
Entregue Oficialmente ao GoverDolil:�':'�f:':��������� :�E�����",�:e:::,�o�:
8011"YI·I,OO Oi �ped'l·do de exlr'adl·'ca'-o'

'

d-e Ademar �;::��:::i.�::h:�:..t,��:;f.� ���gtf[:\;Ê�:��:�:�':�:.:1
< i I II Com a,quela cura que Deus seguida, ]ll'ell:nailü" traba-

I '. lhe deu (como êle mesmo lho, será orerecído ao Con-
- I diz, o chefe barrrga-verde }JOl' gresso como será ofereci.l0 ao

O enquanto nada reclamou. Es- gresso como sugestão. Tudo

tá aguentandn fh'me as por- de acôrdo. \

retadas que lhe mandam de Agora, vem o partamenta
todos os lados. Qualciuer dcs- rista baiano ora na ltderan

RIO, 12 CV, A,) - ° sénhOJ patricia quem eleu a informa- ,crise, mas se encontra re ír-í- numa romaria ao santuarto admitia a hipotese do,

ex-go-,'
tes dias, porém, vão ver com ça da maioria e delxa sub-eu-

Teixeira de Freltas, smbaíxa- çâo aos vespertinos cariocas, to". de-Nossa Senhora de Copaca- ,vernador paulista ser entre- quantos paus se faz uma ca- tendido que Nereu sr.iu fú!':l

dor do Brasil em La Paz, fez hoje, através do telefone 111-1 Mais adiante prosseguiu: bana, que dista. cem tluilo-' gue à Justiça do Brasil, res- nôa. Quando Nereu entrar na dos trilhos, No lo creo.

_ a entrega oficial, ontem ao ternacíonnl. A uma pergunta I "Tambem não é verdade metros desta capital". pendeu:
-

i ofensiva, não ficará pedra so- No seu discurso, Vieira de

governo da Bolívia, através do repórter. eRclareceu, o sr. que se encontre desnparceído. 'Desmentiu por outro lado, i i bre pedra. O Vieira de Melo Melo falou em ciúmes, COTI-

Ministério de Relações Exte- Teixeira de Freitas: De fato, o' sr. Adernar 'ele o embaixador Teixeira de I "Depende da suprema corte que se precavcnha. E o Prado vídando os seus coleg-as a

ríores _daquele país, do pedi- "O sr. Ademar de Barros' Barros deixou provísoriamen- l'l'rei'tas, a noticia de que te- i de Sucre, que decidirá sobre a Kelly também. Na l1ora_de se alargarem o debate, dando

do de extradição do sr. Ade- nãoesteve nem está enfermo te Cochabamba para encon- ria ido a Cochabamba para I concessão ou não, da axtradí- defender, Nereu fecha
__

os lhe a maior amplitude pos

mar de Barros. gravemente. Apenas, a? �ue I trar ...se aqui en: La P�z com visitar a tSen�or� Adernar de : çã�, �os �,ermÜ's da legislação olhos e leva tudo de roldão. sivel. Frisou em todo caso, êle

Foi o próprio diplomata' sei foi acometido d� lígeíra 'a esposa e seguirem, Juntos,' Barros. DepOIS, Indagado se! bolíviana . Quem estiver no caminho, e' outros, que se trata de

que se afaste. prerrogattva do C011greS30.
Tôda a gríta contra êle Aí é que se percebe a ciu-

tem origem mais antfga. O maira, A prerrogativa é do

caso da reforma da Constitui- C'ong'resso, ninguém contesta,
ção é mero pretexto. Nereu mas se o governo nào quiser,
representa no governo uma nada se fará. Esta é a ver

situação que ainda não foi dade, pura e simples.
totalmente absorvida. Ele e o Vieira de Melo já perceheu
general Teixeira Lntt, Estão que ainda desta VP.-Z' não con

fazendo força para engult-Io, seguirá empurrar o seu par
mas � õsso não é de fá�il.tri- ,lamentarismo ca��clo. Por

turaçll;o. Sua sorte está Ilga- ; que? Porque Juscalíno deda

da à do seu colega da Praça
.

rou 110 Rio Grande do Sul,
-da 'República, o qual, por seu terra 00 velho Pila, número

turno, é carne de pescoço. lum dessa Cruzada, (!ue é 111'e
Ao que se deduz do diseur- sillencialisLa.

80 proferido sexta-feira pelo I Não vindo o parlamentarfs
Verbas para o combate líder da maioria da Câmara, mo - dirá Vieira em solllé

às pragas da lavoura Nereu não teria Interpretado quio - o resto flue se arranje.

RIO, 12 (V, A.) - ° Minis- bem o pensamento do llreSi- AlI RIGHT

térío da Agricultura vai apli- dente da Repúblíea nas suas Do Correio da Manhã"

cal' este ano 39 milhões de declarações iniciais a l'eslJei- de 10-4-56.

cruzeiros no combate às pra- to da reforma,

gas e doenças que frequente- Está aí uma coisa em que
' --- - --------

mente atacam a lavoura, Com não acredito. Político díplo- • "-

isso, ao mesmo tempo" pode mado antes mesmo da eam- Não cogita o governo
o adminístrador, nos casos panha da Aliança Liberal, em da reforma cambial
previstos por lei, movimentar que t0!l10U parte destacada, RIO, 12 (V. liJ/- De acôr-
tal soma para fazer face a Nereu não escorregaria em do com o que foi informado
ocorrancías ímprevísrveís, que qualquer esparrela nessa ul-

a reportagem na, Carteira de

exijam ação imediata, tura de sua earreíra partidá- Câmbio do Bancocdo Brasil,
Dentre os crédito� suple- ria. Reconheço que os mhlei- revestem-se efetivàmente, de

.

1 d ro's sa�o desconfiados e nuncamentares especlficac Os e simples caráter especulati'vo,
que dispõe a Divisão de De- dizem com clareza. c que por- os nOV03 rumores, Í)l'oceden
f-asa Sanitária Vegetal, por ventura pensam; mas nessa tes em sUa maior pal'te, de

onde ·corre aquela dotação" há questão da reforml!, INereu São J;'aulo, sôbre: a Jrefôrma
dez milhões de cruzeiros so- não cairia de cavíllo- mag-l'o. cambial. '

mente pa,ra ° cOU'l,bate'-à "po,- I Aiirll?-ou que o pr(i$ic1ei'ite da '{;onfo-rme eSchtI�Cf,'ti. en
_áridão Pj1.'dD.'· f:-cKltras' d�en- Re�:jblica lh� h�yia,'�on fia- . i�o,��i�l ',?m'ta-�bZ �lo (liret_9r

\- cas que afetam_o, Cacauell'O e do if encargo (le elaborar os

,!.ela CarteIra, cUJ o nome nao
,

onze milhões para aquisição estudos necessários à rt;da- 'estamos autol'iZ�'
de produtos e materiais para ção das emendas à Comtitni- :l reforma ,cambLtl podel'i vü:
revenda am agricultores. oportunamente. Por enqurm-
Apesar disso, todas essas to não se cogita, em termos

,-,:erbas sofreram a dedução de Assinado o Aunlento ele ungencia, de tão iniportan-
6%, para atender ao Plano de 'ao Pessoal de Obras te medida.
Economia anualmente posto RIO, 12 (V. A,) (Urgente) 'Flcam, elesse modo, confir-
em execução pelo Governo. A_O presidente da Repúbli- madaeS mais uma vez os escla
verba destinada à revenda de

ca, sr. Juscelino K" assinou recimentos sobre a impl'�ce-

I
materiais de defesa agricola na tarde de ontem o decre- dencia das noticias em torno
tm p..or objetivo complemen- to executivo concedenelo au- da reforma da Instru<;fio 113
tal' o importante programa menta ao Pessoal de Obras, da SUMOC.

lque vem 'sendo executado pa- Pelo decreto executivo as:;;i-

Ira implantação, em no)so nado ontem, foi estabelecid'a
meio, de modernas e racio-

a seguinte tabela: Para
�

. ,

t· d d f
.

o Redu(·ão das vendasnalS pra lcas e e ·esa salll- pessoal admitido antes de 'S

taria vegetal. primeiro de fevereiro -de 1955 dos Estados Unidos à

Reconhecido o Curso até Cr�t 2.400,00, 40%; de Cr$ América Latina
2.401,00 a Cr$ 4,000,00, 350/0; e

de Jornalismo da PUC de Cr$ 4_0Ql,00 a Cr$ 6,000,00, '� As exportações norte-a-
RIO, 12 (V. A.) - ° presi- 30%; de Cr$ 6,001,00, Cr$ " mericanas para 20 p:lt.ses da

dente da República assinou 8.000,00, 25%; de Cr$ 8.001,00, América Latina diminulram
âecreto concedendo reconhe- ou mais, 20%. Para os admi- sensivelmente, no mes de ja
cimento ao Curso de Jorna- tidos depois de primeiro de neil'o. A's 20 Repub'Jicas acl
lismo da Faculdade de Filo- fevereiro de 1955 até Cr$ .'

qUlnram" no mes referido,
sofia da Pontificia Universi- 2.400,00, 30%; de Cr$ 2.401,00 dos Estaclos Unidos, artigos
elade Católica do Rio Grande a Cr$ 4.000,00, 25%; de Cr$ "

num valor total de 269.200,000
do Sul, mantida pela União 4.001,00 a Cr$ 6_000,00, 25%; de dolares. Em dezembro elo
Sul Brasileira de Educação e de Cr$ 6,001,00 a Cr$ 8.00Q,00, ano passado, as compras ro
Ensino, com sede em Pôrto 15%; de Cr$ 8,001,00 ou mai'3, ram de 31.300.000.
Alegre. , 110%,

A Suprema CÕ,r',e de Sucre
, ex-governador

decidirá sobre o caso- - Refeito
./

da crtse que a acometeu,
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,', Há, em todos os ilal'tidos, quem deles divirja. Mas

há também divergtr e "divergir". Norêu divergiu. Divergiu
Aristiliano R!1-l11os. Divergiram Wanderley Junior e Adolfo
Konder, Do Partido Liberal divergiu Barreiros Filho. Da

, U. D. N. divergiu Oswaldo Cabral. Nínguem,' em sã consci

ência, diante dos citados divergentes lhes mínusculízará os

n0n12S. Mas há "divergentes" da espécíe dos romanowskis,
dos bV3i'es, dos urunns, etc. Esses "divergiram" convergin
elo a m('táUco� argumentos. Os dívergentas, à luz do dia,
defendem suas divcl.'g'ênclr.s; os "divergentes" fogem, es

condem·-se e defendem-se! Pal'il evital' injustiças é lneciso
.niio c01!fundit, éomo o fez o autor de l'eeente artigo, na

GAZETA.
x x

x

-
'" DESELEGANTE o gesto do deputado- Lael'te Vieira

pal':l com o dr, Enüri TeLxelra Pinto, na se�são da·,Assern....
bléia (ia dla 10, Estava o suplente no plenário quando o

tH,ulal' apal'eceu c reassumiu o exerCÍcio, do ,mandato. ° sr"

Volnei Oliveira levantou questão de ordem, resolvida pelo
Presidente votaria na eleição ° titular. Para evitar ao su

plente o constrangimento da saida imediata, frente ao pú
blico e face às circul1"tânclas, elada a possibilidade de erro

ne:1 interpret:lção qU::tnto :1 necessidade política da substi

tuiçào, o deputàdo Miranda Ramos propôs que a saida do

suplente se efetivasse por ocasião da suspensão dos traba

lhos, quú se daria quase ele inlécliato, para a confecção de

céclulas. O deputado Laerte Vieira,· devendo saber ou não,
ignorr.l' qUe com a ::l.ssunç5.o do sr, Parigot de Souza o -seu

suplente estava afastado de fato e' ele direito, mas vendo

falltasmas por todos os lados, agiu na ignora: repeliu o ges
to de ,oimples cortezia e cavalheirismo sUlgerido pelo depu
tado Mlr:lnela R:1mos e gros>-:eira e estupidamente exigiu a

sftlcla do suplente, já e já, como quem enxota anImais, TOl;
nau, por isso, humilhante a saida do clr. Enori T. Pintq, e,

ainda, depois, achou que tinha dado um g'olpe de inteli-

gênC!:l!! !
x x

x

--
" E:�JTRE as exrllorações maÍ3 sórdidas feitas na últi

mn e!1mlmlll]�c com o ilustre dr. Francisco Gailotti está a

contrafação de um gesto seu, à vista de tod(li> os prerentes a

um jantar no LtIX. Gesto sem malicia, aplaudido por quan
tos o lll'esenciaram, como um requInte natural, pleno de
respeiio, dt� elegi'mcia social, em salão de casa de família.
Esse gesto ainda hoje é refcl'itlo do lado de lá, como episó
dia donjuanesco! E a senhorita, Miss Distrito Federal, nele
envolvido, muito embora seja da melhor sociedade carioca

e das relações da familia Gallotti, ainda é apresentada pe

jorativamente como a baibrina!

Quanta maldade!

Cr$ 1,00

Ooem Perseguiu 1
Nerêu ou Irineu 1

WASHINGTON, 12 (U. P.)

Os decrésimo'3 mais agu
dos se verificaraln no Méxi-

(continuação
ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS )\lESES DO
SEU GOVÊRNO

29 - NO MUNICIPIO DE MAFRA

631 - PreIa. Maria
3-7-51.

Schneider - DemiLt,h

x
" ENQUA!�-TO isso, durante a campanha e ainda

depoi�, SÓ para não ferirmos excelências do lado de lá, fo
mos rasgo_nela sistemáticamente cartas, denúncia3 e protes
tos contra: o uso das dependências de fundo" elo prédio
número setenta e sete, ela rua dos quatro jornais, cujo pro

prietário deve saber o que está fazendo, quando os aluga, . ,

Entendimenlos entre. as' representaçõeslda UON
para o exame da reforma

635 - Francisco Borges ·dos Santo!, - Demitido _
22-5-51.

636 - JO$é Minjni Filho - Demitido - 22-5-51.
637 - Proia. Anita Cordeiro, de Oliveira - Demiti-

,da - JS-5-51. '

'� G!l8 -41ipeiti�-es de Sá Fe-l'l!ei'l'ti. � iemo'Vitl1 .._!-
1
-5 1

'
� .. , ......

, "'- -5.,..;. �.
639 - Humberto Zanella Sobrinh" - Removido _

1-6-51.
C10 - Afonso Alves de Souza

2!l-3-51.
Demitido

co e Cuba, segundo indicou o

Departamento de Comércio.
° valor das exportações para
a América do Sul no mes de

.

janeiro deste ano, foram de
131.600.000 de dolares, en

quanto em dezemlilro foram
de 175.400.000, As e\xPol'tações
para o Brasil representaram

.remem desaparecer os pe- uma formula para dar unida- que o sr. Gustavo Capanema toridade que se arrogava de em janeiro e dezembro res-
quel1QS partidos com a "maio- de ao pensamento do partido, tem mantido com os srs. Pra- orientador do mo'vimento re- pectivamente 21.200.000 e 23
ria absoluta" - Nereu Ra- isto é, fazer com que deputa- do Kelly e Milton Campos. formista, dentro elo PSD. milhões de dolares.

RENUNCIOU O SR. ARMANDO C.f MARA mos, Milton Campos e Capa- d03 e senadores udenistas se Pertenceram os tres, aS3im •••eo•••••�o.4)•••e•••o•••••••O.O••••I&(;.e.ecua
l{ llema decididos a defender a entendam de�tro do plano como o ministro da Justiça, OI� ISO DA C ID-ADEfisionomia da atual

I part1dár!o, tde _modo a refor- sr. Nereu Ramos, áquele gru- ''n
"

'

IUO, 12 (V. A,) - Che,gou I - ° telegrama elo senador Carta Magna
I çar a oneh açao a ser traça- po de _constitucionalistas que

ao Senado e foi imediatamen-
'

Amundo Câmara é o seguin-
'

ela. articulou a Grande Comissão
te encaminhado ao vice-pre- te: RIO, 12 (V. A.) - Publica. Os deputados El:nani Sátiro Constitucional de 1946. Admi-

sidente, sr. Apolonio Sales, o "Senador Apolonio !;ales. "O Jornal" de ontem: 1 e Rui Santos e o senador João te-se que esses elementos, aos
ta12grama ao senador Al'- Deveria hoje apresentar pes- A UDN nãó aceita a Comis- 'Vil�sboas fkaram encarrega- quais se ligam outros de va

m'lnc:o, Câmara, renunciando soalmente aos nobre:; colegas são M13ta de Reforma da dos de estábelecerem eSSe en- rios partidos. formarão uma

° mandatJ que lhe conferiu fi, minha renúncia à l3ellato- COi1stituição; se criada, Flo- tendímento entre as banca- frente unica para defender a

'o povo gaúcho, ° sr. li.polo- l·la. Súbita enfermidade, exi- l'ém, fará parte dela para das da'3 ch.üts Casas. fisionaniia da atual Carta
n10 Sales, interpretando seu �il1do tratamento cirúrgico, defender seus pontos de vis-' Demonstraram os udenis- MaJgna.
pel1.';_",mento e clé alguns lide- impossibillLa-me fisfcamente ta com relação á mataria - ta� que não estão alheios á E nessas condições, n�lO
reS que logo tiveram couhe- cle realiz.ur este gesto. Rogo essa a delibe.ração, ontel�l to- reforma constitucional. Muito estariam os juristas

,convoca- I':
'

'f'
cimento elo dor:n.rnento, tele-

' mada pelo Dlretono NaCIOnal ao contrario, preocupam-se I dos pelo sr. Nereu Ramos, • , •

/,f

gr:lfou ao ,:1', Armando Cft-- [;0 ilustre amigo o obsequio do partido, que se reuniu sob -com o encaminhamento da trabalhando em vão. Além �
•• -, �

mal:�, concit::md_o H. :xcia, a tl,e comunic�r_hoje ao �lena- a presi�encia do sr,. Mil�on questão e tratam do assunto, I disso, com eles poderia estar
.',. "'�"'V1

mcmtal' aCerCa na atitude to- no eSsa declsao e esse lmpe- c�mpo_', Mas as dehberaçoes procurando estabelecer con- a orientação presidencialista �:;;� _

madre, li renúncia, porém, só dirncnto. Aguardo a �e�tileza I
nao se reSU�1�r?m a esta. Os tat03 com outras correntes. I do sr. Juscelino KUbitschek,' -

.._ - =.=.-

poderá se efetivar, depois rI,e de sua re.3posta. Corcllals sa�- aspec.tos ,POhtlCOS da reforma Particularmente, está

cha-I
cujas declarações a favor do •

..
__

devida.mente l'econhecidfl Li
I (]�ç�e,�' (a,) - Armando Ca- constItucIOnal fora� d:ba_ti- mando �,�tenGão da r�por�a- presiden�i�lismo, retirou do iAUANCINA - V�mos, Jorr,.e, reaja! Não deixe o Bornhau-

firma do renunciante, lllula . .1 dos em detalhes, PIocm ou 8� gem pohtlCa, aR conveIsaçoes leader VIelra ele Mello a nu- I
.

smo dco.aratar e debochar!!!

x x

641 - Aldo, Sabathe - Demitido -:- 29-3-51.
642 - João Ribeiro dos Santos Removido

26-3-51.
643 - Arnaldo Porto Virmoncl

26-3-51.
- Carlos Guilhbrme Jung

26-3-51:

Itcmovido

Removido

G45 - João !Gal1cnck - Removido - 20-3-51.
lH6 - Carlos Batista Lopes - RemovIdo - 19-3-51.
M7 - pjalma Bmigo Faraco Removido

19-3-51.

G48 - ProIa. Carmita Sccatto - Demitida - 3-7-51.
(H!) - Pl'ofa. MUl':nha Tonens Demitida-

26-4-51.
x x

x

A medida que !.1. nosSa relação vai saindo, os

democr:1tas do oorohausismo estão ficando indó
ceis. Nada lhes serve de lição. Ainda agorà, eleito

• Presidente, o filho do ex-governador e perseg'uidol'
mor de funcionários marcou um dos seus pl'imeíl'os
g'estos com uma visita à CESPE, afim de sabeI'. se
poderia demitir todos os servidores da Assembléia
que não fossem udenistas ou satélites. Antes de
começar a perseg'uil', deve, entretanto,
ciar com o deputado Alfredo Cherem,
da L. 13. A.

conferell
Presidente

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL Ir-----�mm----....:.--.
DeoUsta para

crian�a:i
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício 'J oão Alfredo

·MÉDlCO DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com prática no Hospital São

GESTIVO _ ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS
Francisco de Assis e na Santa \

CCQa do Rio de Janeiro TOMA(W E DUODENO, ALER-

CUNICA MÉDICA GIA·DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA
NICA GERAL

Conr,ultório: Rua Vitor Mei- DR. JÚLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675. • }<'ILRO
Horários: .Segundas, Quartas e Ex-interno da 20a enfermar.a

Sexta feiras: e Serviço de gast.ro-entero log ia
Das 16 às 18 horas. da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinel li}.

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Cu�;so· de neurologia (Prof.
I'el, 3.002.

.

Aust,.3gesi!o). I

DR REN"Iii-Q'UE PRISCÕ � ,Ex-interno do Hospital mater- I
• n idade V. Amaral.

PA 'RAJSO DOENÇAS INTERNAS
IhÉDICO Coração, Estômago, intestino,

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

nhoras - Clínica de Adultos. rt os e úteru

Curso de. -Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.
Hospital dos Servidores do E2- Das 16 às 18 horas. -

'

tado.
Resi d ênci a : Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano do Fone: 3<158.

Andrade). ----------R--O-
Consultas - Pela manhã no DR. MARIO DE LA M

Hospihl de Caridade. CANTIÇÃO
A tarde ·das 15,30 hs, em dian- M É D I C O D E N TIS TAS

te rio -consultôr!o ª Rua Nunes
. CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA

Maehrido 17 Esquina de Tira- ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA
dentes. -Te I. 2766. - 'Doenças Interna. Clí

. C··
_ ''Residência - !!ua Presidente CORA.ÇÁO FIGADO RINS

nuca p Irur�a .

'Cputinho 44. 'I'el.: 3120.
-,

INTESTINOS
- PROTESE: - antes oveis e

-- -----�-=------.--------------

,..,___._

-

-

Dentaduras em

CLINICA Tratamento moderno da Nylon.
de

SIFILlS DlA'fERMIl.: - TI'atamento de -�.�.----------------

,OLHOS .- OUVIDOS - NARIZ Cnnsultório - Rua Vitor Mei-
"

canais nela al-

PIit_.I oJE GARGANTA eles, 22. ta freqltencia.
.

_

.:,'.>',t''> .

C '.
.

,. DO
HORÁRIO: Raios X li! Infra-Vermelho .

. DR. GUERREI!tO DA �
Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

,$_ Telefone: Consultório - 3.415 Fernando lllachado n? 5

FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2226
.

l AChefe do Serviço de OTOR1- p,,,,,, 108 -- Praia da Saudade
• ";t/_, '0UIIAIfTE 7i'ODO

..

··DfA·""'�,�,'tl'�
NO do Ho�pital de

FIOl'ianÓPOliS',-
Co qu e iroa Consultas: das 8,Ui) às 11 ho- "

-

. Possue a CLINICA os APARE- ---- -

INO
ras e das 14,0(1 às 18 horas

L1ios MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTANT Exclusivamenoe com hora mar-

/TRATAMENTO das DOENÇAS, DIMATOS [cada. "nos I/Jlr,FJOI:.da ESPECIALIDAD�. MÉDICO CIRURGIÃO (Sábado - das 9 às )2. I
""

"'_'" " I-tI<L. J ",'
C]' pela manhã no

".
,

onsu Las -

Doenç:ls de Senhor�s - .P�r�(Js DU LAURO CALDEIRA

t
JIbSPITAL

.

_ Operacõe8 - Vlas UrlDarlas I '. -

ti,I *À TA�DE =: das 2 as �'�
-

Curso de 'aper:!'ciç04ment'j e DE ANnn�DA �

nó CONSt;,L';'ORIO - Rua dos
longa p í-á.ti ea nos Ho�pitais de CIRURGIÃO-�NTISTA 1 �;;', .

ILHEOS -n . 2,
. -Sch Buerres Aires. CONSULTóRIO Edifid'(l

:::
:.. .

.RESIP�NC1A 123i;;ellPe, " CONSULTÓRIO: Rua Felipe Partenon -'-- 2° andar - sala., -�::;; � � � � �
j

m idt n . 113 Te. .

_. Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveira, 15. �
---D'R'ANTÔNIO MONIZ ;�512,

.

.

15 á". 18 ho-
Atende diáriamente das 8 às ��---�------�------,-----.;;;:;;==-.....

. •
_ HORARIO: das - 11 horas

IDE ARAGAO ras 3as e '5as das 14 as 18 horas.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA I Residência: Avenida Rio Bran- - 19 as 22 horas.
, EOrtopedia ! co, n. 42. Confereiona Dentaduras e Pon

I xpressoCoüsultó,rio: J()�,o ,Pinto, 18.' Atende chamados tes !dóveis d� Nylon.
Das 15 as 17 ihanamente. Telefone: - 3296. . --

Menos aos Sábados
- ,- ENDEREÇOS

Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714. - L
DRA. WLADYSLAVA/ I

CLíNICA GERA. . ADMINISTRAÇÃO

W.' MUSSI i
Ef pecialista em

: m,ol,e&bils de 'Redação e Oficinas, à rua Con-

I
SenclOras e vias urmana,s. _ i .:....hei'ro Mafra, n. 160 Tel. 3022

e Cura radical das mfecçoes _ ex. Postal 139.

DR•..ANTONIO DIB
; aguJas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
I genito-urinário em ambos oa Gel-ente: DOMINGOS F. DE

MUSSI sexos. AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara

GERAL-PARTOS Horário: 10% ás 12 e 2% ás r,.
Ltda

Serviço completo e especiali- Consultório: R. Tiradentes, 12 Ru'a Senador Dantas, 40 - fiO

zndo das DOENÇAS DE SENRO- _ 1° Andar -- Fone: 3246. andar.
'. d ln Residência: R. Lacerda Cou- 'l'el.,· 22-5924 "-- RI'G de Janel' r"

RAS, com model'nos me.o, os (,�
h

t
.

t linho, l:l (Chácara do Espan a) l'ua 15 de Novembro 228 5°
diagr.ó�ticos e tríl amen o. "

SULPOSCOPIA _ HIS'rl;;RO -:-
•

- Fone: 32·18. andar sala 512 - São Paulo.

SALP1NGOGRAFIA --:- METABO- ASSINATURAS
LISMO IJASAL Na Capital

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

metrocoagulà�ão - Raios Ultra CARVALHO Semestre ., Cr$ 1\'0,00

Violeta:. e Iufra Ve.rm�lho. No Interior

Consultorio: Rua TraJano,·n.,1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano ····· Cr$ 200,00 Avenida do Estado 16GG/76 Rua
l0 andar _ E:dificio do MontepIo. PUERICULTURA - PEDIATRIA Semestre , .. Cr$ 110,00

Horário: Das 9 as 12 hOl'as -'- - ALEltGIA INFANTJL... Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Consultório: - Itua Tirader.- Os originais, mesmo não pu-

Das 15 às 18 horad - Dm. tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI I P-.esidên_cia: - Av. Herciiio A direção não se responsabiliza

Re$idência: Avenid'a Trom- Luz n. 1[)� _. Te!. 2,530. pfolos conceitos emitidos nos ar- End. Teleg. "SANDRADE"

84 Horál'io:'- Das 14 às 18 ho· tigos assinados.
PowskY, .

DR. JÚLIO DOIN I ,�_::::e:1t_e _;_

INFURMAÇõES UTEIS

VIEIRA O leitor encontraJ:á, nesta co-

MÉDICO
DR. NEViTON lu na, informações qlle n;;cessita,

ESPECIALISTA EM bLH.OS, D'AVILA diin';lllnente e de i.mediato:

OUVIDOS NARIZ :E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL JORNAIS
-

Telefone

TRATAMÉNTO Ii: OPE�A(�ÕES Doenl;as de Senhora8 _ Procto. O Estado . _............. {022
lnrra-V.,rmelho _ Nebultzaçao -

lll"ia _ Eletricidade Médi,'a A G.'izeta .•......•....•• .666

Ultra-Som C;nc'lItório: Rua Vitor Mel- Diário da 'l'arde :1,679

(T�atamento 'de sinusite sem reles n. 28 _ Telefone: 3307. Imprensa Oficial '2.688
.

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOSPITAIS '

Anglo-retinoscopia' - R�ceita de_ diante.
Caridade:

2.314
Oculos _ Moderno eq.ulpal,,!e�to. llesidência: Fone, 3.422 (Provedor) .............•

2.036
de Oto_Rinolaringolog1a (Iln1CO I' Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) ..........•. ' ..

no Estado) Nerêu Ramos 3.831

Horário dll-s 9 às 12 hon,s e Militar ......•........... 3.157

das 16 às 18 horas.
.

.' DR. ANTONIO BATISTA São Sebastião (Casa de
3.153

Consultório: - Rua Vitor Mel- ti _. R
. Saúde) .

reles 22 _ Fone 2676. ,I '
JUNIO M�ternidade Doutor Car-

3.121 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLIS
Res. _ Rua São JO'Í'ge �O. - 'CLfN1CA ESPECIAUZADA DE 10'3 Corrêa .

Fone 24 21. CRIANÇAS ClIAMADOS UR- -Fones: 25-34 e 25-35 -

Consu]taf das 9 ás 11 horas. GENTES
.

- -�-�---

DR. MARIO WEN- Res, e Cons Padre Miguelinho, Corp.o de BombeirOS .... 3 ..113

1"
.; '.

•
- Serviço Luz

.

(Raclama-
DRAUSEN ções) ••••.............. 2.40:0

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS Polícia (Sala Comissál'io .. 2.03-8

E CRIANÇAS
. Polícia (Gab. Delegado) .. 2,594

� Consultório - Rua João Pino DU. I. LOBATO ICOMilANIfiAsDE-to, 10 - Tel. M. 769: I FILHO.
. •.

TRANSPORTES

Con�u)ta�: 'Das 4 �s 6 hora�, llüçnças dG aparelho resplratorlo I�AC :.................
'1.700

Resldencla. Rua Esteves J.u·
. TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul ••...•.. 2,500

niol', 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA, Panair ..............••.. 32..:532553
DOS PULMõES Varig .

Cirurgia ,lo Torax Lóide Aéreo .,.......... 2.402

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

nal de Medicinil, Tisiologista eScandinavas .... . .... . .. 2.300

fisioctrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
Têu Ramos Lux .. . . . . . . . . . . . • . . . • .. 2.021

Curso de especialização pela Magestic .............•.. 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol ...•...........• 3.147
de tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Por�a ..............•• 3,321

Guimarães (Rio). Cacique , "" ..• S.449

, çon�,: .
F:'elille Schmidt, 38 -I

Central ···· 2.694

I< onc ,3801 Estrela ...........• '..... 3 ..37)-
A tell. de crn, hora mar;:ada.

IIdeal
..... � . . . . . • . . . . . • •. 3.669

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
k(l -' Fone: '2396 Disque

-

.. _
-

06

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOMER ----- -----.------ -

GARCIA
DR. JOSÉ T-AVARES

IRACEMA

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada•.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

lliulomado pela Faculdade Na
cícnal de Medicina da Univer- DCoENÇAS. NERVOSAS E MEN-

sidade do Brasil, TAIS � éLINICA GERAL

E,,-inte ...no por concurso da Ma-' Angustia Complexos
ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

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

drigues Lima) I Do Sel'viç<: Nacional de Doen-

Ex-interno do Serviço de Círur- ças Men tais. Psiquiátra do

gia do Hospital r. A. P. E. T. C. Hospital-Colô,nia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro ! '
CONSU�,,?RIO -:- Rua Tra-

Médico do Hospital de Cartdade -janc, 41 _." ""'as 16 as 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos; RESIDENCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa 11:19 Te!. 2901

DOl<�NÇAS DE SENHORAS -
- -------------

PARTOS _ OPERAÇõES I DR. ARMANDO VAI,É-
Cons: Rua João i'into n. 16, I RIO DE ASSIS

das 16,00 �s '18,00 hor�s., Dos Serviços de Clínica Infantil
P.ela manha aten?e dià- da Assistência Municipal e Hos-
rlRl�ente no Ho-spltal de pi ta l de Caridade

. C_arl?ade. CLINICA MIWICA DE CRIAN-
Residência: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencourt n, _ Alergia _

101. Consu ltório: Rua Nunes 1'11&-
Telefone: 2.693. chad o, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Pcne : 3783

__ .- -'�-----

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1

Horário; 8 às 11 - 16 às
18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada.·
--.--

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

DR._ JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - !taja! _.

Santa Catarina.'

DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C,
••••••••••••••O••�G*••

_· ------------�c-------------=----

DR. NEY PERRONI�
MUND

.Formado pel-:"1'ãculdade Nacio

nal de Medici>la Universidade
do Brasil

RIO DE JANEIRO
Aperfeiço... l1en.�� nf ·'C�;.a

Saud. Sao b.",·uel
Prof. i' ...rnand� l'uullno

Interno por 3 ar, .. � do SeTViço
de Cirurgia

Prof. Pe;lro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
�ONSULTAS: No Hospital de i

Candade, diáriamente pela lllR' \
DR. 1VO VON WANGENHEIM

D E N !I' I S TcA .-�
.

�C)�niuItóri() roa )�ocaiuva,
.

4�

•

t-Re;;;�;deNaPOIi
•

I Rua Marechal Deodoro 50. •

I Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! .1
, Desconto especial para Os senhores viaja;ntes. :

..............................................

Viagem·
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:DO
.

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO"
Florianópolis - Itaía! - Joinville ..... Ouritil>a

AgênCia: il.oalDeoQoro esquina' da::
Bua; Tenente ,Silveira:. ti to

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIÁNóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�J'rE.

End.

Filial: SÃO PAULO

.Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

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

Atel}de "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

NOTA: - Os nossos serviços' nas praças de Pôrto
Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuado::! pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
NAVIO,..r40TOH «CARL

ITINERAllIO
SAlDAS DE

I

I
BOEPCKE�'

:1 D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos

•
.:.

,

8/4' 10/4 15/4 16/4 ,

20/4 22/4 21/4 28/4
.

3/5 5/5 10/5 11/5

O l)orário de saída de F�ll'ianópolis ser-á às 24,00
hor:LS e do Rio. dé Janeiro às i6,00 ·horas.

Tanto nà Ida como na Volta o naVIO fará escala nos

. portos de Sã'o Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séd(l da

"t. I Em_prêsa, 'à rUa COllselheiro Mafra, .30 "-'-' Telefone 22-12:

das Esquadrias
DE ALBERTO blCBTER

RU<i ;!� de MaJo, 612 - Estreito - !t'lorianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, �tc.,

t'stóque para entrega ímsdíata.
Execução aprimorada em Canela da melhor

e sem deleitoso
Pdeços baiXai} - Examine e compre o que está pron

to para entrega imediata
Férro - Tubos - �(l.nitários e Azulejos p�ra importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Irrtsrcambío
.CBra3il) CADIB.

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

fARMACIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARl\'IÁCIAS

MÊS 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 Trajano.
8 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra

:ano.
14 __ Sábado (tarde) � Farmácia Noturna - Rua

frajano.
.

,

15 __ Domingo - Parmácia Noturna __ Rua Tra

jano.
21 - Sábado (Feriado) - Farmácia Esperança ---'

ilua Conselheiro Mafra.
22 __ Domingo _. Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
28 __ Sábado (tarde) -- Farmácia Moderna ----:- Rua

J oão" Pinto.
29 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
O serviço noturno será efetuado pelas Fnrmâcias

;:;anto Antônio e Noturna, situadas às ru-as Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

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

D. S. P., em março de 1956.
Luiz Osvaldo d'Acâmpora - Inspetor de Farmácias.

ALUGA-SE NO CENTRO
Um belo e espacoso palacete, para residência clube

ali Repartição Publica .

TRATAR NA
"A MODELAR"

Distribuidor
'>

Comercio Transportei
�,W! ,Joio Pinto. � §polli

C, RAMOS �/A

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rup Feliciano NI'�ea Pires n.

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Run. João Pinto, (altos) 18 - FlorianópoliR
----_._--------,-----------

'A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catarina
particularmente de Florianópolis.

.-À venda nas principais bancas de jornais •

Para maiores informações procure o agente
- 'espondente, à .Praça Ui, ,n.o.�7 .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .lSTAOO
3Florkm ópolis, Sexta-feira, J.3 ele Abril de Hl56

Y'""O?

Realizou-se, no .adia sete I O C. L. José da Costa Moel

deste a reunião quinzenal do .mann, use I .lo da palavra,
Lions Clube de F1orianópo- ! disse da benemérita obI'; de

lis, com um almoço no Res-
I

Oswaldo Cruz e do grande
taurante do LUX HOTEL. trabalho do engenheiro con-

A reunião foi em homena terrâneo Saturnino de Brito.

gem ao Dia da Saúde. Finaiizou sua breve oração
Dando por aberta a reu-: com uma homenagem espe

níão, o Leão Presidente An- cial aos citados grandes bra
tônío Santaella, pediu, todos .sileiros.
cantassem o Hino a Bandeira O C, L. Mário Ferreira, a

finalizando por uma salva de sraclecendo as palavras de

palmas. carinho e estimulo que lhe

Logo a seguir o Leão Pre- foram tributadas pelo Leão
sidente fala sobre sua viagem Polydoro, disse do trabalho
a São Paulo onde teve opor- de saneamento procedido em

tunidade de conhecer me111- Santa Catarina pelo Serviço
bros dos Líons Clubes daque- Nacional ,da Malária e dos
la capital. planos de futuro no mesmo

Aventou, tambsm sob:e a setor. Falou, ainda, da asai
possibilidade da aquisição do natura do Convênio feito en

terreno para a construção do tre o Município de F'lorianó
Hospital Infantil, questão es- polis e o Governo Federal,

O banho é indispensável ta que está interessando vi- para tratamento das varmi
ao asseio e saúde individu- v'amente a todos, esperando- noses, elogiando a atitude d�
_t�s. Qu:ndo frio, ativa a

se que até o fim: do ano so- C. L. Osmar Cunha, prefeito

cIrcu�aç�" d? sanfue :' se cial leonístico inicie a cons- da Capital.
uma a iarramen e, poe a trucão do mesmo. O Leão Osmar Cunha, a

,.el'2 em con?ições de Tesi�-I Após a leitura do expsdíen- gradeceu as palavras do Leão
ir melhor as mudanças ue te foi procedida a leitura de Mário Ferreira e fez in teres
temperatura., duas cartas um" do 'Gover- sante explanação sobre o alu-

Tome 'banho diàriamen- nadar �erai da <Divisão L-I, dído convênio. Concluiu afir
te. Prefira, porém, o 'Leão Noel Guimarães e outra, mando:
banho frio, pela ma- do Lions Clube de Curitiba, f "E' grande o número ele
nhã, ao' levantar-se. _-

agradecendo e ao mesmo endemias e epidemias que .0_
SNES.

tem:po' elogiando o nosso bo- corre na população deste mu-

letim mensal. nícípío; porém a mail' fre-
O Companheiro Newton Li- quente é a, vermínos-".

Obra filantrópica e-
"nhnres D'Avila, em seguida, Por sugestão do C. L. Geor-
leu um belo artigo da Carta ges W. Wildi .rícou deliberado

vangélica realizada enl Mensal do neonlsmo, que re- que a presente ata fôsse pu-

Taizé, França cebeu merecidas palmas. blícada em jornais -desta Cio.

(SNA) .,- Em Taizé, pa O,Leão Jacques Schweid- dade.

França, onde existe a Irman- son dissertou sobre sua re- Antes de encenar' a pre-

cellte viagem a Montevidéu. sente reuniào o C. L. WilmarJade protestante já bastan- .

:e co'nhecida e prestigiosa, Disse-uos· da grançle amiza- Dias aditou as manifestaç.ões
fói inauguráda nova casa Gle e nniãb que impera na ao Dia da Saúde, votos d2

para retiro, destinada a ho- imensa família leonístic�. louvor aos médicos: Oswaldo

mens, informa 'o pe1'Íódico, ,,�m homenagem aO DIa da Cruz, Belisário' PeÍ1a, Barros

'Cristianismo"., Saude, usou da palavra.o C.L. Barreto, Emíliõ Ribas, Arlin-

'No culto' na igl:eJ'a
'"

o -:.. Polydoro E. S. Thiago, fa- do de Assis, Mário Pinotti e
, ,u

d b 'lh t d' t
-

h' S t
.

dJid-se' a prédica do Pastor ,"en o 1'1. ,an e Isser aç.ao ao engen e}ro' ã urnmo e

b M. Boegner" e realizol1-s a
;obre as dIver;;as endemIas Brito, verdadeiros pioneiros

Manoel AlfredO' Bar osa e .

t·, 'b' '1' d 1 d
'

d
'

__________________________
" inaugqração, 4.0.�gvo�.óre:ã2. <l.u:a,.ll?-�;.T,O �YO Ul;P.l ei- . a�- ca,_mp�nlas e sM e' no'

_--------...........---.,.�""'".".�,...�----�c"t"�,..''''' ,Ü"'���i�t�S 'g6U( dã;:;c'Ca.� � ��lu.ewlil e as CrIan- TdMsil.
-

S ,EDAT INA'
"" a:..,

. .i!' Jearà.i 11e S::\>;dl;07,de"Gerie- \ças .. 'EX?l�n. ú�re O traba- Foram tambem homena

.
_ bra-, deu à tarde, UITr concêr-. ,nlt)�do glande,.9"wa.ldo cruz,� geados, por soliCitação do

to de música r,eligiosa.
'TO' saneamento da Cidade do Leão Armando Assis, os mé
'lio de Janeiro e do imenso dicos brasileiros, que na Ar-

:rabalho que vem de realizar gentina, isolaram o Virus n. 3
) Serviço' N:acional da Malá- da poliomielite.
ria eni Sahta Catarina, sob a Como nada mais havia a

chefia do Companheiro Mário tratar na presente reunião,
Ferreira,'wlicitando dos pre- deu,'o Leão Presidente, por
sentes uma salva de palmas encerradà a mesma.

p.am este denodado Leão. . ... Paulo BIasi, Secretário. '

..............................eefj.�ê••••O.o.a

Sociais
VERSO� A UMA CIGARRA

J. G. DE ARAUJO JORGE

Ela cantou lá fora o dia inteiro, - veio

hcje à tarde morrer aqui na minha mesa .. :
.

_ meu olhar que ainda há pouco estava alegre e

[cheio]
de luz, ti.rvou-se agora em singular tristeza ...

. '

Ouço (e já ouvir não 'posso), o estrrdulo gorgeio
que é a marcha funeral da tarde azul turquesa,
_ sôbre a folha do bloco onde ela está, releio
um verso que hoje fiz ao sol e à natureza!

Ela andava lá fora, el'à boêmia do céu

lVIas na hora de morrer, trocou o azul de anil

pela folha de um simples bloco de papel ...

Na tristeza em que estou, ao menos me conforta

saber, que aquele poema que escrevi, serviu

pur.i embalar o sono da cigarra morta!
,

-x X x- ,

ANIVERSARIOS
I

'

FAZEl\1: ANOS, HOJE:
., .

- Nal'bal. Sales An�ri�ni,
_ sr. João Cardoso, há- f i lho de Alice An drfaní e

bil pedreiro, encarregado
I

de José Andriani

das obras do 50 Distrito Na-I - Rudi Brust, filho de

vai fEdmund Brust e de sua

srn. Lígia Coelho An-! exma, espôsa d. Olga Brust

'driani, espôsa do sr. Eulá-, - Licíni? Vieira de Sou-

lia Andriani -

Iza, comerciante.
� Presciliana Fontoura I -:- Tr�-r:scorreu. ?ntem. o

__ Walter Tesha, alto' amversarro natalicio do jo

funcionário do L A. P. L vem José Xavier da Cunha,

Agradecimento 80 povo do:EstreUo
J sr. Manoel A. Banbosa, agradece a grande coope

,",ÇflO do povo bom e amigo do Estreito durante longos

..nos que teve estabelecido com sua casa de fazendas "A

PRi:iJ'FERIDA" .;leste Sub-Distrito, avisa que a mesma foi

vandida continuando com o mesmo ramo de negócio, por
r.érto receberá outra denominação.
,

.:!'_o meSJllO tempo com unica 'e oferece aos seus velhos

�rc?,Tl�l�es o ::1rnigos do Estreito sua tradicional casa "A

PR.EFERIDA" 3gora eom suas mod,ernas instalações em

P1odan6polis, rua JUOlli\llo Co'elho n. 1, esquina Corise
lheiro Mafra, EdIfício Jnão Alfredo, achando-se apare
lhad<l com um beJissimo sortimento de tecidos em geral
onde espen merecer dêsLe laborioso povo sempre a mes

n,a prefel'êneb.
Atenciosamente

FLUXO -
Alivia as coocas uterinas

pel& aQ§.o de seus" componentes Analge

sina - -Bcla.dcn& ':'"': Pi.sciÍiia e Rama

meUs, li PLUXO-SEDA'l'INA alivia pron-

talllente as coUcas uterlilas. Combate as

lrregu1ar!crad�s das fun�ões periodica�
das senhoras,

:t C&1mante e regulador dessllS funções.

480.000 porções das '-REUNIÃO DO lIONS CLUBE D� FlORIA- .

-O "In'v'erno Promete'�;i�gr�d�s leh'a,s 'para a

'NO'POLIS E·M COfv1[MORA',CA-O AO •••
Aírica Oriental ,',' .j E

,

- DIA· DA SAUDE(:::-:NA) -- Dnigentes da

,)lkid:,do Bíhlica Britânica

e E:3tr�"ngoif"" planejàm dis
cribuir êst.e ano cêrca de
i80.00 Novos Testamentos e

Porções da:'! Sagradas Escri
turas {em 25 línguas), em

Kenya, Uganda, Tanganyika
� nas ilhas de Zanz ibar.

O Rev, Frank J. Bedford,
:epl'êSentante da Sociedade
UI Africa Oriental, disse

jue a planejada distrtbui

,ão iria apenas "aliviar a

enorme procura" por litera
.ura cristã que tem-se veri
.ícado nessa região como re

sultado do aumento de pes
;Ô:lS alfabetizadas entre os

.fricarios.

Prece·ílo d·o Dia
o BANHO if)IÁRIO

CITROE,M
\'e;Hle-se um carro Ci

troem mais bem conserva

do de FI01.:ianópolis. Venda
a dinheiro, negócio urgen-

I te. Tratar pelo fone 3721. -Com Vi�fas aos nossos

governan·fes: na Irlanda
, -

e assimAo· .,Q-iblico
,-� ,..'

.

,/,'" ." -

-

O loteamento- de C.anasv;eira
A PREFEITURA- MUNICIPAL DE FLOR-' ANÓPOllS COMUNI�
CÂ -t\OS JNTERESSADOS QUE 14 EST ÃO ABERTAS AS INS
CRiÇÕES PARA RESERVA DE TERRE- NO NO LOTEAMENTO
DE CANl\SVIEiRAS, MEDIANTE DEPÓS no DE Cr$ 2.000,00,
(DOIS MIL, CRUZÉl.ROS). - TODAS AS INFORMAÇOES SE�
'Ri\O PRESTADAS' NO -I)EPARTÂ,MENTO DE FAZENDA DA
PREFEITURA MUNICIPAl PE FlORIAN ÓPOllS, DE ACÔ.RDO
COM O DECRETO QUE REGULAMENTO U, {) MENCIONADO

lOTEAMENTO.

NA IRLANDA DO NOR- 'de artigos. Nos arredores de
TE vem se observando um Belfast estabeleceram-se .in
nível de desenvolvimento ,lustrias de fio contínuo pa
�conúinico promissor, e que ra_ viscose, máquinas traba
concede ao Eyre uma' situa- lhadoras, acessórios de a

ção de respéito no róI das viões,' tecidos de rayon,
nações progressistas. Curo- brinquedos, abrasivos, equi
iwindo' um vasto programa pamentos elétricos, impres
de G.·pallsào industrial que são de livros, pastelaria e

,j'incipiou a SOl' pôsto em ferramentas para poços pe
)rática antes da lIa. Guerra trolíferos, além de outras
.:,1undial, conseguiu aquele grandes fábricas confecçio
país a in�.'ersào de cambi, nando meias de nYlon, equi
de várias partes do Reino pamentos de rádio, porcela
Unido. Eml)ora alicerçada na, parafusos, recipientes

metálicos para a indústria
'.a agricultura (15.000 tra-)

de conserva, fio' e tecidos de
balhac]ol'es), linho e outros algodão, armações para ócu- ',' * * * * *

:êxtis (GO/65.000 operários), los e lentes, calçados e ta-

'

ABRtl E" O M�S' DASI "' ''BUPlpaJ'\I ap " � - ! A. .

'ol1strução naval e engenha- petes, 10na para pneumáti-
* asuaUpu1tlQ O-ç5BpOS "

ria pesada (20.000 obreiros cos, instrumentos de dese-
nos ef;\taleiros e milhões de 'nho e produtos alimentícios.

" -sy tlp .1a;:JU'll;:J o tl.11uO;:J "

t � s ati' d d) h Com �

't .
'" 'BqU'CCIUI'B;:J U amxny " iou r", VI a es - a- eXI o expreSSIVO, ex-

!J;)!P�lU Jlas .

vendo, também, parque ae-, pande-se a indústria na 11'-.
','

o alUalUtquIPaW! alIn� "i
ronáutico de Belfast, e in- landa do Norte e depois da

", ,', I Se você ainda não prepa--uoa :ruaoI l)3UaOp �1Un '

dústl'ias mais recentes, or- guerra foram montadas 100
',' '-, rou a 'sua horta, aproveite o

g'anizadas depois de 1945, fábricas e 75 auxiliares pe-
'.' ;;t "Iaau1?a o 'oja!u! Úi\! ,', mês de abril que é a época

Llbl'icando uma infinidade lo govêrno.
* * * '" '" ':' ideal para as sementeh'as de

hortaliças.

Furl.is,:;im,l queda da temperatura transformou a

i is iouomta ria nossa movimentada Capital: De um dia

j:'f.rLL outro sumiram Os ternos de linho, os vestidos le
\ es e decotados, as camisas esportes, etc. .etc. Sobretu
dos, capas de gabardine, blusões de lã e "pulovers" pas
saram a ser envergados, não sem aborrecimento, pelo
sexo forte, enquanto o sexo, chamado de fraco rejubilou
com a' queda da temperatura ... Não fosse o inverno a

estação suprema do bom gosto e da elegancia femini
r.a ... a estação dos ta illeurs de côrte distinto e perfeito,
elos manteaux ele lã, dos casacos e estolas de pele, das
malhas .macias e de delicadissimas nuances, etc. etc.

Passamos ôntem pelo principal estabelecimento de
módas do nosso 'Estado. O andar ter'reo estava "ferven
do" de lindas pequenas. Tambem o mundo infantil esta
"a ali bem e numerosamen te representado, pois que, "A

Moclelal�", neste inverno, tambem caprichou, como nunca,
'

lia sortimento de artigos para crianças. Quanto aos ar

tigos para cavalheiros formam; realmente, um estoque
completo, o qual partindo das roupas mais modestas vai
até os f inissimos ternos Ducal - Wolens e Modastil in
duindo� ainda um sortimento de capas de garbadine, so

'rretu doe, calças e paletós de lã, tipos esporte, etc. etc.

Portanto, o inverno pôde vir. Agasalhos Iindissimos
(' bons não, faltam.

Encerrando êsse comenta rio sobre a estação de in
"ema. vamos dar uma noticia interessante. Nos primei
ros dias de Maio realizará "A Modelar" um grande des
file de modas da estação, com a participação' de distin
tissimas jovens da nossa alta sociedade': Possivelmen
te virão tambem algumas modelos profissionais de S.
Paulo. ·0 produto desse desfile, como os dema is até ho
j e realizados pela "A Modelar" será destinado a fins be
�lefi cien teso

"ocê sabia· que .••

A'os DfSf_
'NH(JS CÔMICOS

'" A HORA DO

TÔNICO ZENA

AO PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

À SUA MESA!

HORTA1ICAS
. ;

AVENTURAS DO Z'E-,M"UTRETA

COllsultóri,1 - RlaR i�un'es Ma
h"d". 1,.
Horário das Consultas - das

17 à� 19 horas (exceto aos sá
h;"III" ).
llesidência: Rua Visconde de

Juro P"etu, 123 - Tel. 3559.

·T��������%�����������

Adquira �s sementes de
,:;ua preferência nos Postos
'de Vl'nda de "G,

-

A. CARVA
LHO" - Ru'a Esteves Júnior,
58 ou. no Balcão instalado,
'bem no centro do Mercado
Público.

DR EWALDO '.JOSÉ RA
MOS .sCHA:EPER

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - ItEUMATO

LOGL\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRONISTAS IN·rJ..l-ESES AVANTE 1 X MA. Itime vencedor formou as-

U - JOR COSTA 1 sim: Lau, Berto e Beca;
(

<

Ni, gnimado do Tiro de Zezé, Cabeca e Chico; Zoca,
bretudo porque têm a di- Guei'ra, domingo 'preliára'm Bela', T{ão,� Culica e Seréi-e
rigi-Ios um homem. como ,,'\;mistosamente as' equipes pe. Depois do encontro, os

.Flavio Costa". �Lcima, acusándo o escore de jogadores rumaram para a

Na opinião do mesmo jor- 1 tmüo a 1. Partida que 'residência do sr. Estanes

nalista,-'Djalma Santos é um muito agrado�1 O publico que Ilaus Presidente da referi
dos melhoces ·joga.dores de cdi compareceu, Marcaram da Agremiação, para brÍl1'
defef\a do mundo. )S tentos: Tito pal'a'o Avan-' dar os feitos desta valoros:!
"A Inglaterra - diz mais te, e Nipo para

.

o Major
I

agremiação, com muitas be
adiante - muito terá de lu- 8DSt.:1. O conjunto do Major. bidas; e logo após falaram
tal' para fazer bonito papel Costa formou assim: Pe- lOS srs. Presidente e Vice
contra os brasileiros, dia 8 dro, Juvino e Lauro; !tarci, 'Presidente e técnico da
de maio, em Wembléy". Badilga e Nipo; Jairo, Jader, !

equipe e outros da direto-
No "Daily Express" Bob L�rlio, EUl'ides e Sebastião. ria.

Pennington exprime tambem O a�'bitro foi o sr. Claudio I A sua diretoria, deseja-
a opinião de que é preciso. '20lil boa atuaçáo. I mos muitas prosperidades.
,aar tempo ao tempo para OS FESTEJOS DO MONTE I PINDORAMA 3 x FLA-

que a equipe brasileira se SERRAT F. C. MENGO 1

entrose melhor. Após o epcontro acima, Domingo no gramado do
'10 periodo da manhã o Mon- Abrigo de Menores no perio
te Serrat iniciou os festejos. do da' manhã, jogaram as

ele sua fundação. I equipes acima, venceu o ti-
As 10 e 30m. teve uma me local por 3 a 1. Marca

partida entre os conjuntos 'ram: Zinho (contra) para o

do Monte Serrat time A e Pindorama, e mais Francis-
B. Venceu o conjunto A por co 2 para o mesmo de penal- . As - 8hs.
:: a 1. Gols de Bela 2, Cabe- ty. Enquanto Aço marcou o 13) NÃO ME CONDE·
ça 1, para o 1.0 quadro e unico gol do Flamengo. .

NEM - Com: Mark Steves
Lera para os suplentes. O! 2°) AVENTUREIRO DO

OESTE - Com: Alan Lane

30) - INVASORES DIA·
BóLICOS 11/12 Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

"O Estado Esportivo'�_
..............�••�••�•••••••••••••••••••�••�•••••••••••••." �••••••, ��•••••••••••••••••r �

Od-iloD, o provavel substituto
.

. ."'..:�'t':;�,b��,,�'Itt��i

de Pacbevo

NOTICIAS D�/NOVA TRENTO
NOVA TRENTO (Do

•
rar de modo oportuno com o

Córrespon.dente:' Elias, Dal-' ipito em suas própria�
.ri) :...,_ Foi realizado �o dia mãos: Contudo tanto o prt-

1 ° de Abr'il,.. nesta cidade, o meiro como o' seu sucessor

encontro' amistoso entre as ,;,fLO pequenos para tais coí

equipes do Almirante Bar- sas e acabaram por trazer

roso eh. Capital .e JIumaitá prejuizos não só ·para, si

desta .cidade, terminando o como prlncipalmente para o

'enc.ól;t�o com' 'a vítórta "do público que paga ô seu in
, < :Ü�e yi�.�tante po�, 2 tentos a gresso e quer ver futebol.

;"·";C:,z·e1lo. ". Protesta i) torcedor e a .ra-
.

"
\ ". A-. partida que ambas as zão lhe -cabe. Felizmente

. �q1.Ú-P!!s.\disPl1taram. foi pés- aqui temos em matéria de
"< síma, pois nada ou bem pou-: futebol homens disciplina-

-

co de futebol. presenciou o dos e leais, e o futebol neo

publico que compareceu ao tren�ino não deve e não po

Estádio "Dr. Aderbal Ra- de ser manchado por tais

mos da, Silva", motivo este individues que se dizem ser
,

que: � pl'élio foi sensível- árbitros de futebol e não
.

mente prejudicado pela bi- entendem patavina alguma.
. 'sonha atuação do juiz' da .Pelizmente por aqui não

peleja que teve a cargo' I!té t2n10S selvagens para pre

aos 15 minutos iniciais do senciarem tais coisas, den

desportista. Arnaldo Alfre- tl'O tanto.s e tantos times

do, sendo que <i sr. AtiÜo da Capital e dos mais divel'

SilVEira que/ o substituiu sos p0ntos do Estado que
tambem por sua vez atuou tem- atuadó em Nova Tren-

-

"de modo quasi infantil. Si to jam�is se registraram
o espetáculo que se desen" �ais ratos. É o priineiro e

.

rolou teve carateristicas deverá. certamente ser o úl

brutais, isto se deve ao fato tinh). Equipes como esta do

que o Sr.' Arnaldo Alfredo, Al.mirante Barroso deverão

teve parte destacada pois 1'0ssucitar para então sentir

pela sua má conduta acar- '::t beleza e a hospitalidade
l'etou sérios danos a.os 'q�le : com que foi recebida. No

compareceram ao campo I f'.llt8;nto- o. pagam5lnto foi de

.afim de assistir a uma boa I nlOdo Gontrario, pois tanto'

partida. A arbitragem do! jogadores como 'dirigentes
Sl'. Alfredo fez com que des- tiveram tudo ao seu_alcance.

-

te os Jnovimentos llllC1a1S, Nada lhes faltou. E depois
a' p�rtida tomasse um rumo d,e serem bem tratadqs, pa-'
'adverso, com uma tremen- g-amm com uma faJ,Sfdadé"
da .:distribuições de, ponta- il'onica.

pés �. J.0gadas:'brlt'sCltS; sen\ Os quadros estiveram as-

do que os prÓprios visitan- sim constituidos: .

tes foram os causadores ALMIRANTE' BARROSO
de tamanha falta de disci- - Ari, Jaci e' Joyino; Mi

plina. /' lagl'oso, Anisio e Olimpio;
Si de um modo geral hou- B<t'doca, Aguiar, Edê, Ne

ve baixas em ambas as reu e Pessoa.

equipes isto se deve a ver- HUlVIAITk - Nelso, Val
gonhosa conduta do juiz da tpr e Aldo; Carlos, Osvaldo

porfia, que- envêz de ,man- e Deco; Alvin, Ulderico,
ter a ordem dentro da li- Piassa, Toni e Bepi.
ça provocou verdadeiro tu- Juizes; Até aos 15 minu

multo devido a sua pel'So- I
tos. iniciais

<

o sr. Arnaldo

nulidade, com marcações de Alfredo. Nos restantes mi
faltas inexistentes, o que 'nutos atuou o sr. Atilio Sil
vieram a reduzir o jogo ·veira.
em uma simples paixão dós Renda: somou a impor-
arbitros. da peleja, paixão bilcia de Cr$ 1.400,00.
esta que queriam ver de Na preliminar os aspiran
qualqi.;er modo. o time visi- (.cs do Barroso venceram

tante vitorioso, o que real- o.S de igual categoria do

m,ente. só poderiam colabo- Hl1maitá por 4 tentos a 1.

Gerson Oemaria indicado pelo- Figuei rense para a direção do mafch de do
mingo em Criciúma

Prepara-se o Figueirense que hoje à tarde por oca

)9.1' ... a batalha de domingo, sião do "apronto" o "team"
próximo em Críciuma fren-I apresente um rendimento
te ao campeão da Liga Atlé- 'melhor que o de domingê,
cica Região Mineira, a quem ODILON O PROVAVEL
derrotou no domingo pas- SUnSTITUTO DE PA-
sado, nesta Oapital, -pelo CHECO
eSCOl'e de dois tentos a ze- A contu�:ào de Pacheco,
1'0. 110 iníciô da batalha de do-
Quarta'-feira o "coach" mingo, veio criar um pro

Nelson ,Garcia levou seus JJlema para o técnico no

pupilos ao estádio da rua que concerne à formação do

Bocaiuva, fàzendo-os suar a ataque, de vez que Carlito,
camisa .eh.ll'an.te mais de há pouco chegado do sul,
Lima hora. 'o' e-nsaio foi pro- tambéni se encontra con

veitoe.o e eSpel";l. o técnico tLl'IlClido e portanto impos-

I

s ihilitado de atuar domingo I
Pacheco no prelio de do

proximo. Tinho e seu irmão mingo próximo, quando se

E'rico estão fóra de cogita-: rá conhecido um dos semi
ções para' o certame .esta-I finalistas ,do certame ca

dual, de vez que suas, con- tar in ense.
tusões, sofridas no tercei-
ro turno, impedem que os GERSON DEMARIA, O
dois valorosos atacantes ÁRBITRO
<ituem pelo menos durante- Quanto ao árbitro para a

um mês, embora ambos este- direção d.o' encontro, o Fi
jam se recuperando rapida-' gueirense já solicitou a F.
mente. Tudo está a indicar' C. F. a indicação do sr. Ger-.
que o novato Odilon, uma

I son' Demaria que foi o que
das revelações .

alvi-n.egras I ma�or n úme�'o de pelejas re

do Cil111peonato da CIdade, ferIU no ultImo Campeonato
SCi'[t mesmo o substituto de

I
da CapitaL

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

BRASil X PORTUGAL: OPINAM NA VARZEA

LONDRES, 11 (V. A.) -
Após a vitoria da seleção
·d.q Brasil sobre a de Por

cu,:,,-al, ontem, em Lisboa,
o:; comentaristas esporti
vos ingleses declararam
que, embora a "chance"
tenha contribuido, em par
te, para a vitoria dos brasi
ieiJ'ós, nem por isso estes
deix:wam de demonstrÚ
_lue fotmam. poderosa équi"
:)e.
;'Não acreditamos que

)S brasileiros t�nham per
lido seu "virtuosismo'� ma

�ico - escreve �m essencia
folIn Fairgrive no "News
Chconicle". Oito dos onze

�11embros ,da seleção jamais Ambos os corresponden
.inham jogado juntos con- tes citados, assim como os

era uma formação interna- de outros jornais, conside
·.:ional. Individualmente, são ram que o arbitro inglês
quase magnificos. Contra os apitou bem a pugna. Segun
portugueses!' nào demons" do eles, o tento brasileiro
traram perfeita harmonia, foi brilhàntemente marcado
mas é indiscutivel que 'po- e o "penalty" concedido aos

del'ão, 1}0 fubro, constituir portuguesBs foi perfeita
Lim conjunto poderoso, 80- mente justificado.

(UM HOMEM CHAMAIlO PEDRO)
com

JEAN PETERS
ItICHARD TODD

e um grand� elenco.
s3TB MARAVILHOSO FILME FOl SELECIONA
DO PARA COM.f<jl\lIORAR O 13° ANIVERSARlO DO

CINE RITZ!
·S. JOSÉ, DOM'INGO

A METRO GOLDWYN MAYER
APRESENTA EM

METROSCOPE. e TECHNICOLgR

,I •.

NO PROXIMO ANO O BRASilEIRO
JUVENil DE FUTEBOL

PARllCIPACÃO
,

RIO, 12 (V. A.) - A 1.:1. Região: Goiás, Mato

Confederação Brasileira de Grosso, Território do Acre, NOTICIAS DE TODA p.ARTEDesportos, sem medir sacri- Guaporé, Rio Branco e Ama-

ficios e tendo em mira, ape- zonas.

nas beneficiar o nivel técni- 2.a Região: Amapá, Pará, - O Campeonato Gau- I
- O Bangú continua in

co do futebol brasileiro, com �Jaranhão, Piauí, Ceará e (!ho de Futebol de 1956 vai sistindo na contratação do
a necessária e imperiosa re- Rio Grande do Norte. começar cedo: a 27 de I goleiro Veludo, do Flumi-

, nov<.tção de valores, vai maio. quando será efetuado nense. Es�e fixou em 1 mi-

promover o 1.0 Campeonato 3.a Região: Paraiba, Per- o t()rneio inícío. lhão e 200 mil cruzeiros o

Brasileiro 'de Futebol Ju- Jambuco, Sergipe, Alagoas, - Domingo, no Maracanã, prer;o do seu passe.
veni�, que substituirá com Bahia, Espil'ito Santo e Es- jogarão amistosamente os - O Brasil fará sua es

vantagem o Torneio "João tado do Rio. conjuntos do Flamengo, tréia no Sul-Americano de

Lyra Filho" e concretizará 4.a Região: São Paulo, lY1i- �ri-campeão carioca e do Voleibol, em Montevideu, no
um'l velha aspiração da Ias Gerais, Distrito Federal, internacional, campeão gau- ,dia 21 do 'corrente, enfren
maic.ria das Federações fi- i�io Grande

.

do Sul, Santlit eho ocasião em que os'

sU-\tando
o selecionado do Chi-

liac1Rs. Ao mesmo tempo, >.brina e Paraná: : inos' colocarão - as faixas 1e.
servIra o Campeonato Bra- . "imbólicas no� campeões - B'auer, que tantas ve-

slieiro de Futebol Juvenil, CONI·'RONTO COM O I 'netropolitanos. , ,zes integrou a seleção bra-
como pedra fundamental CERTAME DE 51 - Segundo telegrama de sileira, está desejoso de in-

para. as nossf}s rep1;esenta- Roma, o atacante brasileiro Ilgressar no Botafogo, do Rio.

ções futuras ao "TourílOi A· arrecadação total do Vinicius, que pertenceu ao - O América está inte-
International das Juniors" Campeonato Br:;�ileiro d.e I Botafogo, ocupa o 3� lugar ressado nos. c�ncursos dos

org.'\nizado anualmente pe- Fntebol amadOrista, reah- na relação dos artilheiros gauchos Chmezlllho, Ortu
la FIFA e para o qual, o zado em 1951, (oi de Cr$ do certame italiano, com 16 nho e Ênio Andrade, cam-

B1'asil, tem sido .insistente- 108.725,00, sendo a maior tentos. peões panamericanos.
mente convidado. renda verificada na peleja
NO PROXIMO ANO O entre Pará x Amazonas,

CERTAME 8fetuada em Manaus' com

Somente rio pl'oximo ano Cr$ 30.265,00. Dest� forma, I ·SUlwAMER.,;,ICANO DE ATLETISMO(marco de 1957, poderá a sendo de 972.193,10 os gas- j
..

_

Conf�deração Br:asileira. de tos 'somente com passagens, ! �:..

Desportos promover o Cam- necessitará a CBD. no mí-: O Ccunpeonato, Slll-Ameri· A nossa representação está

peonato Brásileil'o de Fute- nimo de renda total do cam-
'

cano de Atletismo está mar-

boI .Juvenil. peonato do pro.ximo ano, 'cad') para . ter início ama- bastante confiante e espe-

.

O certame será dividido

I
um milhão. e 500 mil cru- I ; rançosa de cumprir desta-'

em· quatro -regiões, assim �eiros, a .fim de faze.l� face nh� ell1 Santiag? do Chile, I.. .

'.
_

. discriíninadas: . as Jllrmlel';lS clespesa�h;;.. devendo encerral.'-se a 22. cadil ilttwçao. ..

.

·

..
·

.. :".�.ç,j.I.�.·.·••.....�
'-.

.,
., }"�';.i, .....

- -, ---
-, -

- ,';.�j{��,�

Mári'o Cesarinp da Rosa c Senhora participam aos pa
rentes e pessôas de suas relações o nascimento de sua

filha JUDITH,. ocorrido na Maternidade "Carrnel:1 Dutra".

Florianópolis, 10 de abril de 56.

«PARA TODO O SEMPRE»

((ATRAICOADO)
com

CLARK GABLE

LANA TURNER
VICTOR MATURE

QUAL DELES ERA O
TRAIDOR?

FILMADO' EM CôRES NA EUR0I:A!

•

m�mi�
CINE SAO' JOSE

As 3 - 8hs.
Michel- SIMON - Brig itte

AUBER em:

MULHERES DE PARIS
No Programa:
Cine Repórter. Nac,

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

l.pl.·IfJ
As 5 - 8hs .

"CINEMASCOPE"
Richard TODD - Jean

PETERS em:

� PARA TODO O SEMPRE
(Um homem chamado

Pedro)
technicolor de luxo

N o Programa:
Fatos em Revista. Nac .

Pr eços : 18,00 - 10,00.'
Censura até 5 anos. '

As - Shs. ...

Broderick GRAWFORD
- Barbara RALE - Lloyd
BRIDGES em:

O SABRE E A FLECHA

.
technicolor

No Programa':
Reporter Na TeJa. Nae.

Preços: 19,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

1'••.•1;'1• ,. ,. •• ,._d
_

As __:: 8hs.
10) UMA AVENTURA

EM ROMA'� Com: Van
Johr.son
20) PROMOTOR DE EN-

CRENCAS Com: Bob

HOl.:;e
Preços: 8,00,- 4,00.
Censura até 14 anos.

As 8hs.
,T úhn MILLS em:

O ÓDIO ERA MAIS FORTE
No Prog-rama:
Novidades Na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
<.Jensura até 14 anos.

Uma casa de material,
situada à rua Nova Trento
nO 60. Tratar com a 1)1'0-
pr.ietária na mesma.

�----------------------

Penção
Aluga-se bons

com pensão à Rua
Bittencourt, nO 43.

quartos
General

PRECISA-SE
De uma empregada. Tra

tar à Rua Conselheiro Ma
fra', 145.

Quarto -

Procura-se
Dois rapazes, solteiros,

formados em cursos supe
riores, procuram um quado
mobiliado, em casa familiar,
no centro.
Cartas

. jornal
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;p�!�!c:,�A,U., ro. IOF I C I N A M EC A N ! C A J III��,:":",,,;:.'�:.::.. .".
laçõcs o contrato de casamento de sua filha "HELENA" I • I' CIUlITA'" 4 '�'" rlUCiIt.lJU...ROSUÕ.....

com o 8n1'. PEDRO NEVES DA SILVEIRA: : : i _

Florianópolis,8 de Abril'de 1956.
,

• CONSEUTOS DE l�OGõES FORNOS SERRE ii------ I LHERIA, MAQUINAS A VAP�R, �AL�EI;'AS.: irVende-sej: TODOS OS SERVlÇOS PERTENCENTES A, ARTE. : I O mais antigo Diário de ,''''
'" ,., * * .,
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•• Duas casa situada à rua
* No início, o cancer é "

• I
* nma doença local: con- �,

I
RUA - 'l'EREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO : Souza França n: 46

- Per- Santa Catarina leia e as-
-

• to Campo da Liga. Preço a I
* :suite imediatamente o *

� .1 '
* seu médico '

�,

Sábado, dia 14 de abril, o Clube Recreati�o "6 DE JA-
�>l)>>$.$.a�a.@&�.,fJ$e!UI.oa.e•••�i 5•••*eC��. trahtr na mesma. 'tine. "

* ' Auxilie a campanha ..

NEIRO" dentro de sua programação halJitual, proporcio- - ,

'" contra o cancer da As- ..

nará aos seus associados magnífica soirée dançante, com !lt�68�{HHIi�IlIC1Gfte.eG••••••••••s••••e••••••••• c•••••••f} 1••••••••••$': " sociação Catarinense ..

início às 22 horas, constando, também, de orig'inal e atra- ; • '" de Medl'cI'na. *

ente desfiles de modas. ;
'; :

"Est:e�t��so::�,u;��a��;ca:;;!:resap::���:;a,s as
à =�:::�:: 1,

U��' u-mO O� a 01'
!

*

"Lãs Charme" - Tecidos L. ,Caldas. ! :
• Trata-se, como se vê, de uma elegante noitada, cujo j : CI' b 12 d A

A

t
mcc�so �e:de já po.(�erc:os asse�l�ral', e, q�e fica�á nos a��is J I

'.:
•ue' e gos Q

da slmlJatlCa agrt:lnJaçao pl'esuhda pelo mcalls:wel Capltao
; t •

�!lt'los Pacheco. "�·�",,,;lÜ�. ; : final-
," ,-",�D �

• J)ominigo teremos

.-�-..........-...........---_._---...._. ..-_........ _,.�....�*-.-_....�-�_........_-.I":.-........._--._.............1" F' I
'. mente o tão ansiosamente es-

j), ,l umo to.st!l( o é aquele que passa por um processo t'special de t t t d t .
• S b

:
ra amen o, uran e o qual o tabaco fIca: perado CHA'-CHINE , em e-

•
• riefício das obraIS da nova se-

•',<ento de tcd!l a nicotina 'e do gosto ardido. / • de social do Clube e dedicada

: .'

: ao sr. Governador do Estado,
• E eSS!l a razão por que os �igarros fabricados com fumos tostados sa-o

.-

:
mais suaves, mais aroma:ticos e TJão' Dr. Jorge Lacerda e exma. es-

•• n'it:ul1 a gal'ganta w .m,"'o',""",
! P<Vfj.a e Dr. Osmar Cunha, Go-

•
• < • ?' J'fi"'" , i :Vern;idor da Cidade e sua ex-

!

,.'S••SS8'
II-n�o��o:�atiJVOmáXimo da

I
". ".

_

'

(

: ryrilhante reunião, haverá a

•
"

_

: apresentação do Corpo Coral

: : do 'Educandario Santa Cata-

• : rina, que realmente é um

: O maximo em cigarros de classe, é fabricado : conjunto que excederá a to-

•: • dit,,, as esPectativas ...
� .

I:
com fumos tostaoos de fina qualidade. • Aguardemos pois com de-

Cn$ 20,00. • , : cidida ansiedade a noite de

•
-

I Domingo próximo nos Salões

•••••••••••••••••••••ii••••••••••••••••••••••"•••�• .,. .........""e"".'
-

I ellbe D ze
............... ('I���9�e((,'il'�::{::.;);:,2;,�,:'1t.;&;�QII'$ '33"

(O, to.,
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la�una e seu museu

�istórico
AYRES ULYSSÉA

Quase í.ndo em Laguna lembra o passado.
PM' todos os recantos dessa pitoresca e antiga cidade

sulina há Sem}H'C quem reascenda a chama que arde no

licito orgulhoso de seus. filhos, íncentívando-os a conser

var êste espírito que tanto evidenciou os Farroupllh-" de

outrora.
"

O lagunense, de hoje, está entre d-ois mundos: U'M,

é a tradição de um passado heróico e imortal, OUTRO,

um mundo novo, realista e confiante no futuro.

Mas, embora o progresso tente modificar a vida tra,
dicíonal dêsse Povo, surge a reação natural contra a de

sintegrado de seu rico e histórico patrimônio. '

É a -alrita de Laguna que se faz sentir, alma que pre

senciou cenas memoráveis do passado e que jámais as

poderá esquecer..
, Felizmente, tôdo esse tempo áureo, de bravura e he

roísmo, será materializado e revivido através de seu Mu

seu Histórico, instalado na Casa da Câmara, edfício

construído em 1747, inteiramente restaurado em suas li

nhas centenárias, pelo Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional, graças ao dinamismo do dr. João Marcondes

rie Mattos, grande amigo de Laguna e sua gente.
Só essa velha mansão, de paredes de mais de um me

tro de espessura, é um Museu.

Nos seus quartos parece que se ouvem ainda os ge·

mirlos angustio303 dos condenados, pela justiça severa do

Hl·asU·Co]ô!1ia e 0:5 cochichos conspiratórios da Revolu

cão Farroupilha.
.

Nesse mesmo edifício, encontram-se: o bicentenário

arquivo da Comarca de 'Laguna, aqueles processos cober

tos com o pó do tempo, onde funcionaram os sizudos Cor-

1 egedores e Ouvidores do Brasil-Império, alguns dat.ados

(�e 1750.
O precioso con] unto de mesas, cadeiras e sofás, que

na maciez do cedro e do jacarandá apresenta a singela
beleza da arquitetura colonial.

,

A coleção de leques e de armas, que personaliza a

atmosfera romântica do século dezoito.

A 'mesa onde foi lavrada a ata de proclamação da

"Ue,púb1ica .Iuliana", a 29 de Julho de 1839 e às numero

sas peças do "SEIVAL", fazem sentir a presença dos He

r éis Farroupilha:;;, Canabarro, Garibaldi e sua compa

nheíra de luta Anita.

O belíssimo cofre pertencente ao Barão de Laguna,
as medidas doadas à cidade pelo seu filho Conselheiro

.Teronymo Coelho, o prélo onde foi impresso "O CATA·

RINENSE", o primeiro Jornal. Barriga-Verde, e u rar i

d:!d.e de seus santos e oratórios cooperaram para o eitri·

(1i.1!.'eimento dêsse notável patrimônio e que pelo muito

que representam, certamente, será um centro turístico,
nde receberá a visita.dos apaixonados da arte e doaIn

lCl'€-ssadüs pela cultura artística.

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Excelente residêncin. com um grande pomar frutífe-

10 ao Lado, situado no centro da próspera localidade de

S;\l1b Amuro da Imperatriz, está para ser vendida. Dis

Lmdo, apenas alguns quilôríletros da famosa água termal

r ádío,1tiva "Caldas da Imperatriz", é lugar, ideal para

se lJ:\ssar as férias.
n,; interes;;ados qnein;m se dirigir à rua Deodoro

Ir. lG, "iYt Florianópolis.

Pelos Clubes
D E S F Il E "l Ã S C H A R M E"

TEATRO CAIi\RINENSE D.E COMÉDIA
(26 a 30 de abril)

CATARINENSE DE COMÉDIA· apresenta
"O INTHUSO"

dl"e;',l:i. E-Tl1 dois alo;; do poeta catarinense

ARY CAP.IONI
(;om o "';l"ciÍde elenco: ./

ACY COIWEIRO (Alice)
.JOCY P}<�REIRA (Davi)
TITO CORRJ�A (Júlio)
-:0:--

CEN,iRIO E FIGURINOS de ANTôNIO LOPES FARIA

DIREÇAO - SÁLVIO DE OLIVEIRA

, PREÇOS
CAMAROTE - CR$ 200,00. BALCÃO -

POLTRONA CR$ 40,00

Ftorlnnópolls, Sexta-feira" :!} de Abril de 1956

Notícias Diversas'
f,

TOQUIO, 11 CU. P.) - D2-

zesate famílias japonesas

partiram de Yokohama, hoje,

a bordo de um navio dlna

marques, com destino ao Bra

sil. Dos 105 emigrantes 62 se

instalarão no Esta<io do Ma to

Gros30. E' o terceiro grupo.
de emigrantes .iapJ-neses que

vom para o Brasil desde o

início do ano.

LA PAZ, 11 (U. P.) - O po

lítico brasileiro sr. Adhemar

de Barros chegou hoje a esta

capítal, procedente de Co

chabamba. O sr. Adhemar de

'Barros nada adiantou sobre

.eus planas. Os amigos, po

.ém, informaram que ele fa

rá' uma visita ao snntuarto

de Copacabana, Cerca do La-

1)'0 Titicaca e que depois visi

tará outras cidades bolívía

nas.

Até o momento não foram

iniciadas gestões para a 'Sua

sxtradíçãc, reclamada pelas
,tutoridades de São Paulo, de

�ujo Estado o sr. Adhemar de

Jarros foi governador. ,Ele es

tá condenado por uso índe

bíto de fundos públicos.
. RIO, 11 (V. A.) - O nlmi

rante Alves Câmara, titular

da pasta ela Marinha, rece

beu comunicação do nosso

embaixador em Washington,

participando haver sido san

cícnada a lei sobre o emprés
time de dois submarinos à

nossa força de mar. ,Esses

submersiveis estarão na Gua

nabara, ínco r p o r a dos a

esquadra, dentro de 'Seis me-

ses. IRIO, 11 (V. A.) - Confe-

renciou com o ministro da

Guerra, general 'l'eixeira Lott,
) general Juarez Tavora. Es

ta conferencia coincide com

os rumores de que o ex-can

didato à presidencia da He

pública retornará ao serviço

ativo do Exercito, no desem

penho de ímportante comis

são.

Ataque aos Batistas
(SNA) ,- Um eminente

.dvogado de Cubá empreen

leu cerrado ataque contra

.3 Batistas daquele país, a

rav és da imprensa local.

. uan Pablo 'I'amavo, pastor
da cidade de Morou, respon- I

deu às invectivas. I
Esses ataques continua-

f'um por diversas semanas

',[6 que se reuniu a "Fede

'i'.ç.áo da Mocidaúe Batista"

ie
-

Cuba. O advogado foi I

;onvid:l?3 para �omparecer I
.s icumoes. ACeitou o con

,ite c assistiu a uma confe

('êrrci::t proferida pelo pl'Ó
;rio Juan Pablo Tamayo.

\y;{,s a reunião, o referido

:au.3ídico e:q1'ressou interês-

:e relos tmbalhos dos dias

:q;'uintes.

r

olado mecânico dos negócio�
A J:jrocura,,� J'I� fm!mIdOJ; o

fI-omem' Gmpl!p todQ vez mais os fOb

te de OMdv�ãõ ê influencio maior
;::)):,::::!'}:'::)::':}':<;';'

fiyIlHUod�H:{!jnumidores poro os seus
•

�utos. o cérebro trabalho e de

tt-gpQ' em et<.fPO novos progressos

IO'O)ft9.i1ti'adOJ: no papel, nas fichas,

CDS grQ1i�Sj
O QVD ero féito Q

O� e ��Uibiligºd!)s de erros,

cmnolJ a 1�1 féito Q IliQquinÇl - fàcil,
\

cmmlt!. tiMO e ropig9mente. É um

fado iJl'JporfantitsimQ OQ,$ negócios,

IllJ,Qnds O lIIó"uil'lCl atua substltuin

doas regi.strQs e os eõlcutos manuais

gOl OP�tOl;ÕéS que devem acampo

ohaJ O ritmo do vida moderna.

E Q RMiingtol'l ROrid do BrQsil S.A., que

bá Quase 50 anos vem se dedicando

Q.O operf,ªiçQomento dos métodos de

Q9istro �os negóçios, orgulha.se de

êQdSr [)Qrticij)Qr, eom OS seus equipa

mentos, d�'t"ntQs e

taagrandes, empreen. ..c��b...

4lnIJntQS em todos

Clt atam de otivi·

ClD;de. Co utilínirilo

• tnrnreseindivel

CDaCllliti'Qde estfeV$r, \,
Qll& ;ntrodll�iu no

B'ra�il,. p procligioso
"-

�
UNlVAC, ."erdQ�eirO <,

maMvilho �C:(jriço que �xecu!a "05,

maiS COIiiI)JiCm;!Q$ OPQJQções, vqi uma

Ilfens� Iiflhp de produtps Remington
Co ItmtL cOlI'I<,' 1l'I!,'i(luiflOS' 'de� calcular,

I mfol2ílíg�d�1 Ql,lpli,oºores, Kardex,

amuiVOlilt fita� OQra rílQguinas, etc., Q

_ dõ 00 Iodo macQniço do� ne·

� �'liSbiIjCgdo tód� asp�,ig1
.,��."

, ..�:,,:�

� daReasU.s.a
CASA PRA-TT

€'10 Cle Jon1ito ... SgO Paulo - Nrto Alegre - Belo Horizonte - C"tlli!D

esu. .. SQlvaQpr - Jui: de foro - I\lIQtQS - floriQtlóPo!is - 6!�
•

AGENCIAS NAS PRINCIPAIS CIOAO.ES 00 PAis

(- � .. ; ··:�t/�:'::�.�
"";'. . _"";'�� _ :1�

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

QUARTO -COM
PENSÃO

O ESTADO

Procura-�e um em casa de
família pai'a senhor que
trabalha fora. De preferen
da perto da cidade. Boas re
ferencias. Tratar com sr.

WILDE - Hotel La Porta.

* * '"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE . DOZE DE AGO,STO
UMA NOITE EM· SEVILHa·

•

,

REPETINDO·O SUCESSO DE "UMA NOITE EM PARISfI, OS "/�CANHADOS" PROMOVERAO, -COM o COtiCURSO DA
CELEBRE ORQUESTRA DO CASSINO DE SEVILHA.

À MELHOR NOITE DO ANO
MESAS: CR$ 200,00 �- CONVITES: CR$100,oo-� RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA

A PARTIR DO DIA 16 AS 8.00 HORAS'
,ª;$êJêêêêê�êê,�F-IêêêFêr#JêE]�ElF-lªEJêEJ.E".:!8aêF3êr§lf#lr#1r§1�êêêêr§Jr#iêêr#iJElê
.(ÀIXA Et'ONÔMIEA FEDERAL DE

.

-,
.

, '.__ ia Q
.

A �AIXA VAI ABRIR!
,

N t Oflc
II

I Por motivo de mudança, 'nitária completa.�

'SAN,T,A,'.: CATARINA O 'a, Ic Ia
-

vende-se uma casa de ma-
j Além da água torrente,

e -'

.er ial em perfeito estado de tem -ainda, uma excelente
«onservação. Dita casa fi- água própria; de f'onte ar

ca situada á rua Lauro Li- teziána.
nhares - 13, nesta cidade,
e tem as seguintes depen- Tudo isso só ,por .

dêncías : 150.000,00.
Área fechada e envidra- Aceita-se, negocio com

cad a, 3 quartos, sala de l terrenos ou casa em outro
.Jantar, co,sinha ampla e mo-local, nesta cidade.
dérnr ')anheiro com água Informação á Av. Hercí-

queru.e e fria, instalção SJ.l-1 io Luz 155-A (apto -1) .

-'.

Carteira de �potécas Os presidentes em,exer�íd!) 'a� PARTIDO SOCIÃL DEMOCRÁTICO e do
PARTIDO TRABALRlSTA BRASLLEIRO., de Santa Catarina, face aos acon-.
tecimentos que envolveram a .eleição da,Mesa da Assembléia Legislativa, se�: -

tem do seu dever:
.' "

,

-

1'0 - tornar público o' inteiro-teor do, documento que encerra a presente
De acôrdo com 'à idecisão do Conselho _:\dminist:a- nota'

•

i
tivo desta Caixa Econômica Feder�l, em Sessão de .6 de�- , ;0 _ declarar .qúe êsse documento GO?SUbstal�ciava entendi�ent?s, de
te mês, torno público que, a partir de 16 de abril C?I- partido para partido, solicítados pelo deputado Luiz de Souza, entao Iíder do
.

, t 2a feira no horário das 14 às 17 horas, a Carteira
Govêrno na Assembléia, a,os nnestdentes e aos deputados que o subscreveram;1 en e, "

_

d t d
.

t res "

ele Hipotécas atenderá a inscrição e o Os o� in e.-
_

30 _ informar que muito embota o protocolo firmado o fosse entre par-
sados em empréstimos imobiliári�s, ne.sta Capital e CI-

tidos, o de Representação Popular; decidindo rompê-lo em data ignorada, Iu-
dades visinhas, para aquisição, fmancIam�nt? da ,eon�- giu ao dever de anunciar essa atitude aos presidentes que esta assinam;
trução ou refQrma e ampliação da casa propna,. exclusi- I ' 40 � esclarecer que. os �5 -deputados pessedistas e os 4 trabalhistas. fiéisva e única, bem como prestará tôda e qualquer

lllforma_1
às legendas partidárias, deixaralJ1, de sufragar o nome do �eputado �1llZ de

cão ao assunto, quanto à data da entrega da propost� e

S�Í1za para a Presidência. da'�4:sselnbléia, tão somente em virtude de esse re-

jocumentação, que constituirão o Processo respectivo.
presentante perrepísta, à 'vésp' 'lli�do pl�i!o, .deno�s de anunci.ar � deputados

Z, É condição essencial e indispensável l?ara operar, ser
'a fuga ao compromisso assuruido, haver-se, hcen�lado do Legislativo ;

_ç,epositante da Caixa Econômica Federal de Santa Ca-
5'0 _ informar que os 19 deputados trabalhistas e pessedistas votaram,

í

arlna pelo período mínimo de doze (12) mes_es.
para suplenteríe secretário I:la' Mesa, no Deputado l,Jivadário Nóbre�a, subs-

Secretaria Geral da Caixa Econômica. Federal de
critor do protocolo, não só' por. estar _êle presente à sessão, como ainda por.2,anta Catarina, em Florianópolis, 9 de abril de 1956.
haver sido indicado para êsse cargo, nos 'entendimentos que contaram com a

S'Ja aprovação.
,

,'. c "
,-

'PROTOCOLO: . '" "', 'e ",,' '.

o', '''O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, neste ato representa-
;

,

�

'do pelo seu preside)lte '':ln/exel'cício .e' l)e�OS Deputados que integram
a sua bancada' ria. 'Am;;(;mbléia. Legislativa: o P�RTIDO. TRABA

LHISTA BRÀSII�EIRO, repres.'entado pelo seu Více-Presídente,
�

em

exercício' atualmente na Presidêncía, e pelos Deputados que a este

su�icrev�m; e' o PAR'i'lDQ D_� REPRESENTAÇÃO POPl!LAR, re-�

. pr�séntaâo pelo seu- �:ç:e:;;id�ll�il e pelos Deputados «;tu_e a este subs-
, 'cre\em, DECJ_,ARAM3J,.lle" aJu,�'i�:ral� �al"a a composiçao da Mes� da
';., Ass.�mhléia Legíslatfva, 'na. sessão legislativa de 1956, o seguinte

,

compnonrisso: 1 - siifragar l1a1'11 a Pres�dência da Assembl�ia o no

.me dÓfDeputad,o, Luiz- ,dê Souza} do Partido de Representaçao Popu
c' lar,""2v,�, siíf:ragar,para�oELC'ar1;()�'\de 1'0 e 2° Vice-Presidentes, nomes

t-
>

de bep.l:ita(19st�fol,P';'S. D�. �?: T., B., indicados pelos respectivos Par-
,j-idosf 3. � � i g,1'if(�a.»;;p}lp� o's ca�'g'u� de 1'0 e 2� SecretarlOs, nomes de

'Deputados:(fg P. ELD. ,<): clo,'P. T"B., illdicadosyelos respectivos Par

t'idos'; �4 �'J;;'tlfi·agàf.Páià.,�os éftrg,O's de 1'0 e 20 Suplentes de Secre

tário-s;'1lOú;e'!;,indicRdo&,--um'pe]ó,P. H. P. e outro de comum acõrd?_
, pelo P. S.�D� é p.. T. ll.; 5 -"'OS Homes a serem indicad.os pelos res-

pectivos Partidos para as funções a que se refer.em. �s .Itens 2, 3 e 4,
serão comunii!ados aos Dep,utados dO' P. R. P., no mlmmo, duas ho
ras antes di eleição; 6 - comprometem-se, pela presente declara�
cão os Chefes de Partido a fazer valer o presente acôrdo, no caso

de �ubstituição evelltual de qualquer eros Deputados signatário� por
s.ellS suplentes. 'E, por assim estarem"entelldidos, firmam o presente
protocolo em caráter irrevogável, em três vias, ficando �ada Par
tido com uma. Florianópolis, 16 de janeiro de 1956. (ass.) Celso Ra,
mos, Pl'esidêiítí' eru. exercício do PSD; Braz Joaquim Alves,- Presi-
dente em exercíc.io do PTn; Archimedes Mônguilhot,' Presidente do

,

PRP; Luiz de S�uza, João Colodd, José de Miranda Ramos, Olice
Caldas Osní Medeiros/Régis, Alfredo Cherem, Orlando Bertoli, Pe
dro Kl:SS Heitor A:lencar Guimarães, Estivalet Pires, Ivo Silveira,
José Bal:ia Spiuola Bittenconrt, Antônio Almeida, Lenoir Vargas
Ferreira, Epitácio Bittencourt, Valério Gomes, Paulo Preiss, Oscar
Rodrigues da Nova e Lecian Slowins',y. De acôrdo. (as.) Livadário
Nóbrega. 7-3-56".

CELSO RAMOS,-- Presidente em exercício do P. S. D.
, BRAZ JOAQUIM ALVES - Presidente em exercicio do P. T. B.

EDITAL

Arí Mafra,
Secretário geral.

__ ••
� ..__,�_ ......._. _, _._. __ ._",_,..�._.__ '"C-_ _'--

fEDERAÇA,Q·-DÁS iNDÚSTRIAS DO ES
TADO DE�SA,NTA,CATA.RINA _

�f+,.iI;" 1 -s

.;"
� -t:tEDITAL,-DJ<�. CONVOC,AÇ,AO t

.; ", .' Assetnbléta ;Ge�{ai "ExtraOl'dinári� ,

;
�

,

" :0 Pre�íd-eiit'e; aã' F'ede-tâção 'â�s>'Ind1ú;trias cio Estad-o

ue San:ttLéatarina, CORvoca ios senl1pr<;s membros ;dõ- ,9?:1-
eelhó :dê')Re\?r,esentant.e's desta Entil}a�e p�ra fl.r�UHl�O
de Assenibléiã Geral Extraordinária'; a realIzar-se no (lIa

lO de abri!" éorrentc, às 10 horas," em sua séde à Pra..ça
Pereira e :Oliveira, Edifício Ipase, 40 andar, para o !lm
éspecial de realizar as eleiçõ,es para � escolha dos JUlze.s
6lássistas' representantes dós Empregadores e respectl- ,

vos supre�tes, fjunto ao Tribunal Regional do Tra?alho
da 4à. Região para o tl'iênio 1956-1959, na conformldade

'om 'a Portaria n. SCM-338, de 31-7-1940.

Florianópol.is, 3 de abril de 1956.
.'

Celso Ramos - Presidente.

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

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA- DE FESTAS (MES DE ABRIL)

,

Dià 15 - DOMINGO - Brilhante MATINlm IN"
,

FANTIL das 16 às 20 horas.

Dia 28 - SÁBADO - "BOITE DA COLINA"

Magnifica noitada - às 22 horas.

,...•.-.......................,.�.........-.:-J"..�-......w...

,

,Orga'niZação ,Jur'id'iça
Con'abil' Lida. .,

P A R11 C I P A C A O DR. SAMUEL FONSECA
BENTO AGUIDO VIEIRA

Dr. Samuel Fonse:ca, d-E '

CELINA 'DOIN VIEIRA rLlrg'iào
. D�ntista: co:munica

"

� d ' a sua dlstJl1ta clientela que-participam aos seus parentes e pessoas e suas re-,
t d

' ,

t''a"o-e'�< de amizade, o contrato de casamento de sua filha I ta enf �ra aSd quat"9 aIS e se�-'" u

., • I as- elras as lOr:1S 3,\,Celina com o sr. Hamilt.on Figuelra FerrarI, fIlho do sr.
21 30 h

'

. .

I'
oras.

Henrique FerrarI JUl1lor.
-

_ ExclusiYltmcnte com h01-"

�OPERÁRIO À VOSSA D1SPOSIÇAoIl1_ar_cada_.�_
DOCES E TORTAS

DE

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

-:0:-

S'd Rua TraJ'ano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,e e:

10 �Indar.
Florianópolis

CONSERTA-SE FOGõES ECONOl\IICOS. -8ER-
Doceira, especializada em

Pôrto Alegre, a�eita ,enco
mendas de doces, ,enfeites, I

tortas, e pudins para casa- :,
rÍ1entos, batizados e aniver-.'

\,sários. Rua }reliciano
INun�s Pires, 12 . ,

":_:O:- Santa Catarina

Escritas comerciais e fjgcáis � Contratos - Dis
tr�tos - ,Organização de Sociedades Anônimas - Peri-

tagens - Cobranças amigáveis t; j udiciáis, et�. '.
.

NOTA: Atendemos tódo e qualquer serVlço do lH-

tprior junto às repartições públicas. desta Capital.
---_

VIÇO RAPmO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHA-
\

CHAMADO A DOMICILIO.

OPERÁRIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3 _,-

DE MAIO (Beco), NO ESTREITO. ,

�

----_
. ./.

. ,

Lavando. com S�a,l:)ão

�irgem _E'spec,ialidade
da' ela. IIIIIL IIDOSTBIIL-Jolulllle. (�relr!eglltrada)

, "ecó'BoiDiza-se· tempo� e / dlDkOl'o
_

I
-

I
'

,_,_�� .. �
�__.-.L . _

-- -,- ��,
�'..",

I
'

:
..

I

.aUandeua de· Floriaoóp81is
':1

� EDITAL N. 2
,

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Tendo em vist� a portaria n. 34 de 9 de abri i de 1956'

do sr. Inspetor da Alfândega de Florianópolis, 'torno pú
tlico-aos interessados, que esta Alfândega promoverá no

da 24 do corrente, às 15 horas, na Secretaria desta re-
,

f artição, de acôrdo com o art. 57, letra "a", do Decreto
t:. 2.206, de 26 de maio de 1940, combinado com o art. 16
Io Código de Contabilidade da União, a Concorrência
Admin istrat.iva, para a aquisição de material destinado
,( esta Alfândega e ao Pôsto Fiscal de Sambaqui, no exer

! «ício de 1956, cujas relações se acham .à disposição dos
, :n teressados, na secção de Expediente, com a secretária,

j' �0�6S os :li�s úteis, das �2 às 18 horas, exceto aos sábados
, rUJO horário será das 9 as 12 horas., .

I Os interessados deverão obedecer ao seguinte: I

I 10 - a inscrição deverá .ser requerj da ao sr. Inspe-
.

tor cl!'\ A lf ândega, como determina o art.' 758 da ,R.G.C.F.;•

20 -� o requerjmento ela inscrição deverá ser' entre-
:<ue até o dia 2-1 de, abril, às' 15' horas, ao sr. Secretário
�!J Concorr-ência, acompanhado de todos' os documentos
cue provem a idoneidade do licitante e sua situação' pe
lITni.e fi Fa-zend" Nacional;I (

30 _ a relação do material será fornecida por esta

,'c,p2rliç'ão aos intere�sados, exceto aos domingos e fe
riil dos, nos horári0$ já referidos;

40 - as propostas deverão ser feitas em duas (2)
\jas, com os preços em alg-:u"ismo e por extenso, sem

I
(mendas, nem rasuras e apresentadas em envelopes la
',Tados;

:! 5° - o vencedor da concorrência se obriga a forne-
•

� ('er os artigós constantes da relação no. prazo máximo de
('ito (8) dias, a contar da data do pedido da Alfândega e
(;0 Pôsto Fiscal de Sambaqui;

60 - todo material deverá obedecer à padronização
,,:ficial; cujos modelos esta Alfândega fornecerá aos in
táessados.

Alfândega de Florianópolis, 9 de abril de 1956.
Neusa Mund - Secretária.
Vitória Jorge - Presidente.

HOJ E NO
13 DE ABRIL

A data de hojl:! recorda-nos que:
em 1.775, sob o comando de Morales, uma es

quadra espailhola forçou a barra do Rio Gran
de, sendo re'pelida energicamente pelos fogos
das baterias postadas na margem esquerda;
em 1.831, deixou o pôrto do Rio de Janeiro, pela
manhã a fragata inglêsa "Volage", acompanha
da Córveta Francêsa "La

_ Saine" e da Bra
sileira "D. Amélia". Conduziam para a Europa

• o Imperador D. Pedro-Ia Imperatriz D. Amélia,
a jovem rainha de Portugal D. Marh'1 II, a mar

queza de' Loule SU3, tia' e o l)1arquês de Loule.
D. Pedro I ou Duque de Bragança, chegou a

Cherbourg, em 9 de junho.
André Nilo Tadasco

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

I
8AHCOdeCRff)ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I .

I

� cJrt.aJf1"'W' 16 . " I

. FlomANOPOLIS - 5rà..e�i6.rln6.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Chefia da 16a. C. R. M. avisa aos convocados das
classes de 1937 e anteriores designados para incorpora-

Participam aos parentes, ção no l0 Batalhão de Polícia do Exército, - Rio, per
e am�gos o nascimento de ,'tencentes ao município de Florianópolis; que a data de
seu filho Celso Francisco apresentação no 140 B. C., prevista para 31-5-1956, foi
ocorrido dia 2 do corrente '�11tecipada para ° 'dia 30 de abril corrente sendo decla
na Maternidade Carmela rados INSUBMISSOS os convocados que deixarem de se

Dutra. apresentar no 14{) B. C., na referida data: 30 de abril de

_ Florianópolis, 2-4-56. 1956.
..--••••••J•••.",_..-.,;-J-tiI'.�••......,...

P A R ri c I P A C Ã o
. V E N D E - S E II ACASlO OURIQU�S

Vende-se um alambique E

�01�1, capacete de cobre em I . .
ROSETT SOLANGE OURr<lUES \

l:�l feüo estac.!o., .e�m a

eapa-I' p.a.rtlcIPam aos pare.ntes é.pessôas �e suas relaçõd
L:ldade_.,�160 htro� de cal- (I nas(\\mento de sua prrmogenita, ocorrido na Màterní
do. PI'�;-",-" CCírl;Qi!':'iflão; tra-' d ade "Dr. Carlos Corrêa" dia 9 do corrente, a qual na

cr.)m J(!ao Gualberto em Rio I �IÜt batismal receberá o nome de FATIMA MARIA.
\ ermelho,

• Flor-íanõpolís, 9-4-56. '

.

Prefeitura Munjci,al de Florianópolis,
.. :
I» LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS q,

! _=
• ATENÇÃO ...
.,. 8

! •

;; A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS COMUNICA AOS INTE- :
., RESSADOS QUE JA' ESTAO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA RESERVA DE 8

I l'ERRENÕ NO LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPO'SITO DE I
• CR$ 2,000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS). :
: TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE I
: FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIE, DE ACORDO :
: COM O DECRETO QUE REGULAME,NTOU o MENCIONADO LOTEAIvIENTO. :
� .

:G�••••••e••c••••"•••••••••••••••••••••••o••••••� ;jjo-.a.a&;�

Arrazadora queima de artigo de verão da

CASA ORIENTAL
Liquidação ·total de sedas e retalhos de seda, por menr s da metade do preço

do custo atual.

Acontecimento sem pre cedente no comércio de te cidcs desta cidade.

Sedas a começar de Cril 8,00 -

Sedas estampadas e xadrez - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 25.00 r,or 10,00

Sedas estampadas e lisas de 30,00 por 13,00
Sedas estampadas, largo 90 ......•............•.. ,. de 30,00 por 25,00
Sedas estampadas, largo 90 ,

I 1e 65,00 por 35,00
'Tafetá xadrez ................................••• de 20,00 por 12,00
Seda tafetá estampado ......................•... de 25.,00 por 15,00
Faile escocez, largo 90 .....................•.•.. de 50,00 por ;J8,00
Nylon liso da Rhodía, largo J ,00 '.' ....•.. : de '70;00 por 52,00

Langer ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20,00 por 10,00
Tafetá faile, artigo bom 30,00
'I'af'etá fa ile, artigo superior, largo 90

,
44,00

J":".'iIC super ior, largo 90

�.�
de 75,00 por 60,00

Nylon salpiCO da Rhodia, largo 1,00 85,00

Or-gandy suisso branco, largo 1,15 .................' 100,00
Or-gan dy suisso c:ín cores, largo 1,15 110,00
'I'u le de nylon, Americano, largo 1,40 100,00
Brodery, suisso, .Iarg. 90 250,00
Organdy estampado ,............................ de 25,00 por 18,00

Organdy permanente Bangu, largo 1,00 de 70,00 por, 48,00
Pu 1'0 linho .pj vestidos, larg 90 I

de 160,00 por 98,00
Linho cspec ia l, p/ ternos 'de 85,00 por 60,00

, Puro linho branco marca 3 zeros, largo 2,20 210,00
Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 i.o ,'230,00

Apl'oyeit?-se desta OPOt' tun�d�de. e seja o

primeiro.1 pal'� e,scoI.her o melhor.

Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 - Flor'ianópol is - Telefone
.

349��. ",.,;.;,t?t>L.

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

(No t.enecuto»

Com 'a 'Biblía--'na' Mao
LIVROS

SEXTA-F'EmA, 13 DE ABRIL

,,-' O_S111'. não os.encontsr

la sua livraria? Pois peça
JiI, '1uaisquer que sejan,
para:
vaixa Postal - 511. FIG Irianópolis ....,....J,. Santa Catar-i-

nL I- E receba-os, sem mais
i:1:"aoalhos, pelo Reembolsr
Postal.
-

,

No seu pedido não es

,\uecer seu endereço e 1"':

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

Atenção.

Como cTn Adão todos .morrem, assim em Cristo to

(10s serão virificados. (I Cor. 15:22). Ler I Cor. 15:16-23.

UM VELHO CASAL de japonês serviu ao Mestre

ror cêrca de cinqüenta anos. Seu lar era realmente cris

tãó, onde o amor de .Cr isto tinha sempre o seu lugar. Foi

numa 'sexta-feira santa, depois de dias de extrema fra

queza , nos quais consumiu o resto de suas energias can

bndo os hinos de sua predileção, que ela f'inalmente

� dnrmeceu. Os funerais foram realizados no dia da

I'1áSCt1fL
o viúvo escreveu-nos estas palavras: "Ela foi cha

"'lati" para a mansão de nosso Pai, para o gôzo da vida

eterna que sobrepuja o limite de tempo e espaço .. Eu sin

to' sua presença tão próxima de mim, e isto me dá muita

coragem; contudo, de certo modo sinto-me muito só. Seu
i riunfante trespasse, com viva fé, me dá confôrto e espe-
rança, pelo que sou profundamente grato."

,

Isto poderia ser repetido inúmeras vêzes por aquê
les que conhecem e amam a Cristo e crêem no poder da

- ,

sua reasuirreíção.

VENDEDORA
Procura-se moça apresen

tavel e desembaraçada para
zendas a domicilio. Traba-'
Ihará com elegante mostruá
rio e, se .qu iser receberá

O R A ç Ã O diariamente as comissoes

,

das vendas efetuadas. 'I'ra-
Nosso Pai, aquêles que amamos e perdeemos estão., .ar com o snr, Pasteur nas

&OS, teus cuidados. Ajuda-nos a viver tão perto de ti que horas da manhã, do próxi
estejamos preparados para entrar em tuas moradas

-
mo sabado, na rua Esteves

nas e encontrar-nos com 110SS0S queridos outra vez. PO'l' Junior na 62.
Cristo, nosso Senhor. Amém.

t'.....J"_.�..__...,._...�

PENSAMENTO PARA O DIA

"Os Cél.1S serão o último quinhão de todo o homem

,que tem o céu 11a sua alma." (Henri Ward Beecher)'.
EDWIN T. EGLEHART (New York)

e

SENHORA

PartiCipação
DR. ANG�LO FONSECA

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
PROGRAMA PARA O M�S DE ABRIL

DOMINGO - Dia 15 de Abril -'- Tarde Dançante
(Na sede Balneária).

SÁBADO - Dia 28 de Abril - Grande Soirée (A
cargo do Bloco dos "Acanhados"). '

CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO
-ESTREITO

Sábado 14 do corrente grande
Soirée com' início ás 22 horas.

Reservas de mesa com o

SR. UDIO SilVA.

7

•

,
,

"

.'

sd OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

COM

Patente n.O 40.637

Os automobilistas brasileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pala SHELL,
é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.

Incorporando à gasolina as vantagens do

fosfato tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as- falh�s nas veias, ICA tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolin� nos, próprios de

pósitos, carros e vagões-tanque da SHELL.

Quando reabastecer seu carro, não

esqueça:

sõmente as gasolinas SHELL contêm Il[!'g
SÓ OS REVENDEDORES SHELL VENDEM GASOLINA .cOM Iltiril-

I"�

/

16a. CIRCUNSCRICAO DE
,

RECRUTAMENTO DIA 14 AS 17,00 HORAS

CLU8f DOZ� D�' AGOSTO

Em • de abril de 1956.
Do Chefe da 16a. C. R. M.
Ao srr Diretor.

,

, Assunto: Publicação de Nota
Of. n. 180 - J. R. A.

eHA' -CHINES ,

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

gem a SS. Excias Dr, Jorge Lacerda, dignissímo Uoverna

dor do Estado e sua Exma Esposa; Dr. Osmar Cunha, díg
nissimc Governador da Cidade e Exma Esposa.

Será apresentado pela primeira VeZ nesta Capital. o

COl'PO Coral do Educandário, Santa Catarina.
Mesas a Cr$ 100,00, reservadas a partir do dia 5 do

corrente na Secretaria do CÍube.
Após o Chá haverá, uma soirée.

(Solicita) .

1 - Esta Chefia, apelando novamente para a bôa
vontade e cooperação que a Direção. dêsse Jornal tem

prestado aos assuntos atinentes ao Serviço Militar, soli
cita a fineza de ser mandado divulgar nêsse prestigioso
rngão de Imprensa, a: nota que se segue:

com

CLARK GABLE

NOTA IMPORTANTE

2 - Esta Chefia serve-se da oportunidade para re

r-ovar Os protestos de estima e considerução. ,

(UM HOMEM CHAMAVO PEDRO)
com

JEAN PETERS
RICHARD TODD-

e um grande elenco.
ÊS1'E MARAVILHOSO FILME FOI SELECIONA
DO PARA COMEMORAR O 130 ANIVERSÁRIO DO

CINE RITZ!
S. JOSÉ, DOMINGO

A METRO GOLDWYN MAYER
APRÉSENTA EM

METROSCOPE e TECHNICOLOR

Helll'ique Marcos Rabello de Mello

Coronel Ghefe da 1630. C. R. M.

·4••••••e••••••••••f' Ii••••••�.

nATRAICOADO»
...

,ANA TURNER
VICTOR MATURE

QUAL DELES ERA O
TRAIDOR?

FILMADO EM CôRES NA EUROPA!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Há' poucos dias, lógo que 'foi publicada uma desta·, cro
nicas, quando espunhamos as condições em que se encon

tram Os novos abrigos para as paradas' de ônibus, na praça
ao lado .da Alrandega, um carro da linha do Estreito, fez WASHINGTON, 12 (U. PJ

.

car em menos de 27 anos e

um curva furiOsa para estacíonar no local que lhe competia. � O representante colombia- que tal crescimento torna ne-

Foi tal a falta de parícía profissional, que o ônibus foi 110 Uribe, presidente do J):e- cessárío que a produção agrí
arrombando a cobertura 'de alumínío do abrigo. Uma pes- partamento Pan-Amerícano 'cola e industrial aumente
soa presente, lançou seu protesto, dirigl.ndo-se a um .guar- do Café, declarou que é "ne-. com a mesma celeridade pelo
ela de trânsito que ali se encontrava. O referido carro nem cessáría uma indústria rlgo- menos a fim de manter o

tinha placaê E ficou por isso mesmo num convite á impu- rosa e estabilizada o café" equilíbrio social.
nidade! Não sabemos Se foi tomada 'alguma providência a para dar a América Latina Uribe .arírmou que o café

MAS O PREÇO NÃO ESTA' mesmo fos�e vendido por p1',,- que exploram a venda do pes- respeito. O que sabemos é que o abrigo lá e'stá completa- uma sólida base de desonvol- representa de 60 a 86% da
AO ALCANCE DE TODOS! ço razoável. cado estão construindo um mente estragado até hoje. vímanto econômico. Pediu entrada de divisas estranget-

As taínhas.do Rio Grande frigorifico em Florianópolis, Nas cidades adiantadas como ainda se referiu uma tambem a cooperação dos Es- ras no Brasil. Colômbia, El
Nestes últimos dias, têm vendidas aqui, nos cami- afim de, conservando. o pes- testemunha, o caso é bem diferente. Quando acontece o que tados Unidos nos esforços dos Salvador, Guatemala e Haití.

chagado à nossa Capital, ca- nhões,. pelo preço de 20 a 22 cada na geladeira, poder ven- está acontecendo quasí que' diariamente nesta Capital, o latino-americanos para aju- Acrescentou que o café era
mínhões vindos da Cidade do cruzeiros ao quilo, custam dê-lo a qualquer hera, pelo I guarda multa imediatamente a Empreza a que pertence o da na proteção do futuro' dos o "prinCípio determinante da
Rio Grande carregados de naquela cidade 10 cruzeiros e preço que bem entenderem. veículo e faz recolharo mesmo até que a multa seja devida- produtos taLs como o café. prosperidade e progresso" de
tainhas, cuja pesca está sen- em Pôrto Alegre não vai além Que os nossos ativos fiscais mente paga e correspondente ao dano produzido. Disse que um convento in-, 14 nações Iatino-americanaa
do procedida nos mares do de 15. do Departamento de Saúde Mas, aqui. .. 'bem, melhor é calar; porém, calar por um ternacional sobre o café seria e que "não é exagero dizer
sul, em regular escala, pro- No ano passado, graças á fiquem de atalaia, não permi- momento só, porque se ninguém tiver coragem para ímpe- um meio dé melhorar a in- que a: éondíção econômica de
metendo este ano ser um dos intervenção do nosso digno' e tindo que o pescado volte da dír a continuação dessa sabotagem que está na cara, alguns dústría e predisse que os es- nossa índustrta caféeira in
mais piscosos no visinho EG- operoso Prefeito Municipal, Banca para geladeira, afim populà"res, os mais prejudícados, estão resolwídos a faze-lo. rorços em tal sentido seriam ternacíonal opera como um
tado. que -tudo fez no sentido de ser vendido no dia seguinte Os abrigos no Estreito estão igualmente danificados. coroados de exito. Uribe ra- barômetro que mede o grau
O nosso povo que vinha de que a gente pobre pudesse deteriorado. E continuamos a fazer força no sentido de atrair turis- lou por ocasião das comemo- de amizade predominante en-

ha muito sentindo a falta de saborear taínhas, ficou esta- Aprontem formal ou creo11- tas, para que vejam essas cênas degradantes para uma Ca- rações do dia do Café, nesta tre os povos dos países ame
bom peixe no Mercado Pú- belecido que, mesmo com na para "desinfetar" todo o pital! Até parece piada... Semana Pan-Americana, 'na ricanos que produzem e con-

blico, embora por preço exor- prejuízn dos cofres" mUl1lCI- peixe que permanecendo nas Há necessidade de que as nossas autoridades tomem sede da União. Depois do al- somem".
bitante, tão ao bél-prazer pais, operando-se a dispensa Bancas horas a" fio, começa- mais a sério o dever que lhes compete. moço seguiu-se a proclama- --------------
dos "pombeiros", tem sabo- de certos emolumentos, fosse rem; a ficar "azul" ... , man- Não é somente quanto ao famigerado caso d0.3 arrom- ção de hoje como dia do Ca- Explosão de uma ilha
reado agora bôas taínhas o peixe vendido por um preço dando-os baixar de preço-no l bamentos dos abrigos, mas, tambem, quanto a outros casos fé por César Túlio Delgado, nas Indias 'Ocídentaisvindas da referida Cidade. razoável. fôrn? do lixo. . .

,

i
e fatos que vêm sendo repetidos e praticados contra o

pro-,
da Colômbia e pre�ide.,::te do

Aos primeiras tainhas vín- Oxalá, tome o ilustre Dr. Tras - ante-ontem, a tar- grecso da Capital em todos OS seus setores, Conselho da Orzanízaçâo dos A ilha vulcanica de Kra-das do Rio Grande, em camí- Prefeito Municipal, este a110, de, chegou ao Mercado. Públí- i A tudo se junta a má vontade de muitos, pelo descaso Estados Americanos (OEA). katoa, depois "de elevar-se anhão, e conservadas por meio I providencias no mesmo senti- co, enorme quantidade de ca-
I
em tratar e zelar até mesmo pelo que particularmente lhes "A estabilização .da índús-

uma altura de 7.999/metrosde pedaços de gêlo. foram" do, pois a 30, 28 ou mesmo 25 marões, de grande tamanho, pertence como o cuidado que devem demonstrar para da-. tría - disse Uribe perante 50 acima do nivel do mar, sovendidas pelos seus transpor- cruzeiros ao quilo, as taínhas, sendo vendidos pelo preço de rem a seus prédios uma feição limpa e ·asseiada, para que convivas - provará a 14 na- freu uma fantástica explotadores, pelo preço de 22 cru- apodrecerão e muita Igente 25 cruzeiros ao quilo. O res-, não mostrem suas paredes sujas e sem pintura. Assim, os çõss latino-americanas uma são, no Estreito de Sonda,zeiros, ao quilo. Tão logo a- não as comprarão. Nâo resta tante foi recolhido' ao frigori- passeios estragados. Enfim, a falta de colaboração 'geral é sólida base econômica da qual entre Sumatra e Java. So
pareceram Os atravessadores a menor duvida que o dinhei- fico, para venda na manhã de

\ o que com imensa tristeza dsploramos..
.

poderiam decorrer inteligen- freu a ilha uma serre de
-ou pombeiros, o pescado pas- 1'0' está sem valor, que esta- ontem, o que foi feito a razão � Realmente, inegavel tem sido nosso progresso.. Muito tes projetos a longo prazo da erupções em 1680, 1877 e
sou a ser adquirido por estes mos, infelizmente, em plena de 30 cruzeiros! O acrescímo lmflior seria, entretanto, se houvesse compreensão mútua indústria e o desenvolvíman- 1883.
e revendidos a 25 cruzeiros inflação, mas, a verdade, é resultou das despesas efetua-Ientre os interessados. to agricol�". Afirmou que I A última, em 27 de agôsno Mercado Público da Ca- que muita gente não ganha das com o gelo para conser-

. Uma cidade não póde mover-se na direção e no sentido tanto a industria como o go- to desse ano é consideradapítal, e 28 cruzeiros no Mer- 30 cruzeiros por dia de traba-' vação do referido pescado ... ! de seu crescimento se não contar com o apôío e o inte- verno não podem afirmar I
como a maior erupção vulca-cado do Sub-Distrito do Es- lho. Tudo encare�e, mas não! Cada quilo de camarão Co11- rssse das iniciativas particulares. adequadamente quando "uma lnica da história. Causou e-'treito; de maneira que, os de aumenta o sala-rio elo jorna- sumiu 5 cruzeiros de gelo ..

� Não se deve esperar somente dos poderes publícos. Mui- porção substancial de capital feit-os meteorológicos e tne
parcos recursos, não puderam leírn ou do pequeno serviçal. Isso acontece por falta de ta coisa póds ser feita sem que,' esperemos a intromissão de inversão provém de um:mores de terra que foramaté hoje, adquirir uma tainha Sabemos que particulares" tabelamento. _ dos governos do Estado ou do Munícípío. Cada um na me- produto cujo preço de venda I sentidos em torno do mun-
siqusr, nem, mesmo para re- dida de seus deveres, muito poderá contribuir para a mar- subiu em 40 centavos a libra

I

do, tendo explodido toda amédio ... Dar'56 <cruzeiros por cha progressiva da Capital, não esquecendo 0J1reparo e a e caiu em 40 centavos no es-Iparte norte da ilha. No lu-
uma tainha de 2 quilos, que educação dos munícipes que tratando com carinho o que paço de poucos meses". !gar da ilha, foi deixada uma
mal dá para o jantar de uma está feito, estão igualmente cuidando do que é seu. • - Disse que a população lati- 1 depressão atingindo 305 me-família de 4 a 5 pessôas, não Não cabo somente a vassoura da Prefeitura, a limpeza no-americana poderá dupli-' tros abaixo do nivel do mar.
é luxo capaz de ser sustenta- das ruas, Muita gente hé que tem o prazer de jogar sôbre
do por qualquer um, príncí- as calçadas, cascas de frutas, papeis, etc., num descaso
palmente, ,por aqueles, cuja completo pelo asseio da Cidade.
diaria como jornaleiros ou tra Outros, atravessam descuidados os canteiros dos [ar-" Florianópolis, Sexta-feira, 13 de Abril de 1956balhadoras, não vai além de dins, pizando sôbre as gramas, como 'se fossem individuos
30 cruzeiros diarios! irresponsaveis pelos seus atas.
Estabelecido o comércio re- CEMAR'O PARA U.M..DRAMA" M'"'.O.DE.RNO Tudo isso diz re-;3peito á educação e deixando 'os dese-

guIar do pescado d!') Rio n �tJ
_

ducados em Jillena' liberdade sem que se lhes aplique um

Grande e1)1 a nOsSa Capital, - \, .' ,corretivo é o mesmo que patuar com eles.
.

CQiITl'o transporte por meio de "0 intruso" traz-nos de volta-Antônio Bem sabemos, que para suprimir estas e outras coisas"
caminhões, o que pederá ser mais, que não queremos enumerar' aqui, ha necessidade da '

feito com grande vantagem Lopes de Fa ria presença ele autoridades com capacidade e energia ferrea
no inverno, em que o frio a- para faze-lo.
judará a conservação do m8s- ANTONIO LOP:ES FARIA (Nico) veio de São'Paulo, en- Não temos, infelizmente, nem �ma Guarda Municipal
mo, não seria. contraprodu- tusiasmado com as atÍlvidades c,o Teatro Catarinense de nem Policia de Costume·.:). Daí, 'sem dúvida,.�udo aquilo que
cente o estabelecimento de 'Comédia, para projetar o cenário e "fiJgurinns de "O IN- vemos contristados.
uma tabela de preços para TRUSO". Dia, porém, ha de chegar que Os responsaveis mais di
esse ,genero de alimentação, Ape:sa.r das múltiplas ooupações (alguns êenáriOs e os rétos por tal situação, serão inspirados no sentido de imôr
vindo de fóra do Estado, ta-- figurinos para "Júlio Cesar", de Shakespeare) que o ].3ren- a ordem, o respeito e a éompostura' indispensaveis entre os

bela que estaria também su-I �lem.à .grande �id�de, apressou-se e� vii' juntar se� t.alento que estão impedindo o prorgresso da Capital.
jeito 'OI pe,3cado provinda dos i a pro�m1a proüuçao d,o Teatro cat.al'l�ens.e qe qomedla. Fez i
nossos mares.

I
questao de ser o ceno�rafo da pnmelra peça de autor c�-' --------_;------------,...---- r

Assim, P01: ocasião da pes- tarinense montada Pelo vitorioso T. C. C.

ca da tainha em o nosso E::;-
,

Quem lucron, é claro, foi O T�atro Catarinense de Co- ESTA' DE PARABENS A C'IDADEtado, os exploradores ver-se-'I
média e o autor de "O INTRUSO", o poeta Ary Carioni. ". .

.

iam Qbrigados a vender o pes- ANTONIO LOPES FARIA demorar-se-á pouc.os dias em

cada por preço ao alcance do I Florianópolis; sómente os dias necessários para tomar -Co- Ante-ontem a tarde tive-Idesenrolar dos trabalhos ...
bolso do povo, pois,

como. sa:"l'
nhecimento

.dO conteúdo �r:�l!ático da

p.
eça, �ara o �studo 11108 a grata satisfação de

I
Cada dia lá estarão 0í? que

bemos, apropria 'Gaínha de dos seus Personagen3, asslscmdo alguns ensaIOS, a fIm de ver os trabalhadores fazen- verdadeiramente se interes
tarrafa, tem sldo vendida em bem projetar o ceIiário mod,!rno exigiçlo pelo texto, proje- do o gTande cercado para sam pela obra grandiosa ...
o Ílosso Mercado a 30 cruzei· I to que será exposto em vitrine comercial, tão logo esteja lJ11CIO dos trabalhos da
ros aOI quilo, e se :tfão forem I'

concluído. " construção da nova séde so- 'Passo a passo, pedra sô
tomadUts com anteCipação,

. ? Tea.tro Cata.rinense de Comédia 'e o auto,r Ary Ca- cial do veterano Clube. Doz.e bre pedra, iremos nós ver a

providenCias a respeito, po-lrIom recebem,
_

aSsim, de um. d.os melhores ?en?gr�fo'3 da de Agôsto, sonho quasi c,en- obra crescer, subir, subir
bre não comerá taínha este, moderna geraçao teatral brasllelra uma deferencla toda es- tenário, que durante anos e I sempre, furando o alto na

ano, porque elas totnar-se-ão I pecial, principalmente quando se sabe que ANTONIO LO- anos andou bailando no cé- ânsia de galgar a atniosfera

pelo preço elevado, alimento PES FARIA, no momento, é solicitado por mais de cinco rebro dos associados, cen- do infinito" na ânsia de em

exclusivo da gente abastada. grupos, em São Paulo, paI:a a realização de cenários para tenas deles que 'Deus já le- belezar a nossa urbs, crian-
O tabelamento do preço do peça:; que participarão do FESTIVAL DE TEATRO AMA- vou pára junto de si, outros do fórma encantadora, en

pescado é medida que se im- DOR, a realizar-se em junho e julho do corrente ano. que ainda vão vivendo nes- feitando a Avenida Herc.ílio
põe, eH1 benefício do povo. O encerramento do Festiv'al dar-se-á com a apresen- ta acalentadora esperança, Luz, naquele logradouro que
Que se faça um tabela·· taçâo de "JULIO CESAR", dirilgido por Sérgio Card@so, no que na data de, ante-ontem vive à sombra do nome do

mento criterioso, que atenda Estádio do Pacaembu, com a participação de mais de tre- tiveram a concretização do saudoso creador catarinen-
tanto aos intereSsei3 do povo, zGntos atores (incluindo figurantes), competindo a ANTO- velho sonho... se. . I
como dos pescadores, evitan- NIO LOPES FARIA o desenho de todos 0'3 figurinos, o que A data de ante-ontem de- Parabens a todos os as-

do-se assim que cada peixei- constitui uma honra, e uma glória para o talentoso catari- ve ser assinalada nos anais l:soc�ados ·da velha socied:de'
1'0 peça por um quilo do pes- nense. do veterano..." I e as nossa.s. congratulaçoe.s
cado, o preço que bem enten- P'ois, deixando, por momentos, tudo isso, aqui está o, 10 de abril de 1956. !pelo auspICIOSO ,acontecI-
der. Nico, cooperando CQiITl o teatro de sua terra natal!' Agora, todos nós, iremos mento.'

"

O peixe congelado, uma vez ANTONIO LOPES FARIA trou:l:Ce, também, ao Teatro :1.comp�nhar com alegria/ o : .\\\-----retirado do ambiente frígida, Catarinense de Comédia o convite para participação no

onde parmanecêra, precisa FESTIVAL;_ aliás o 'R.C.C. já é conhecido em São Paulo, a-
seI' logo vendido' e preparado través da imprensa e do cinema, que até lá levaram o su-

para a alimentação. Não -pó-, éesso ele "A REV�LTA DOS BRI��UE�OS". , . '"

de permanecer por muito O, T.C.C. possI�elm�nte par�IcI��ra com � .tr.a�edIa A

tempo em ambiente quente, BARCA DE OURO, cUJo,s ensaIOs J� foram IemlcI-ados.

principalniente nO'3 carrinhos
.

"9 INTRUSO'� devera _estrea�, dIa �6,. no Teatro A.lvaro
ou carrocas de pQIJ:ubeiros, re- I ele Carvalho, q.uando, entao, tera o publIco oportumdade Uma das lutas terríveis: dem, em que profundidade
cebendo �aIOl', pois, facilmen- de aplaudir, mais uma vez, o talento de ANTONIO LOPES qUe ocorrem nos oceanos é' habitam e quanto tempo vi-
te deteriora-se. Porisso, tem FARIA. entre a astuta e corajosa velJl. Também nas baleias
sido vendidos �aínhas do Rio bal0ia, um mamífero que na- tem sido vistos os sinais dei-
Grande, completamente de- da fica a dever aos mais vo- xados pelos tentáculos de
terioradas, e, ainda ha bem 16a, CIRCUNSCRICÃO DE razes mOllstros marinhos, e tão colos-sais cefalópodes,
poucos dias, nOI Sub-Distrito 1 um cefa!ópode, certo molus- durante as tuJas de vida ou'
do Estreite!, fiscais de nosso RECRUTAMCNTO MILITAR 'I co-gigante que tem os tentá- morte nos mares agitados.
'Deps,l,ir'amento de Saúde, que, ...'. - l cuIas na cabeça, ao redor da
t:}uando querem, não dormem N O T l\.: Iboca. Esse cefalópode ainda
no ponto, mandaram para o lé hoje verdadeiro mistério, ",'

lixo uma centena de neixes ComUl1Íca a Chefia d'a 16a. C. �. que se enco!1tra à dis-
.

embora o Museu de História *

estragados, que �stavam sen- posição -dos interessados no Protocolo desta Repartição Mi- INatural de Nova Iorque pos-
'"

do criminos_amente .

vendidos I' Eta:- ---:- uma _relação de proc�;;sos .�ujo andamento depende sua um exemplar qu� mede '.'

ao p�blico. .

de ':�lÍotma5oes esclal'eee?:Jras e. Jtmt�da de novos .�ocu-, 117 n;etros de coml:rImento. :O elevado preço do pesca� Imemõ"J, 'alem de outros-}a solUCIOnados pela autOrIdade �o bucho das balelas �em "
do, importa Permanecei' o ·.competente. / SIdo encontrados mUltas
mesmo nas bancas horas a Floria)1Ópolis, 2

�e
abril de 1956. fragmentos dos moluscos- "

fIo, sujeito a estragar-se, o HENRIQUE MA .COS RABELLO DE MELLO Igjgantes, mas ain,da se ües- '-,

que não aconteceria se o 001'011el C :lefe da 16a. C. R. M. conhece onde eles se escon- *

,

�[ ama �!� �' U 1[1
NOSSA CAPIlAl•

li
Esfã-o' Chegando Toínhcs do

Rio Grande

PETER

LUTAS DE VIDA OU MORTE NOS
MARES AGITADOS

.!.

"0 CAFÉ 'É BAROMETRO DE QUATORZE
NACOES LATINO-AMERICANAS"

,

DUPLICATA

Com ares bem e jeito de imbele vitimá da fatali
dade histórica, o jovem Presidente da Assembléia de
elarou numa roda enorme de alguns amiJgos velhos e

muitos novos:

- Pois é! Tanto mexeram e remexeram que o cru

cificado fui eu!'
A comparação profana, bem, bem, bem boa,

está - está boa!
não

Digo i'sso, porque, vendo-o lá nas iminências presi
denciais, já ladeado dos novos secretários, compreendi
a sua posterior confissão de crucificado.

A diferença entre o retrato legislativo e o quadro
bíblico, é que naquele não estava Dimas, mas G-e3tas
em duplicata!

DERÉTO

Aq:uela estol'inha do romanowski, contâda- ontem nu:
ma secção interminente e humorística da 'nóssa Gazeta
está contrafeita. O que houve foi o seguinte: um traba
lhista, enojado da triste figura do trânsfuga; escreveu
lhe um bilhetinho, lembrando-lhe que êle," sendo mer

cadoria, deveria aproveitar a ocasião e vender-se outra
vez para o Govêrno,

.

O coisa mais que depressa t{)lmou seu granfiníssimo
automóvel e tocou-se para Palácio, disposto a reven

der-se. Alguns minutos depois dali saia dereto para um

campo de concentração, num dos carros do Gove,rna
dor!

SEGREDO

Para e'vitar confusões é bom adiantarmos que quem
nos contou a'estol'il'lha acima não foi o dr. Juca Moel
lmann.

Ele só nos disse que foi preciso brecar o homem,
'que já estava .passando do varejo fino para o atacado
grôsso!

FAU

Aquele telefonema do Wilmar para o Volnei, a que
• alude ontem A Gazeta, tem um sinalzinho que lhe tira
.

todo o 'sabor da intriga: a data. Aconteceu, dizem lá,
no dia 10, pl'ecisamente às í3 horas.

.

Ora, já no dia 8, Pelo arttgo A DERROTA, d'O ES

TADO, avisamos publicamente que não adiantavam
oferecimentos pois, do nosso lado, 19 deputadOS prefe
riam perder para o Paulinho do que venCer com o

Volnei.
-

#
A propÓSito vai mais este fato para ilustrar. En-

cerrada umà reunião conjunta das bancadas oposicio
nistas, um dos deputados, depois de entregar aos outros
18,-uma cedula em branco, propôs:

- Suponhamos que o Volnei apresente sua candi

datura contra o Paulo. Vejamos agora quem acerta o

número de voto§ que vai levar, Cada um de vocês' mar

que nessa cédula o palpite. O resultado certo é o que
eu vou escrever no meu. Quem acertar será me·u con

vidaqo para o apirititvo!
Áberto-.s os palpites, nos 18 estava escrito o seguin

te: 1 - o dele! E no resultadq certo estava: 1 - o dele!

No inícjo, o canCelO é *.

.tuma doença local: con- :::

)mlte imediatamente o *

seu médico '"

Auxilie a campanha "

contra o cancer da As- *

soc�:.lt.��:�"trinense *

de Medicina." .
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