativo cruzeiros, para ficarem 5.000
I

blíeamos o quadro abaixo,
cal' o dinheiro com que paga e outros. redondos. I comparativo dos vencimentos
aos seus soldados, sem Se ím- Por certo, tratará entre ou- Os vencimentos dos 3°s. I dos oficiais das classes arma-
portar com a exístencía ou trós assuntos de suma im- Sargentos do Exército, Mari-,' das nacionais, Exército, Ma
não de lastro ouro, ao passo portância, da

.

situação do nha e Aviação são muito 'su- rínha, Viação, Polícia e Cor-·
que o Estado se entender im- funcionalismo, principalmen- perrores aos dos 2°s. Tenen-

.
po dos Bombeiros do Distrito

prímír bónus, em demasia, te dos pequenos, humildes tes da secular corporação mi- i Federal e Polícia Militar de
acabará vendendo-os a quilo, servidores, mal rsmunerados, lítar estadual. I Santa Catarina:
no comércio, para embrulhar para os quais o tão chorado
sabão ... ' aumento bornhauseano de
Mas, a questão está em 40% nada representou, pois

que, alguns Estados mantém aumentar 320 cruzeiros nos

numerosa tropa mal remune- vencimentos de um funcioná
rada, quando limitando-a, rio que percebe 800 cruzeiros,
POderiam pagá-la melhor- representa apenas o acrésci
mente e com major rendi- mo de meia sóla no esbura
mento de serviço, porque 'o cado sapato do funcionário ...

soldado bam remunerado va- Já que o senhor Governa-
le por dois. dor está com a "mão na mas-
Assim como os vancímen- sa", justo é, lembrar-se da si

tos dos oficiais e praças das tuaçào precária dos venci
Policias militarisadas, deve- mentos dos que compõem a

riam ser fixados por lei fede- nossa briosa e secular Polícia . " E por falar nisso, o realmsnte um ponto de gran
ral, como o são Os efetiovos e Militar, já tornando efetilvo Ó Brasil, Pelo seu selecionado, de transação comercial que

armamentos, que estão sem- providencial aumento de eta- a custo arranjou um golzi- muito serve a nossa cidade ...
pre sob as vistas do Estado pa proporcionado as praças, nho, frente aos portuguêses, E sem falarmos nos comestí
Maior do Exército, não s,e por s. exa., nos primeiros dias que estavam nos' seus dias .veís tão necessartos a nossa

permitindo jámaís, fossem, do seu govêrno, já propondo bons. Jogn cavado, tendo da- , vida, ontem fomos vêr a' ex
dados aos militares estaduais, a melhoria dos vencimentos do muito trabalho aos bra-' posição de arte de Pintores
com as mesmas obrigações, dos oficiais Sub-Tenentes e sileiros. A. exibição de nosso Hungaros, porque não é só do
dos nulitares federais. e ain- I sargentos da Corporacão. conjunto nãó foi assim muito pão que o homem vive. .. E

d.a as fun�õ�s,�olic1a1s,T�en- 1 A situação dos' ofi�ia.is de', brilhante, pois outros adver- assim, si falarmos no Domin

,CImentos imsonos, nossa milicia, quanto aos sários virão pela frente, mui- go que Passou, tivemos no Ci-

.�o atilado. e patriótic? es- vonclmentos com que o Esta-Ito mais p'oderosos... ne São José o eletrizante fil-
píríto do emínanta Presíden- do lhes pagam tão bons ser- E com aquela n ta ôb me "Sementes do odío", que
te da Rept blí

.

o s re o

,

u ica, qu: �, como viços, como guardiães da lei, calçamento da rua Uruguay
é uma licão a mocidade re-

sabemos, coronel médico da. e mantenedores da ordem I
com pequenas placas de cí- belde da �tualidade.' .. E, com

Reserva R.eI?une.r�da da v�- pública, asssgurádqres, com a mento, si ficar bem apresen- essa, aguardemos outras no

Iorosa Polícia Militar de MI- sua índorrnída vigilância, do tavel e perfeit
.

_
vas que estão no ar e em bre-

nas Gerais não pé d . .'
..

I
o o serviço, no

.

' o e pa�sar ritmo progressivo da rnaqui- vas pespectivas teremos no
Ve baixarão sobre á terra ...

despercebido esse Iamentavel na administrativa, é de la- setor de embelezamento da
fenomeno, por certo, tal ano- mentável e deprimente infe- cidad Oxalá
mal'

.

bt t d
.

e... a que a exp,e-
la s._era 00 Je. o e sua pr:- rioridade, em relação aos das riencia tenha pleno êxito... *---*---*---*---*-.--*

?cupaçao, e tera uma SOlUÇa0 demais forças armadas, e E por falar nisso, a. Feira *

Justa No.início, o cancer é,,'
. muito refletem no meio so- Livre das Ruas Major Costa, "

uma doença local: con- ,',

Essa lamentável dísparida- cial em que vivem, e onde Mauro Ramos e Silveira de * sulte imediatamente o ,',

de, mais acontece nos Esta- precisam satisfazer exigên- Souza em seus entrocamentos '" seu médico "

dos pequenos e de limitados dias que O' meio lhes impõe, esteve ôntem muito moví-T« Auxilie a campanha *

recursos, pois as Polícias Mi- sob pena de ficarem à mar- mentada, apresentando um .. -contra o cancer da As- *

Iitares dos grandes Estados.. gem, em detrimento da Cor- aspecto que agradou a todos * socíação Catarinense ".

estão, no mesmo nível das poração. em geral pelo seu desusado .. - de Medicina.
'

forças federais, quanto à Iven- Temos oficiais de nossa mi- movimento de tendas... E',

cimentos, sendo que algumas licia, percebendo menos da *

até como a de São Paulo.ian- metade dos vencimentos dos
nações européias e america

tes do atual aumento federal, Seus camaradas das forças

tinham], vencimentos iguais militares federais, como os

ou superiores. ,do primeiro pôsto da hierar-

Santa Catarina, entretan- quia, visto que, emquanto um

to, já não é, em verdade, pe- 2° Tenente do Exército, da

que'no Estado, de parcos re-
at�vla OU da Reserva, ganha

cursos, visto que seu- orça- "brutos" 10.000 cruzeiros, o

mento anual já passa de um
2° Tenente de nossa Polícia

bilhão de cruzeiros', e seus al-
tos funcionários não são, ab-
solutamente, mal remuneta- * * * * *, *

dos, pois, Secretários de Es- * No início-, o cancer é ,*

tado, Desembargadores, - de- * uma doença local: cOll- ,',

putados, membros' do Tríbu- '.' ;suite imediatamente o ,',

nal de Contas, etc., tem

ven-I
* seu médico *

cimentos que vão além a-e 25" Auxilie a campanha "

mil cruzeiros mensais. Outros " contra o cancer da As- "

funcionários, chefes de servi- " sociação Catarinense "

ço tem ordenado de 15 a 20 de Medicina. *

HO��'�!�d�C"et�f� SET�oRC!�Gum IA
ria Federal. UM CANDIDATO UDENIS-

��A�U�R�;������o�JE�, dOSI��o fi·C1.Il·8I·SSEJA INDICADO UM CAN-

DIDATO PESSEDISTA.

Lamentável, doloroso' e

condenavel exemplo para a

juventude catarinense!
Após aquela c'�liberação,

beneficiou-se com a nomea

ção de Professor um jovem
aluno semi-alfabetisado que
tem o grande- mérito de ser

filho de família udenista.

Situação idêntica, e peor, é
a da quasi totalidade dos

Grupos Escolar� do Muni-

Causou enorme contenta

mento na população deste

Município a instalação, re

centemente, desta Reparti
ção arrecadadora do Minis
tério da Fazenda, nesta ci

dade.
No áto da inauguração des

te importante orgão da Fa
zenda federal representou o

Sr. Delegado Fiscal do Tesou
ro Nacional o Sr. Inspetor da
Fazenda Albino Erzinger que,
juntamente com o Sr. Prefei
to Municipal, entregou ao

numeroso público presente a

utilização dos respectivos ser

viços. Pois, até então, Os con

tribuintes, por menor que
fosse a importancia a pagar,
necessitavam viajar, alguns,
bem mais de cem quilôme
tros, até a Coletoria de Ara-

__��"r'J!.

.
Dada.a dupla fünção: mi

litar e policial, os elementos
das Policias Militares esta

duais não deveriam ser colo
cados, quanto a recompensa
pelo seu árduo labor, absolu
tamente, em plano ínrerror
aos das corporações militares
federais.

cípio.
Estamos certos de que es- Vencimentos iguais para

ta não é a orientação do Sr. todos os militares, em as

Jorge Lacerda. Sua Excia. suas respectivas categorias,
não consentiria semelhante é medida que se impõe, ur
crime contra a indefesa da gentemente, pois, não é jus

ranguá, que é a mais próxí- infancia brasile::� de Turvo. to seja dada recompensa des-
ma. Porém, a árvore do mal criou semelhante aos que cumprem

Comarca raizes profundas na máquina o mesmo nobilitante dever,dai
administrativa. Contudo te-: o estentler a Nação, por meio

A população local continua mos esperança de que Sua I de sua Carta Magna, as Po
vivamente esperançada com Excia. estirpe o mais bre'\le: licias Militares quando a ser
a notícia de que brevemente,' possível tais. raizes malignas: viço dá mesma, todos os di
talvez ainda no. decorrer des- da instrução pública esta-,' reitos e regalias conferidas

�e mes de Abril será, tambem dual. "';uo Exército, como Res�I1va
Instalada a Comarca local.
De ha muito esta é uma das
maiores aspirações da popu
laçã'o turvense.

Vida rural

Após concorrida disputa de
candidatos foi eleita' a nova

Diretoria da Associação Rll�
ral local Para o biênio .

956-57.
A Diretoria recem eleita fi

Cou assim constituída:
Presidente - Lino Biz; Vi

ce-Presidente Henrique
Manrredínl: Secretátios -

Dauro Neís e Vicente Aruge
lone; Tesoureiros - José Vi
to e Elviro Savi.

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de AhrU de 1956

RETRATO DO BRASil
dade do mundo. Estimativas
divulgadas pelas Nações Uni
das mostram, pôr exemplo,
que na França, Itália e no

Reino Unido, com efetivos
demográficos pouco menores

que os do nosso país, 00 núme
ro de nascidof vivos, no ano

de 1951, fica em volta dos
800 mil. Nos Estados Unidos,
que tem práticamente o tri

plo de nossa população, o tó
tal foi estimado, nessa mes

ma época, em 3,8 milhões.
O Brasil aparece, portanto,

nos corifrontos intarnaeío-

NASCEM 2.<100.000 BRASI
LEIROS POR ANO

Calcula-se que tenha sido
de Z.400.000 o total dos nas

cidos vivos, no Brasil, em

1953. Se os cronistas sociais
pudessem noticiar, um a um,
todos esses nascimentos, te

riam que acompanhar a visi
ta da cegonha, diáriamente,
em cerca de oito mil lares,
gastando nos ssusjornais es-_

paço equílavsnte a 1.000 pá
ginas por ano. Aquele nume

ro, porém, não surge nas es

tatísticas como um produto
das declarações individuais,
principalménte em países co

mo o. nosso, com grandes la

cunas no registro civil. Ele

resulta de uma estimat�va
baseada em um método cuja
aplicação prática enfrenta
dificuldades não pequenas.
Partindo das apurações do

Rece�seamento. de 1950, o

Laboratório de Estatística do
CNE teve em conta as pes

::juisas antes efetuadas sobre
a mortalidade das populações
naturais de vários Estados

para chegar aquele r�sultado,
que deverá aproximar-se, ra
zoávelmente, da realidade. O

,total obtido ,situa o Brasil

entre os de mais alta natali-

Distrito Federal, ao contrá
rio, ela 6.esce a 25, manten
do-se, mesmo assim, bem liLci
ma da de vários países euro

peus,. como a França (19,4),
Itália (18,1) e Reino Unido
(15,9) .

Noticias escolares

Na imensa bagagem de má

administração que herdou do

governo passado o Sr. Jorge
Lacerda, está em plano expo
nencial o baixo nível e as

péssimas condições do ensino

em nosso Estado. E, lamenta
velmente, a êsie Municípío de
Turvo está lcabendo um dos

principais lugares nessas pés
simas condições.
As publicações oficiais es

tão 'aí para provar até que

ponto chegou a mesquinhez
udenista na perseguição aos

educadores de independência
mental.
Exemplo do que afirmamos

é o que ocorre no Grupo Es
colar desta Cida.díe: Devido o

grande número de crianças
. para o primeiro ano, foi o

mesmo dividido em 2 cursos.

Mas. atualmente, êsses 2 pri
meiros anos e o segundo,
tambem, estão com suas au

las suspensas, por falta de
,

professores!
E o ensino, nas classes mais

adiantadas, e.stá, confi�do a

regionalistas e a alunos que
sentem inveja de quem saiba
fazer as 4 operações!
Dir,etora, professores e po

líticos não se entendem em

prejuizo dos alunos.
Informarrum alguns alunos

que a Diretoria, atrapalhada
na escolha de substituto para
mais uma professora' que iria
licenciar-se, pronunciou a

seguinte frase:

nais, com uma taxa de nata-
lidade muito mais alta .

(43,05) que a de 'dezenas de

nas, apenas superada 'em ra

ros casos, como o do México
(44,2) ou da Venezuela (44,3).
Contudo, esses elevados ní

veis são de muito ul�rapas
sados em alguns Estados
brasileiros, como no Piauí e

no Ceará, onde a taxa de na
talidade alcança oQ Il!áximo
de 48 por 1.000 habitantes. No

mil cruzeiros; como o chefe
da Casa civil do Governador.

*

A excessão é apenas com

relação à Polícia Militar, cuja
oficialidade percebe venci
mentos de mendilgo.

Lote·ria do Estado
RESULTADOS DE ONTEML

** :!: :!:

Juventude Espirita de

Floi"ian.ópolis
,.

.... ��250.000,00 - Lajes
25.000,00 _:_ Florianópolis
20.000,00 - Florianópolis
15.000,00 - Chapecó
'10.000,00 - Blumenau

7.369 - Cr$
10.617 - Cr$
9.627 - Cr$ .

10.367 - Cr$
2.725 - Cr$

O Coronel Comandante Ge

ral percebe mensalmente,
Cem cruzeiros menos que um

1° Tenente do, Exército, cujos
vencimentos, "secos", no ca

so de não ser o mesmo con

templado com qualquer das

recompensas especificadas
Publica o Diário Carioca: mos toda sorte de infinda no Código de Vencimentos,
De Florianópolis... recebe-, prosperiçiade. que "são outros quinhentos",

mos a revista "Turism? e So- N. R. - Como, vemos a pro- é de 10.500 cruzeiros mensais.

ciedade", em seu primeiro paganda feita pelOS pionei- O Coronel Comandante Geral

número. A capital catarinen- ros. do turismo em o nosso tem apenas' 10.400 cruzeiros

se, devido o seu intenso mo- Estado está influenciando de-I de vencimentos mensais!

vtmento turísti'co apresenta- cididamente 'ÜS nossos irmãos Tempo houve em .qtle um

do ultimamente, em moldes de outros Estados.
. Diretor de repartição do Es-

modernos e patriótiCOS, care- E' necessário que não �.,.' tado, como o Auditor da Jus

cia de um !veículo ilustrado moreça êssé espírito incenti- : tiça Militar, ganha:vam tanto

para melhor difusão das suas vador, a fim de tornar o nos-
I
quanto um Major de nossa

belezas naturais, e das suas So Estado e mormente sua Policia, sob a presidência do

atividades sociais. A nova pu- Capital conllecida em todo o
'

qual funciona o respectivo

blicação apresenta muitos ar- país. Conselho de Justiça.

tigos e fo.tografias de inte- I O Major foi ficando no

resse para, os visitantes e re-
I

_-.:-" - õI ......_...,....",.. .,..,�

I
"mesmo pôsto", enquanto que

licita-nos pelo seu convite tanto os diretores como o

aos foràsteiros para o turis-. a r 't i c i o a c ã o Auditor, foram "promovidos".

mo doméstico citando, entre " Hoje o Auditor ganha 20 mil

Recebemos e agTadecemos:
Florianópolis, 7 de a�ril de

1956
Ilmo. Sr. Diretor do Jornal

"O ESTADO"

NESTA

Prezado Senhor
Levamos ao VOsso conheci

mento que, as Juventudes Es

piritas da Capital e, arrabal

des, farão rE;alizar, nesta Ca

pital nos dias 15 e 18 do cor

rente, a II EXPOSIÇãO DO

LIVRO ESRIRI'I'A nos salões
do Clube 15 de Outubro, a
Rua Alvaro de Carvalho, com
o seguinte programa:
Abertura Solene ás 10 ho

ras da manhã do dià 15 (do

mi)1igo) - Local Clube 15 de
Outubro.
Encerramento - ás 20 ho

ras do día 18 (quarta-feira),
com palestra doutrinária -

.Local Centro Esp,irita' Amor e

lIumildade do Apostolo.
Para as solenidades acima

temos a honra de vos convi:
dar bem como solicitar-vos a

publicação d.este. '

Respeitosas saudações
Rubens Dal Grande - Presi·:
dente da Juventude Espírita
de FI,orianópolis.

"TURISMO E SOCIEDADE"
NA DELEGACIA
DE POLICIA

AS GROSSERIAS DO

POLACO

Alda Soares, natural deste
Estado, viuva, com 56 anos 'de
idade, de côr branca, residen
te no Beco Caramurú, Estrei
to, queixou-se contra o indi

viduo conhecido pelo apelido
de Polaco, o qual ofendeu a

queixosa com palavras de
baixo calão.

AS VALENTIAS DO
,

ADEMAR

Foi recolhido ao xadrez, o os muitos atrativos, "A mis- Rubens de Arruda Ramos � cru.zeiros mensais; os direte-

individuo Ademar Farias, na- teri:osa ilha do Francês" que Senhora participam aos pa- res de Repartição, padrão Z,

tural deste Estado, com 18 nos oferece a próspera capi- rentes e pessoas da:s suas re- 10.700 cruzeiros;.e o Major

anos de idade, de cor branca, tal do Estado de Santa Cata- lações, ° nascLmento do seu .ele nos'sa Polícia, apenas 7.800

residente na Caixa d'Agua, o r,ina. I
filho R.UBENS, ocorrido a, ,9 cruzeiros, inclusive os 40%

qual se encontra preso por Aos nossos confrades, a- do, corrente, na Maternidade do último, esmolado aumen-

motivo de ter agredido uma gradecemos a gentileza do "Carmela Dutra". 'I to bornhauséano! .

,exemplar enviads e deseja. I FJ.Q,rJanÓjloJis, ),()-4.:1!)51l, _
O sr. Goy�rnador? 'por estes

�

Fôrças Federais
Coronel 17.000,00
Ten.-Cel. 15.000,00
Major. . . . . . . . . . . . 14.500,00
Capitão 13.000,00
1° Tenente 11.500,00
2° Tenente 10.000,00

Polícia Militar do Estado

Coronel . . . . . . . .. 11.400,00
Ten.�Cel. 10.400,00'
Major 8.800,00
Capitão 7.000,00
1° Tenente 5.800,00
2° Tenente 5.100,00

DA VIDA OUE PASSA

PETER

"

* * * * �:

Mal comparando:

- Elegante como o Chapéu do sr. Presidente do
Tribunal de Contas... ,

- Mais ligeiro do' que a passagem de um requeri
mento d'o sr: Z'Oniollo pela Diretoria de Terras ...

- Mais abstrato do que o romanowski em véspera
de eleição ...

_:, Mais !esf)írito-santo-de-orelha do que o Vol
nei. ..

- Mais eloOquente do que o Paulinho e tão éloquen
te quanto o Prof. Renato Barbosa ...

- Tão lero-Iero como a linha do selécionado na

cional e o Govêrno do Estado ...
- Intermitente como a malária e a luz da Capital.
- Tão autorizado, mas tão autorizado mesmo, que

sÓ o Olheiro ...

Nninguem confiava nele. Até parecia suplente
de partido satélite da U.D.N. Catarinense ...

- Mais roncador do que o Collin ...
- Ao presidir sessões, cometia mais gafes do que

o Sec,retário da Educação e Cultura... J

- Firme como o Pão ,de Açucar e mais fixo do que
o Secretário da Viação ...

- Rigoroso e exigente como concorrência pública'
para aquisição de pneus ...

- Mais honesto do que um atestado de amigdalite
do dr. J. J. Barreto ...

- Fanáticos pór substância, que llem o Livadário
LObrego e o Luis de 'Cousa ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


