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AUGUSTA, Georgia, lJ (U. ções, ontem à noite, nq .nais

P.) - Um represantante Cio severa critica contra o gover

governo reagiu com enfase no. Disse que o presidente
aos ataques do ex-presidente "merece ser repelido pelo no

Harry Truman, o qual acusou, vo assim como o foi o 80.0

Eisenhower de nada fazer e! Congresso (republicano) por
de "traição politica". Não' que é um presidente que na

houve 'comentário direto da da faz". O ex-presidente tam

parte do presidente que se bem afirmou que Eisenhower

L 81'nc . Matos renunc.iou à aJC�a·�mi�es::H:aieg{e�mr�t�yi,:�da�egc�Il,mamr.podureenqrSUe�e !% ���:�:������::�::�!:
_. preços que os agrícultores re-

1!i�·;APrefe itura de" 'SaNo'. �Pau'lo �!��;���;rc����a::nd�at�U� ���i:·�!�:aa:s�:�r�lsa:,shi��
',' i .' I�'''' . presldancia, na terça-feira traição política que jamais

� ", em Washington. Em seguida Se viu na vida publica"
I

.

.

. .
. acrescentou, respondendo a daclarou Truman.

RIO, 13 (V. A.) _;_ Durante absurdo. O sr. Gilbert9 Ma- contra o weto presidencial trinta e tres sanadores, para trinta milhões de cruzeiros Truman: "Não acho que o sr.

a sessão de ontem do Senado rinho e o sr. Juracy Maga- às verbas três e quatro. O sr. I que seja votado o projeto da I para obras ele defesa da cí- Truman, tomando como cri-j Hagerty disse, ainda, aos

Federal o sr. Lino Matos �- lhãe� declararam que,. �a i Nelson. Frimo apresento.u um I Câm�ra, em regime �e ur-
I
dade ele Olinda: em Pernam� té�iO suas próprias norn:as, I orna�istas q�e.Eisenhower ti-

presentou uma comunicaçao sessao do Congresso, irao
I raquerlmento, com mais de gencia para a concassao de buco. .

saiba reconhecer as realiza- nha Iído -a crttíca de Truman,

informando que tomará.posse ções ao contemplá-las". I mas se recusou a informal'

amanhã de sua cadeira de Truman fez suas declara- sobre a reação presielencial.
senador, renunciando assim à

prefeitura ele São Paulo. o

sr. João Goulart apresentou o

seu pedida de licença a fim

de' ausentar-se do paí-s. O DA CAPITALprofessor Cândielo Mota Fi- .

lho teve sua in'trtcação para.
juiz elo Supremo Tribunal Fe
deral aprovada por quarenta
e tres votos contra um. O sr.

Moura Andrade, ocupando a

tribuna do sr. -Líno Matos,
levantanelo uma questão de

orelem e psdmdo que a dell-:
beraçâo elo sr. Lino Matos vá

à Comissão de Justiça. R�s-
'pondendo à questão ele ordem

.

O PI,esidente Apolônio Sales referida mensagem solicita a

disse que oportunamente a construção de vinte mil Casas

Mesa deliberará se é ou não para residencias de runcíoná

caso d�' parecer da Comissão rios, assim como a constru-'
de Justiça o caso Lino Ma- ção das sédes elos mínísté

tos. O sr: thon Mader cha- rio!'
mau atenção para casos ab-

surdos que acontecem no

Brasil, como sejam,_ desem- \

barque, em grande quantída- Médicos brasileiros
de, de 'milho, dos

.

Estados

Unidos, quando o seu Estado.�vão a Argentina
- o Paraná - está com nove"

.

Um dos.Iaior�s erros iudiciári.os� NÃO CONSTA DO MAPA O MAIS ANTI

hOJe registradOS no Brasil � G2o���J.Cl�'O o�I ����� f�'���!��t;,· e

�, II da Primeira Vara dos Feitos dois mil cruzeiros, desnpare-

de Mlanas Geral"s' da Fazenda Pública, em Belr CeU da cidade de Araquart.
Horizonte, proferiu sentença Surgiu a. hípotsse de latrocí-
condenando o Estado a inde- nio. Foram presos como cri

nizar as wítirnas do chamado mínosos, seus primos Joa

"Erro judiciário de Araqua- quím e Sebastião Neves ela

ri". Foi um dos maiores erros Rosa.
j udíclártos até hoj e registra- Levados a j uri, depois ele

dos no Brasil. horrivelmente torturados pe-

Em 1937, os comerciantes la polícia, que chegou a ar

Benedito Pereira Caetano, rancar-lhes os dentes a ali

cate para. confessar o .crím«

que não praticaram, os dois

foram absolvidos.
O Tribunal de sentença, en

tretanto, provendo a apela
ção do Promotor, condenou-

. os a vinte e cinco anos e se:i�RIO,_.l3 (V. A.) - ° pre-
'sident"e Juscelino Kubits- meses de reclusão. Depois de

Com o dinheiro de que se chek determinou ao Presi- cumprir oito anos ele �eruen
apropriou ilicitamente, o acu- dente do Banco do Brasil ça, obtiveram o livramento

WASHINGTON, 13 (U. P.) sado comprou um sitio em
que estude a situação da in- condicional em 1946. Em 1949,

- O presidente' Eisenhower VasSouras, uma geladeira, dústría baiana de fumo com faleceu Joaquim, ainda em

jóias e Ul11� vitrola.
J

Ao con-, o objetivo de posaibitítnr a consequencla dos maus tratos

fessar o delito, declarou, para reabertura das fábricas de recebidos na época do ínqué
amenizar a sua situação, que' charutos que estão fechadas rito policial.
gastara o produto do pecula- e aos cuidados do Banco. Em 1952, apareceu Benedi
to com sua f:lm!!ia.,

.•
.

Essa decisão o sr. Kubits- to Pereira Caetano, o· supos
Banco, tn;U\ na re.l)lclnçic, en- ,che'( anuaciou, ol}tem. à co- to morto, tornando evidente a
," � .1'i.i� �'''''.' ..

".,.;t;l':in;i,fgãB"<de
�p�r"áJ:·�.súr.a,\t .:

_ inoçência; dOlO �pl�ãop Ne.\leS.. "

bricas d.e chãl'l�tos -da Bahia, b júíi (fa 1!ázel�dfi conde�luu"
que o procurou para, em no- o Estado de Mmas Germs :1

Quem' .--Pe.r'segul·u""'J·'··1 Ir..e das 8.000 familias dos indenizar Sebastião e a famí

trabalhadores nessa indús-, lia de Joaquim. A im1)ortan-
tri1, apelar para o Chefe do cia da indenizaç�o será fixa-

....NereAu n'u Irlaneu ".
Govêrno no sentido de l'esoL id.a logo �ue a sentenãa tran-

" ver a situação, livando-os I sIte e111 Julgado.
do desemprego que decorreu I. . , .

do fechamento das fábricas. Jango .Ira ao exterIor
RIO, 13 (V. A.) - O dr.

A :!liança de ·D. Pedro João Goulart, presidente do

RIO, 13 (V. A.) - A ali- Partido.Trabalhista Brasilci

ança do casamento de D. 1'0 e vice-presidente da Re

Pedro I/com D.· Amélia de pública, que há vários dias
Leuchtenberg, identificada se encontravà repousando na

em 1953 em Estocolmo e do- sua granja São Vicente, no.,

ada ao Braeil pelo Rei Gus- arredores da .cidade de São

tavo, da Sécia, foi ontem en- Borja, regressou ao Rio de

tl"eg,ue ao representante do Janeiro em seu avião parti-
650 - Prof, João Mal'ia de Souza Junior _ Remo- Museu Imperial de Petrópo- cular, para reassumir as suas

vido _ 26�7-51. lis (cnde será exibida) pe- funções na presielencia do Se-

651 - Profa. Antonieta Bernardes Delluca _ Re- lo Vice-Presidente da Repú- nado Federal.
'

movida - 26-7 -51. blica, sr. João Goulart. Acompanharam o sr. João

652 - Profa. Elvira Doretti _ Demitida -- 4-5-51.
.

A cerimônia da' entrega I' Goulart, na viagem de re-

G53 - Profa. M.aria Izolina dos Santos _ Remo-

I
da aliança da princesa aus- grí:)Sso ao Rio de Janeiro, sua

.

vida -lil"-6-51. tríaca, e que por sua morte I esposa e sua progenitora,
654 ;...c.. Profa. Enorides B'ozzano Valli _ Removida passara ao poder de sua ir- Ontem o sr. 'João Goula�t a-

_ 12-6-51. "ir, I mã: � rainha. Josefina, da p�'esento� ao Sena�o um pe�
655 - Prof. Adão Constantino Mazolli _ Removi- SlleCla, realIzou-se no Ita- dldo de lIcença, pOIS devera

.

do _ 12�6-51. \
maratí, durante· uma soleni- viajar para o exterior. Jango

656 _ Luiz Mario Francisco Daltri _ Demitido dade' a que compaieceu o irá inicialmente aos Estados

19-2-51. Ministro das Relãções Exte� Unidos, atendendo convite

657 _ Joa(lJlim Sborz _ Removido _ 21-4-51. riores, Embaixador J. C. de 'que foi formulado pelo dr.

658 - Prof. João Sant'Ana Rochadel _ Removido '1acedo Soares. I Richard Nixon.

,

- 12�6751.
659 - Profa. Mlj.ria Apolonia R.oerinch Koneski -

Demitida - 6-6-51.
660 - Prof. Agostinho da Silva - . Demitido

6-6-51.
661 - Profa. Izaura Cunha Voltolini - Removida

RIO, 13 (1/. A.) - O· dele- Banco do Brasil pelo funcio

gado Mario Lucena encerrou I nário deste éstabelecimento
e enviou ao juizo da 14a. Va- de crédito, João de Souza
ra Criminal o processo relatí- Spinola que exercia, interina
vo a um desfalque de ..... _ .. mente a função de conferente
Cr$ 1.456.810,00 praticado no ,. do Departamento do Funcio-

CUIDANDO DA RIOUEZA COLETIVA
PELA ASSISTÊNCIA À SAODE

DOS SEUS MUNICIPES

A MUDANCA
,

Cundenado
RIO, 13 (V. A.) - Segundo

fonte digna de maior crédito

e ligada ao Palácio do Catete,
será enviada hoje pelo presi
dente da República, mensa

gem ao Senado propondo a

transferencia da capital fe

eleral para o Planalto Goiano,
distante novecentos quilôme
tros elo Distrito Federal.' A

Entre os resultados práti
cos da recente viagem elo dr.

Osmar Cunha à Capital da

Repúblrca, onde desenvolveu
atividades no sentido de ob
ter dos poderes federais am-'

RIO, 13 (V. A.) - O pre-
paro à 'solução ele problemas

.slc.lente Juscelino Kubits�h:k do Município de -Florianópo-
atendendo a uma. exposiçao

ll t' ôrd f' d
. ..

-

IS, es a um acor o Irma o
Bueno protestou contra o ar- de motivos do ministro da .

'M' .

té d S úd
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d t " tílí
_. com o InlS ena a au e
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Pu ICa, visan o a assis en-
,

..de. um .�ésnic,o que i)aVi� arír- ele parte da verba tres para. .
-

.t.., Iacõ
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país é desprovida de água e de serem enviados "eis médJ...- .

·C·
�

" b' 'h lI" 1;'. :f:.

sUJ'eita a sêcas e que ãgua só cos 'à Argentina para se ins- omo·se sa e, re've Jas en-

demias se radicam em certas'
podendo ser canalizaela em truirem nos métodos empre-
'I zonas ilhôas e têm prejudi-

Cachoeira Dourada, a trezen - gados pelos técnicos em' fisio-
cada extraorelináriam e n t e

tos quilômetros do local, o !IOgia, resJ:)iração e empre!go não só o desenvolvimento e
que constitui um verdadeiro de pulmões de aço.

, '
.....,�� conômico dessas regiões, mas

_______________---------.-
.. ,

....k._�:;p_ também causado o .empobre-
c1mento local e o mal-estar

N O, t u' I a' s� ���l�:��!�n!:\�� ;:�a;el��
I tadas de grande capacidade

,

.

' de trabalho e de iniciativa.
.' � Para realizarem, nos labores

-
',!, A NO,TA do P.R;P., ontem publicada pela GAZE'l'A, da agricultura ou da pecuá-,

só tem de notável o destaque de manchete. No resto, muito ria, ou ainda mesmo ela pes..
embora assinada por cidadão respeitável e digno. só tem a ca, o progresso comum'. Não
virtude de envolvê-lo també� nas "belezas morais" que podem fazer mais do que fa- /

cnfeitaram as atitudes do Governador do p.R.r., dos de- .zem, porque, entre os fD.tore2
putados Luis de Souza e Uvadário Nobrega. nega'tivos, dependentes ela

x x acão dos administradores
:li!

, ��micipais, se inch,1Í em pri-
-

" ACRESCE que a nota se apega inteira a u!na ques- meiro plano o da saúde, sem
tã.o secuneláI:ia, citada na nota ?ficial do P.S.D. e do ,P.T.B. pre sujeita aos' assaltos '. de
apenas para informar do porque de não have�em os depu- tantas endem�as.
tados trabalhistas e pesseelistas votaelo no sr. Luis de A:gora, o dr. Osmar Cunha, I

Souza .- e apega_da a c,sa questão secun�ária, quer
. �ela ilustre Prefeit0 Municipal, I

fazeI,' agua e sabao para lavar a honra (SIC) elos fUgitIVOS. enfrenta a questão com o vi
de um protocolo irrevogavel, que o líder do Gover:no, de- gor de sua indomável vonta
putado perrepista, e mais o. seu singular colega de repre- de de realizar o bem' comum
sentação e mais o presidente do Partido foram solicitar �o é consegue, junto do Ministé-

.

P.S.D., ao P.T.B. e às suas respectivas bancaelas!

I
rio da Educação e Saúde, um

x x siste)na de assistência per-
x manente, que extinguirá,

-
'o' AINDA: o deputado Luis de Souza, nos entendi- elentro de pouco tempo, as

mentos, exihiu ata· do P.R.P., aut!)rizando o deputado Luis principais causas do empo
de Souza a entabular' neg'ociações para a :sua eleição. à Pre- brecimento coletivo.
sidência do Le.gislativo. O protoc.lo, assinado pelos dois 'Assim é que serão iniciados,
únicos 'deputados pel{re}Jistas, teve caráter irrevogável. O dentro de pouco, OS serviç�.;.
sr. Bessa não achou profundamente estranhavel que o seu de comtrucão de 4.000 fossas
P.R.P. fugisse ao compromisso e desonrasse as assinaturas sanitárias,�além de larga dis
do documento. Só lhe parec_eu profundamente estranhável tribuição de medicamentos
que o deputado Braz Alves não se prestasse a moço de re- específicos, dentro de bem
cado. . . elaborado plano que consul-

x x ta as realidacies lóc�is.
x A construção des'sas fossas

-
* TAMBÉM é fato que o ilustre deputado Br(iz Alves está planejaela para comple

não assumisse, conforme nos eleclarou, nenhum compro- tar-se em quatro anos,. sendo
missa de levar uma dec1�ão do P.R.P., no dia 20 de março de 1.000 por ano á quantid'a
úlLmo, ao presielente do P.S.D, I-lá-de perdoar-nos o hon- de' de fossas a sere)n feitas
rado sr. Carlos Bessa: as afirmações, as palavras, as assi- nos diversos distritos.

natt.:ra.s e os compromLsos do P.R.P., por aqui, depois dos E' fácil avaliar a inipor
ú:t:L10S �,contccimentos, a troco de nada são caríssimos... tância dêsses serviços, cujos

x x efeitos benéficos. não' só re-

x fletirão na economia geral do
MAS, ainda 110 mesmo caso, umã só pergunta des- Municipio, mas tambem na

montará a nota inteira do P.R.P.: - O deputado Luis de segurança sanitária da Ca

Souza, voto decisivo na eleição da Mesa, compareceu à pital.
reunião dos líderes estaduais do P.R.P., no dia 2.0 de março, Bem 1)e vê que o. Prefeito
e concordou com o reexamc da questão, ou continuou firme Osmar Cunha não esquece
no prOIJósito qe honrar o' compromisso que assumira? A um só dos. pontos ,vitais do

ree;posta leal, exata, verdadeira a essa pergunta liqucraz a interesse de seus municipes.
ridícula nota do l'.R.P. O sr. Carlos Bessa, político experi- ,e Os atende a todos com lou

nientado, face aos fatos de mau cheiro, que envolveram, vável visão de conjunto, pe
com o Governador, o !:eu pal'tido e os seuS líderes esta- netrándo-lhes até as causas

duais, devia saber calar, pois,· diz ° prov�rbio casos como para realizar obra perinanen-
êsse l10 P.R.I'. quanto mais mexidos; mais fedidos... . te e efetiva.

milhões de sacos sem poder
exportar por falta de 3 uxillo
do Governo. O sr. COimbra

Cr$ 1,00

o Estado
nalismo. Segundo ficou apu

rado e o proprio acusado con

fessou. Spinola utilizando-se
de waríos ardis, tais como

autorizações apócrifas, expe

dientes fiticios e memoran

dos falsos, conseguiu ludi

briar Os orgãos de assisten

cia e beneficencia aos fun

cionários diversas quantias
que conforme constava de

tais documentos ralsos.: se

destinavam a servidores do
caminhavam-se para Os bol

sos do peculatario.EISENHOWER EM
CAMPANHA ELEI

TORAL

pronunciará o seu primeiro
rííscurso eleitOl�al, para as

eleições preaidencíais, na pró,
xíma terça-feira, perante 800

repres'entantes do Pa�'tido
�i:lilbr'(!.a .0; ·el�a,shington.'
. A�r'"

�
.;'" ,�� �

�",.

(continuação)

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR-

NlIAUS.EN, NOS PRIMEIROS MESES DO

'SEU GOVÊRNO

NO MUNICIPIO DE NOVA-TRENTO

- 17-4-51.
6,62 - Vitor Lauro Muller - Demitido - 19-'2-51.
663 - Luiz Marcolla - Demitido - 21-5-51.
664 - Luiz Arcangello Dalcasteguê - Removido - .

21-5-51.
665 - Profa. Maria de Lourdes Pereil'a � Removi

da -' 15-5-51.
666 - Profa. Eronides Bozzano Valle - Demitida

- 6-6-51.
667 - Arthur Me,ske - Demitido - 19-2-51:
668 - Erotides Corrêa Bitteneourt - Removida -

12-6�51.
669 - Paulino José de Souza - Removido -27-3-51.
670 - José G:,lrcia - Removido·- 27-3-51.
671 - Aquino Sebastião de Campos Removido

- 2673-51.

x x

Como se vê, entre 22 duas vítimas da raiva

.

bornhauseana, 12 são do mag-istél'io! Foi assim que
i

o Ensino catarinense acabou na grota!

-EISENHOWER INICIA TERCA-FEIRA SUA
. .

. ,

CAMPANHA 'ELEITORAL

o presidente e fábrica
. de charuto

eu já lavei! Agora V011 lavar êle!

do P. R. P.!!!
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Ploríanéplols, Sábado, 15 de Abl'il de 19;;6

INDICADOR PR'OFISSIONALrr-------mmmm---�...:.-..
MÉDICOS D 'I

'

DR. WALMOR ZO'MER' --,..-----

. ,BOIIS a para
GARCIA DR. JO'SÊ TAVARES

IRACEMA crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

\

Dlnlomado vela Faculdade Na
cícnal de Medicina da -Univer- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

sidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL
,

E..-ínterno por concurso da Ma- Angustia Complexos
ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

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

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

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospi ta.l-Co lôrria Sant-Ana.

do Rio de Janeiro CONSUt''''QRIO - Rua 'I'ra-.

Médico do Hospital de Caridade jano, 41 ::::1\$as 16 às '17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos 'RESIDÊNCIA: Rua' Bocaíuva,

Corrêa 1139 Tel. 2901

DOll:NÇAS DE SENHORAS - 1 --�---------

PARTOS -- OPERAÇÕES I DR. ARMANDO' VALÊ-
COTls: Rua João. ?into .». 16, 1 RIO' DE ASSIS

das 16,00 as 18,00 horas. � D S
.

d CIo, I f t'l DR. CESAR BATALHA DA
Pela manhã atende dià:. os e,l'vl_çOS, e �n�ca n an 1

.

SILVEIRA
riamente no Hospital de ' da Asslst�nc..a Mun�clpal' e !los- .

, C_ari?ade. 'I CLíNICrt�É��I31rl�a:e CRIAN- Cirurgião Dentista

:��\de3����al Bíttencoure n I ÇAS E AD:ULTOS Clínica de Adultos

101. .::-, Alergia -. Crianças Raio X

'Telefone: 2.693. I
Consu ltô rio : Rua Nunes M!'- Atende com Hora Mar-

chado, 7, - Consultas das 16 as

DR. RO'MEU BASTO'S I
18. horas. cada.

PIRES ' Residência: Rua Marechal Gui- Felipe Schmidt 39 .A. Sa-
i lherme, 5 - Fvne: 3783

las 3 e 4.
Y.ÉDICO i

Com prática no Hospital São i DOENÇAS DO APARELHO DI-

Pranclsco de Assis a..na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES-

CI:'1a do Rio de Janeiro j
TOMA<10 E DUODENO, ALER-

CLiNICA MÉDléA GIA-DERMATOLOGIA .E CLI-

CARDIOLOGIA I NICA GERAL D�. JOSÉ MEDEIRO'S
Consultório: Rua Vitor

Mei-I
DR. JÚLIO' PAUPITZ VIEIRA

reles, 22 Tel. 2675. FILHO' - ADVOGADO -

Horári?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20a enfermal:'.a Caixa Postal 150 - Itajaí -

Sexta feIras'! S C ta
.

D 16" 18 h
e Serviço de gastro-enterologia

I
anta arma.

R��idên��: Ru�ra�elipe Sch. i da Santa Casa do .Rio ,de Jeneiro
.

-l'R
-

CtÁRN·O'. G--
'dt?9 20 d t 1 (Prof. W Berardmelh).

.

• •

��l. '3�0"'02-:-
an ar, ap . -. ( Cu,;.so ',de neurologia (Prof. GALLETTI

--._, , _.:.._ .. _ ,Aust",ages!lo).
I

- ADVOGADO -

DR. HENRIQUE PRISCO'
. EX-'Ín�erno do Hospital mate r- Rua Vitor Meireles, 60.

'I nidade V, Amaral. . "FONE:: 2.468
PA'RAJSO' D�ENÇAS _INTER�AS , Florianópolis -

lhÉDICO - Coraçao, Estomago, mtestmo, . ---

Operações �,Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova- DR. ANTO'NIO' GO'MES DE
nhoras - Cliníca de Adultos. .

rioc e úteru

"Curao de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22. ALMEIDA

Hosprtàl dos Servidores do E3- Das 16 às 18 horas. - ADVOGADO ...;..

tado, .
Rasí dência : Rua Bocaiuva 20. Escritório e Residência:

(Serviço do Prof. Mariano do Fone: 3458. Av.. Hercilio Luz, 15

Andrade).
Telefone: 334C.

Consultas _ Pela manhã no' DR. MARIO DE LARMO' ••••••••••••••8••,.,••••

r.Ht>spjt�J"dll,!Caridade;
. CANrnçÁO'

Á tarde das 16,3-0 hs. em dian-
te. no consultório á Rua Nunes

M É D I C O

Machado '17 Esquina de T'ira-
CLíNICO DE CRIANÇAS

... ADULTOS
dentes. Tel. 2766, , Doenças Internas
Residência - Rua Presidente CORAÇÃO,- FIGADO - RINS

Coutinho 44. Tel.: 3120. _ INTESTINOS

CLINICA Tratamento moderno da

. de
,SIFILlS

OLHOS OUVIDÓS _ NA.RIZ Consultório - Rua Vitor Mei-

E GARGANTA eles, 22.
HORÁEIO:DO

O'. Dps 13 às 16 horas.
DR. GUERREIR DA Telef<i'TIe: Consultório .:_ 3.416
!l) FO'NSECA Residência: Rua José do Vale

Chefe do Servico de OTO,RI- Pereira 15? - Praia da Saudade

NO do Hospital' de·FIorianóp·olis. ,- Coqueiros \ Consultas: das 8,UO às 11 ho-

Possue a CLINICA os APARE·

I
�

- ,- �
--

ras e das 14,09 às 18 horas

LHOS MA)S MODERNOS PARA DR, CO'NSTANTI1"lO Exclusivameni-a com hora mar-

TRATAMENTO das_ DOENÇAS.. ,DIMA'l'O'S ·,cada.· .

da ESPECIALIDAD:h;. MÉDICO CIRURGIÃO •
t' Sábado - das 9 às 12.

• Consultas - pela manhã no , P t
HOSPITAL

Doenças d� Senhor�s - . I!r.os

1
DR. LAURO' CALDEIRA

,

TARDE' d 2 6
- Operaçoes - Vias UrmarJas

noA CONSULTóRI�s _ uRua d-;;-; Curso �� aper�i!içoam�n�.J e DE A�DRADA
ILHEOS o 2" longa pra�lca nos Hospttaís de CIRURGIÃO-DENTISTA

RESID�NCIA t- F.elipe' Sch Buenos Alre�. . . :
CONSULTóRIO Edifjc�o

idt o 113 T I 2366
. CONSULToRIO: Rua Fel,pe Partenon - 2° andar - sala

m! n • e.. : .. _. Schmidt, nr. 18 (SOb'1'fldo). F,ON.t;L 203 --! Rua Tenente .Sí lvaira, 16.

DR" .:.NTONIO :"MONI2 3512. ,
Atende di.áriamente das 8 às

• .,. f .

,. .

. HORÁRIO: das 16 ás 18 ho- 11 horas
"

DF; ARAGÁO .

ras 3as e '5as tias 14 as 18 horas.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA Residência: Avenida Rio Bran-
-t- 19 as 22 hbras.

Ortopedia co, n. 42. Confecciona Dentaduras e Pon- ,

"

COllsultório: João Pinto, 18. 'Atende chamados tes idóveis dI' Nylon.
Das 16 às 17 di-àriamente. Telefone: - 3296.

·

Menos aos Sábados
·

Res: Bocaiuv-ã 1'.35. DR. LAURO' DAURA.
Fon.e: - 2.714. CLíNICA GERAL
DRA. WLADYSLAVA E,:pecialista em moléf,tias de

.

W. MUSSI- SenllOras e vias urinárias.

e Cm'a radical das infecções
agu'das e cronicas, do - aperelho

DR. ANTO'NIO' DIB . genito.urinário e.m ambos os

MUSSI sexos..
'

ívIÉDICOS Doenças do ap'arelho Digestivo

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nerVQSo.

.... (,H!1RAt..�PAR.TOS _ Horário: lOV. ás 12 e 2% ás f>,

'SElrviço completo e espedali- Consultório: R. Tiradentes, )2

zaâo d,as DOENÇAS DE SENHO· -- iO Andar _ .. Fone: 3246.

RAS, com'modernos métodos de Residência: R. Lacerda Cou-

diagn'ósticos P. tratamento. • tinho, 13 (Chácara do Espanha)

SULPOSCOPIA - HISTl!:RO - Fone: 3248.

SALPINGOGRAFIA - METABO·
LISMO 13ASAL .

.Jbdioterapia por ondas curtas·

Eletrocoagulação - Raios Ultra

Violeta ê Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

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

Dr. MUSSI. '

Das 16 às 18 horail - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Tl'ôm-

powsky,- 84.

-', DR. JÚLIO' DOIN
,

. VIEIRA
" .

MÉD�CO.
ESPE'CIALISTA ,EM OLHOS
OUVIDOS, NARiZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO li: ,OPERAçõES
Infra.Vermelho - Nebulização -

Ultra-Som
(T�atamento de sinusit,!!' sem

operação) \

Anglo-retinoscopia - Receita de

Oculos - Moderno equipamerlto
de Oto_Rinolaringologia (único

.

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

da� 16 às 18 horas. .

·

Q'''�lfó[io: - Rua Vitor Mei-

'el��q� Fone 2675. '

. Res�' ;"\Rua Sãó Jorge 20 _:

FoÍl'e 24 §\"', ..

Edifício João Alfredo

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelhov I
Horário; 8 às 11 - 16 às

•

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcàda,

•

e �.8••••"••"."••"•••••".�•••••••••••• '

·
'

:
t
•
•
•

A D V O G A DOS: Rua Marechal Deodoro 50.
-

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

! Desconto especial para os senhores viajantes. ,
.............................................

pi_.I �"�.. tOJ
�. ,A'S ' ,*'

'ffi:- DU/W'fTE TODO DIA
-/

I '" -- nos \!!lf)CJOS
.

{:.tI-�,,1t" ' TI;ATAR NA

_
':

� 4 t�,� .....'i.. "i}.',MODELAR" «, ,

\,,:; I I
_.

J

"

Je••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••

Expresso Florianópolis Lida. oi .;".....----.. t..�.·�tii.p'(4-'M·e���·�sfENDERE'ÇO'S ATUALIZADO'S DO' EXPRESSO' I
W 1\

.

_.' &AUI"
.'

FLO'RIANóPO'LIS LTDA. -

I
�A f liAS /'-

.

.

'4Ç1J; ��� �r_� -_-P�,

.
." I

Transportes ue Cargas em Geral entre: FLORIANóPO- iiI,.� (.-_�
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SAO' PAULO, RIO
DE JANEIRO' E BELO HOR!ZO':--JTE.

ADMINISTRAÇÃO .

'Redação ,8 Oiicinas. à r·ua Con

a:.Aheiro Mafra, n, 160 Te!. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A, RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
.

Representantes:
Represenllações A. S. Lara,.Matriz: FLO'RIANÓPÓLI&

Ltda Rua Padre Roma, 43 Térl1eo
Ru'a Senador Dantas, 40 - 50 T

andar. -

' elefones: 25-34 (Depósito)
Te!.: 22-5924·_ Rio de Janeirc

.

25-35 (Escritório)
RU'a 16 de Novembro 228 5° Caixa Postal, 435

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS End. Teleg. "SANDRADE"
Na Capital

Ano Cr$ 1!10.00
Semestre .....•..... Cr$ 90,00

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

I Os originais, me:;;mo não pu
blicados, não serão devolvidos.

,

A direção não se responsabiliza
,pelos 'conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados.
'

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que n.;;cessita,
dià,'!amente e de imedilito:
.TORNAIS Telefone
O Estado .,............. 3.022
A G!izeta .•. ,........... 2.656
Diário da 'l'arde !1.679

Imprensa' Oficial ,.,..... 2.688

HOSPITAIS
Caridade:

(Pr()vedor) : ,. 2.314
. (Portaria) '.. 2.036
Nerêu Ramos : 3.831

Militar 3.157

I'DR. ANTO'NIO' BATISTA
São Sebastião (Casa de

Saúde) •............ ,.. 3.163

JUNI0R M'iternidade Dout.or Car-
3.121

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLO'RIANóFOLI�
CLtNICA ESPECIALIZADA DE 1L'3 Corrêa ." .•.. ,. 1 • •

�

CRIANÇAS CIIAM-;\DOS UR- -Fones: 25-34 e 25-35 -

ConsultaE das !1 ás 11 horas. GENfES
.

./
-"--"'--------

Res. e Cons Padre Miguelinho, ! Corp.o 5ie BombeIros .... 3.J13

12,' Ser::lço Luz (Raclama-
çoes) 2.4Ú4

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
.

. Polícia (Gab. Delegado) 2.594
'DR. I•. LO'BATO COMPANHIAS-DE

FILHO' TRANSPORTES

Dcenças OG apare.lho respiratório TAC ,...... �.700

TUBERCULOSE .Cruzeiro do Sul .•...... 2.!'iOO

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ',3)553
DOS PULMõES Varig 2.326

DR. NEY PERRO'NE
t '

Cirurgia do Torax Lóide Aéreo ..........•. 2.402

MUND �
FO'rmado pela FaculdaJe Nacio- Real .:................... 2.377

nal de Medicina, 'fisiologista eScandinavas ....•.•...•.

' 2.300

ForIitado peI:"'Faculdade Nac'- Tisi,ocirurgião do \Hospital ,Ne- HOTÉIS

nal de Medicina Universida rêu Ramos Lux .... :............... 2.021

do Brasil Curso de especialização- -pela Magesti� .•....•...•..••• ,2.276

RIO DE JANEIRO \. N. '1'. Ex-interno e Ex-assls- Metropol ..........•..••• 3.147

Aperfeiçoamento na "Casa de t�te de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ......•. ,....... 3.321

Saude .São Miguel" "- _ Guimarães (Rio),. Cacique .•... ......•••.. 8.449

Prof. F'ernandl' Paulino CO'l!.': Felipe S�b\nlldt, 38 - Central.................. 2.694

Interno por 3· au"", do Serviço

Fone�Ol
' Estrela ' .. .. • 3.37)

"

de Cirurgia . Ate de em hora marcada..
I
Ideal :. � • . •.• 3.6ri9

Prof. Pedro de l'4oura Res.: -" Rua Esteves JUnIor, ESTREITO
.

,oPERAÇõES RO. - FOI b ·2195 Disque ... ;.,.,...........
06

\ CLINICA' DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS '--;;_'" '--c.----,.--�---

CONSULTAS: No Hospital de �I",;;;;:-'IIII":'" I·
'

�.��.idade, .d.. iá.Tl.'amente pe.la .n..1.2'.-.. '
�i..��. �'

..

Q. IVO' V.O'N W

....

AN

..
GEN.HEIM...-,..,.,0.......,"'�ll.·E,,&mÉ:tCI�: -;- Rua ��arte, I ,. \ <.�.�J;- .

D �.N T} S T.� .. --. .

;S_rllt;teL '; .. 1 'relei:. 3.2
_ .' f'.()lj�vl�óno rua Bocau!Va 42

.. ;IJ'l.n:flllllbp_()_dl� ,� .

'-'

\' .' .8,. '

\

.' :.;i·,.v;[<;l,�,;f',;,\���i����������fi�.���/;�io

DENTISTAS"
DR. SAMUEL FO'�SECA

CIRURGUO-DEN'l)ISTA
Clínica - CirU1;!gia

PROTESE: - Pontes 'Moveis e

Dentaduras em

Nrlon.
DIATERMI1.: - Tratamento de'

canais nela al
ta frequern.ia,

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: 'R.

Fernando jl'olachado nO, 6

Fone 2226

O' ESTADO'

DR, ÀLVARO' DE
CARVALHO' .

MÉDICO DÉ CRIANÇAS
PUERiCULTURA - PED1ATiUA

-,ALERGIA INFANTIL4
Consuttól'io: - Rua Tiradet.

tes n. 9.
Residência: - Av. HifciJio

.Luz n. 155 _. Tel. 2.530.
Horário: - Das 14 às 18 ho·

'l'as diáriamente
-'--"-

._-----

DR. NEWTO'N
D'AVILA

CIRURGIA GERAL
Doenças de' Senhoras - P,rocto.

. togia - Eletricidade Médk.a
Gonclltório: Rua Vitor Mei

relés h. 28 - Telefone: 3307.
.

Consultas: Das 15 horas eUl

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

,; • DR.'MÂi� W.&N-
· ,DHAUS�
CLINICA MtDICA Di1�DULTOS

E CRIANÇA�'
Consultório - Rua .)ão Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
"

Consulta�: Das 4 às 6 'Ioras.
Residência, ·Rua Esteve;. Jú

nior, 46. Tel. 2.812.

eam êste valai" VoS.
ab�i�ã: limito cont� que
lhe ..ender.i juro com.
pen�o..

a'

têv* pa.I'A sua. res;d�n-

•
(li� um lindo e útil presente:

.

umBEUSSIMO eOFI?Ede J4CO eI?OMADO.

A·Proture hOje e NOVO

NCO
. GRiCOLA.

.�c7�,16 r
fLORIANOPOLLS _. SANTA CATABIMA -__'Iii'''!!!'"'joII

B

.
Restaurante RapoU

Viagem com segurança
,e rapidez'

so NOS C.ONFORTAVEIS MICR0-0NIBUS�.O
- �

RAPIDO
-

,<SOL-BRASILBIRO»·
Florianópolis � Itala! -:-- JOinville· - Curitiba

AgênCia: l\,oalDeoaQro eequína"da-:
Rua:Tenente :Silveira:1 iii

-�_.,-----------------

Filial: SÃO' PAULO

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"
,

Agência: RIO DE JÁNEIHO'
"Riomar"

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

Atende "RIOMAR"
End. T,eleg. "RlO'MARLI"

NOTA: - Os nOSS0S serv,iços nas praças de Pôrto
Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuad08 pelos nossos

agentes
.

"RODOVIARIO RAPIDO' RIOMAR"
, ,

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
HOEPCKE'

. ,

NAVIO··�10TOH «CaRL
lTINERARIO'

SAlDAS DE
'1 DA VOLTA

.Fpolis. Itajaí Rio Santos

8/,1 ... 10/4 15/4 16/4
20/4 22/4 27/4 28/4
3/5 5/5 10/5 11/�

O' horário de saída de F�rianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às i6,00 horas. .

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba •

Para melhores informações, dirijam-se à séde da

1�n;Jprêsa,' fi rua Conselheiro Mafra, 30 ----' Telefone 22-12.

das Esq�adrias
DE ALBERTO, btCHTER

.

Eu", :!� de Maio; 612 - Estreito - !l'lorianópolis
.

Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

,!stoque para entrega imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para cntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e 'Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brà3il) CADID.

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

fARMACIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMACIAS

r

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
Trajano. '

I

15 - Domingo - Farmácia Noturna - ,Rua Tra
jano.

21 - Sábado (Feriado) - Farmácia Esperança =r

,

.Rua Conselheiro Mafra. o

. .

22 - Domingo _. Farmácia Nelson � Rua Felipe
Schmidt.

.

•
.

.

,
.

28 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Ruá
João Pinto. /'

29 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pintq.
I O serviço' noturno será efetuado- pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

.

.A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autor-ização dêste Departamento.

D. S. P., em marco de '1956.
Luiz Osvaldo d'Acâmpora - Inspetor de Fa-rmácias. .

ALUGA�SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

ou Repartição Publica,

Distribuidor

Com.rclo TranSport••
R� Joio Pinto. 'g Fpolli

C. RAMOS S/A

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Felieiano Nl��es Pires 12:.

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

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO' RAPIDO' E PERFEITO'

Rua João�Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

A HORA
DE PôRTO' ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Cf:ttarina e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jornais.
Pata maiores informaçqes procul;e o agente ·e .. 01'

'espondente, à Praça ,15.,. nO 2.7.,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO�i�:�!�T�!{���,�t��R��n����a O Grêmio Porto Ilegrense hoje
rfi;,:?��:�[.:!��{i;�s':an::b:o:a:f�a�s'e:�Lo��i.et�x�t�redSm�:ara��c�o�-- e aman�a em lanunaGILMAR - Jogou a altu- ,II
r-a do seu prestígio. É um iored" do Brasil. Abre muito Grandes festejos estão tenário de fundação. A par- Porto Alegre que enfren- tusiasrno que reina na cida-
"senhor" goleiro, não há para o costado do campo e

programados para hoje e te esportiva é a.grande sen-Itar� .possivelmente os ,?oi.s de sulina pelas exibições do
mais dúvidas. Estêve em tô- deixa-se fícar, incompreen- amanhã em Laguna, quando sação dos festejos, de vez marorres clubes f'utebolistt- conjunto gaucho que conta
das as jogadas e fez inter- siveJmente, fora da zona de

qUe para aquela cidade ru- cos lagunenses qUe são o.

venções que eletrizaram a arremate. a gloriosa terra de Anita mará o esquadrão do Grê- Barriga Verde .e o Flamen- com nada menos de oito
assistência. A intervenção VALTER � Trabalhou de completará seu segundo cen- mio Porto Alegrense, de go. É extraordinário o en- campeões pan-amer icanos.
de De Sordi, no shoot de fôrma' razoável. Mas pren-

Pastega, tirou-o da jogada' de muito a bola e acaba re- •••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lt••••_��••••••••••••••G
. roubando-lhe tôdas, as pos- tendo demasiadamente o

sibilidades de defesa.
DJALMA SANTOS

Reeditou a sua grande exibi

ção de Lisboa. Está, em fase

de outro o magnífico late
ral. Riva, arisco e penetra
dor, não pôde desvencilhar
se dessa moderna "maravi

lha negra" que é Djalma,
DE SORDI - Jogou ape

'nas razoàvelmente. O fís ico

avantajado dos adversários
e o emprêgo frequente que
fazem do corpo colocaram
no em desvantagem 'eviden
te. Não repetiu a soberba

'atuação do Vale do Jarnor:
NILTON SANTOS - Do

minou a paisagem do jôgo
colocando-se num plano su

perior e' atraindo as aten

ções de todos os espectado
res. Fascinou os helvéticos
e paralisou' o perigoso Chie

sa, com .meia duzia de joga
das estupendas. O maior de
todos os que estiveram em

-

---,---.- ,-
.. - ---

"O

suíça,
GINO - Jogou regular

mente na primeira fase e

cresceu com a entrada de
Evaristo. Sentindo-se apoia
do partiu para a área e in-:
comodou muito Os helvéti
cos. Está com a "bola' bran-

EM BLUMENAUATLETISMOataque,
EVARISTO -' Deu ímpe-.

to novo à ofensiva. Sua ve

Iocídade, raça e o instinto
que o faz procurar o buraco

para o arremate puseram
em pânico a retaguarda

Segundo notícias que nos G. E. Duque de Caxias

chegam de Blumenau, a Li- 8a. Prova - Arremêsso do

ga Atlética Blumenauense disco
está em constante atividade, 1 ° - João E. de Souza -

visando colocar o atletismo G. E. Olímpico - 31,35 me

daquela adiantada comuna tros
em plano destacado no ce- 2';) - Rodolfo Schuhulm
nárío- do esporte-base bar- - G. E. Ol ímpico
riga-verde. 30 - Aristides da Silva
Há pouco foi. efetuado e - G. E. Duque de Caxias

com sucesso invulgar o Cam- 40 - Osório de Souza -

peonato de Estreantes, cu- G. E. Duque de Caxias
jos resultados damos abai- 9a. Prova - Revezamen-

sempre o seu: xo : to 4 x 75 metros
MASCULINO 1 ° - Equipe

'

do G. E.
P. Prova - 75 metros rasos Duque de Caxias - Laerte

10' - Moysés Reinert - A. Ramos, Olímpio Gadoti,
G. ,E. Duque de Caxias Moysés Reinert e Romeu
Tempo - 9" 1/5 Balsini - Tempo - 86" 2/5

2:) - Olímpio Gadoti 2° - 'Equipe do G. E.
G. E. Duque de Caxias Olímpico - Siegrnundo Hie-

30 .-;- Horst Bonnet mich, Erich Schlossmâcher,
G. E. Ol ímpico Gilson de Souza e Hort
4° '- Erich Schlossma- Bonnet

cehr - G. E. Olímpico FEMININO
2a. Prova - 1.000 metros 1a. Prova - 6.0 metros rasos

1 ° - Siegmundo Hiemich 1 ° - Gení Lino - G. E.
- GG. E. Olímpico - Tem- Olímpico - Tempo 9" 2/5
po - 3' O" 3/5 2° Lídia Mansour - G.
20 - Horst Bonnet - E. Olímpico

_

ciência e foi sem favor dos descanso. G. E, Olímpíco 30 --;:, Arany 'Matista _

maiores nomes doquadro, i PAULINHO _:_ Jogou ape-. 30 - Victor dos sã.i.ttos _ q.�. Duque de Cix'ias
ROBERTO - Pez- a sua nas quatro minutos no lugar G. li;" Duq_�e 'de 'Caxias' 2a. ?rová - Sálto-em altura

maior exibição desde que de Sabará. Deu mais �ivaci- <,-·�L:1':_.:-a:enf; SC�ld'er:i�;::-" ..
:19- -,����{i:;1-:�c.k.- G.

se encorporou no plantel, dade ao setor porque �"mais G;�E�-Duque de Caxias' E.-Olím:piC6 -'1,30 metros
Apoiou com grande decisão rápido, indiscutivelmente. 3." Prova _ 3.000 metros 2° - Chrísta -AltenburgI

I' E 01"
.

l'l - F{§dro Corrêa - G. -

�".' lmplCO
.....................e•••••G>••�O••.•..OG.... E. Olimpíco v-; Tempo _ :�. a Prova - Salto em

10' 23"
, distância'

2° - Pedro Maximiano - 1) - Lailian Olínger _
G. E. Olímpico G. E. Olímpico - 3,90 me-

30 - Edmundo Oliani _ tros
G. E. Duque.da Caxias 2° - Margot Pein - G.

Sob o titulo acima, escre- do, dando uma demonstra- 40 - Roderio Lehmkuel E. Olímpico
ve de Zurido o velho co- ção de capacidade tecnica - G. E. 'Duque de Caxias 30 - Arany Batista)-
mentarista de "A Gazetfl que satisfez, principalmen- 4a. Prova - Salto em altura G. E. Duque de Caxias
Esportiva", ,de {São Paulo, te depoi,s ,daquela atuação p - Werner Greuel _ 4.a Prova _: Arremêsso do
Thomaz Mazzoni, o "OUm·· apagada de Lisboa. Nota- G. E. Olímpico � 1,55 me- pêso
picus": mos, somente, que os extre- tros

' ,

10 - Illa Ittner - G. E.
"A indnsão de ,Evaristo mas não tiveram o me�mo 20 - Antônio Tillmann _ Olímpico -'- 9,32 metros

na meia esquerda veio dar titmo do trio ataeante, a G. K Duque de Caxias 20 - Erica Wilbert - G.
maÍ('r vivacid,ade ao ataque despeito de não terem de- 30 - Heinz V. Gael'tner E. Olímpico
bra�;ileil'o. Houve mais pe· cepcionado. Empatamos so- - G. E. Olímpico 5a_ Prova - Arremêsso do
n!1t!'ação, porem, mesmo do- mente, conseguimos apenas . 40 - Romeu Balsirií Dardo

---minando todo o terréno sui· um 601, mas ficou-nos a cer- G. E. Duque de Caxias lO - Crista Altenburg �

ço, .'1ão conseguimos mais do tezD. de que a equipe está I).a Prova - Salto em G. E. Olímpico - 23,97 me-

q'ue' uln tento, que serviu progredindo, g a n h 'a n d o distância tros
I

,

para empatar a peleja. A maior sentido de conjunto, .

10 -;- Antônio Dietrich _ 20 - Margot Pein _ G.
-verdade é que, neste seglln- o, que representa, indubita- G. E. Duque de Caxias _ E. Olímpico
do período, o futebol não fez velmente, maiores esperan- 6,10 metros 30 - Arany Batista
justiça 'aos brasileiros, que ças- pam os prelÍos que se 20 - Alfredo Bento _ G. G. E. Duque de Caxias
mereciam, pe10 menos, mais avizinham. Gilmar, na meta, E. Duque de Caxias 6.a Prova - Arremêsso, do
um gol, a tal ponto foi o foi um gu�rdião perfeito, 20 - Cralos H. Dressler disco

. nOsso dominio, tecnico e ter- sendo que' Nilton Santos ,'- G. E. Olímpico 1° _- Illa Ittn.er -'- G .. E.
ritorial. A retaguarda apre- destacou-se;' no trio de za- 40 - Heinz V. Gartner _ Olímpico - 25,02 metros
sentou-se mais firme, segu- guelras, conquant9 De Sordi G. E. Olímpico 200 - Lialian Olinger
rando tudo, enquanto a van- e Djalma Santos não tives- 6a• Prova _ Arremêsso de G. E. Olímpico
guarda ganhava personali-

1

Peso '3ó) - Arany Batista.
dade, a despeito de não ter sem decepciona,do. Rob�erto 10 -:Rodolfo Schhulm _ G.' E. Duque de Caxias
marcado gols. Entretanto, a foi excepcional. superior a G. K Olímpico - 12,00 me
exibição pode ser considera- Zozimo, que não esteve, po- tros
da boa. Faltaram-nos, so- rem, apagada. Didi foi bom, 20 - Ourivaldo Hort-
mente, mais frequencia e

I
Gino esforçado, enquanto G.' E. Duque de Caxias

constancia nos tiros à meta Evaristo deu outra feição e 30 - Aristides da Silva
suiça, eis que, de outro

mo-, pel',;onalidade
à ofensiva. - G. E. Duque de Caxias

do, forçosamente, teriamos Sobre os extremas já fala- 40 - Carlos H; Dressler
ven'cido. Os suiços continua- I mos, partida de Viena, no - G. E. Olímpico
ram adotando o mesmo sis-l proximo domingo, mesmo sa_ 7a. Prova - Arremêsso de
tema, quando ainda mais benelo-a dificil, pode agora dardo
os meias e tambem o centro ser encarada com mais oti- 1 ° - Carlos H. Dre'ssler 1 ° lugar - Equipe do G.
avante, aglomerando-se, de I rnismo, desde que o quadro - G. E. Olímpico _ 4,4,,58 E. Olímpico - 96 pontos,maneira a dificultar o tra- :continui progredindo e jo- metros 20 lugar � Equipe dobalho dos nossos, que foram gando de acordo com suas· 20 - JO,ão Batista de Sou- G. E. Duque de Caxias
superiores em tudo e por tu- possibilidades". ,.' za - G. E. Olímpico OBSERVAÇÃO - O G. E.

30 - Aristicles da Silva Duque de Caxias só contou
- G. E. Duque de Caxias com uma moça para o Fe-

49 - Osóri.o de Souza - minino.

ca" e marca

goal.
DIDI -:- Melhorou cem

por cento. Prendeu menos o

couro e soube valer-se da
sua rara faculdade de en

tregar o couro. Fêz lança
mentos para Escurinho e

Gino ,e foi um espetáculo na

finta curta.
ESCURINHO - Fêz duas

ação.
ZOZIMO - Está jogando

maravilhosamente o medio
banguense. . Marcou Bal
Iaman com autoridade e efi-

ou três jogadas ao seu mais

puro estilo. Corrida célere e

arremato pronto é perigoso
Dutoit foi contudo, um ad
versário impertinente que
não lhe deu um minuto de

,

MELHORAMOS, DO,MINAMOS, MAS
50' EMP.ATAMOS

CLASSIFICAÇÃO POR'
EQUIPE

MASCULINO
10 lugar - Equipe do

G. E. Olímpico - 117 pon
tos

20 lugar - Equipe do G.
E. Duque de Caxias
FEMININO

o R-IACHUELO QUER DISPUTAR A RE
GATA DE JUBILEU DE mURO DO UNIÃO MtSSA DE 70. DIA, Ao que apurou a nossa

I
O Aldo Luz, consoante di-

reportagem, o Clube Náuti· vulg'amos há dia», tem co-'
co .Riachuelo acaba de diri- mo I certa sua presença na
gir um telegrama ao Grêmio gigantesca regata inte�na
Náutico União, manifestan- 'cional, esperando-se que
do seu desejo de tomar par- também o Martinelli ou o
te na regata internacional América, este de Blumenau
de jubileu de duro daquele ·venha a intel'essar-se pela
fa.moso clube gaucho. disputa.

Os amigos do saudoso Ronaldo Ferreira Dutra, que
flcaba de falecer vítima de trágico acidente que o viti
mou em Joinvile, convidam à todos os que participaram de
seu convívio bom e amigo, para a missa de 70 dia que,
mandarão rezar, em intenção de sua alma, na Catedral.:
,Metropolitana, no dia 18 do corrente,' às 6,30 horas.

RONALDO FERREIRA DUTRA -

VENCERAM VASCO" BOTA'FO�O E ��::r��l�'���:Nac.
SA-O CR ISTO'VA-O Pr eços : 18,00 - 10,00.

,
, .' C2nSUl'<l até 5 anos.

I 0.1 clubes brasileiros no

'Icore
mínimo; em Plymouth

__ '__ "

ext-erior' fOl'tlll_I bem s�ceq,i-. (I.nglaterra), o
. Bot�fog� _"j1.,.'�,}' !�(/

dos, quarta-feira. Senao ve-
.

derrotou o Plymouth P�l �IM� !:.::f:I_ ,

jamos: 3 x'2 e 'na França o Sao
I

- ,-

Na Turquia, o Vasco da Cristóvão passou bem pelo I As - 8hs.
Gama levou a melhor sôbre Rouem derrotando-o por! Jean PIERRE AMOUNT
o

_ Gallattassaray, pelo es- 2 x 1. ,_ Paulette GODDARD' em:
•

A CARGA DOS LAN-
-----�,-------------- CEIROS

tO) Cine ReporteI'. Nac.
20) QUASI HEROI

! Com: Red S.kelton
! / 30) AVENTUREIRO DO
IOES'l'E - Com: Alan Lane.

PRACISTAS E VIAJANTES I 4°) INVASORES DIA-
. ; EóLICOS 11/12 Eps.

Procuramos pracistas e vi:>.jantes, para trabalhar I Precos: 8 00 - 4 00.
com camisas, massas copiati�a�, .material. p�ra escritó'j Cen�ura �té 10 a�os.
1 ia e bolachas, na praça e no mterlOr. Comlssoes excelen-
te. Tratar na Distribuidora. Dicat, à Rua Vidal Ramos, til

'

n�:l��' diáriamente, da. 8 à, 10 hom, ou teleionar para "'?l"I.
As 5 - 8hs. '

Broderick GRAWFORD
- Barbara HALE - Lloyd
BRIDGES em,:

Procura-se um em casa de O SABRE E A FLECHA
família pará senhor que technicolor J

trabalha' fora. De preferen- No Programa:
Dois rapazes, solteiros, eia perto da cidade. Boas re· Cine Noticiaria. Nac.

formados em cursos supe-' ferencias. \ Tratar com sr. Preços: 10,00 - 5,00.
riores,·.procuram um quarto WILDE - Hotel La Porta. Censura até 10 anos.

:oO�i�����: em casa familiar,

!�Iiiliilill-.-lIf'jldl1i
....

-liIIIiiiiLQJiljiiiUii!.-Cartas à redação dêste .

Y d
• t I

,io{'nal para Henrique.
'.

í
en e .sec,t _

'

CONSTITUIDA A ,DELEGACÃO' BRASI
LEIRA' AO SUL-AMERICANO DE' REMO
Do Rio informam que eS-1 ro,

Elpo (patrão, �atarine�
tá assim constitui da a de- se), Alvaro Andre da S11-

legação brasileira ao IV, va Lobão; André Gust�vo
Campeonato Sul-Americano I Rícher, Arlindo Schmlt�,
de Remo que será realizado I

Carlos Erne�to Botelho Pi

em Callaó, no Perú :
.

mentel, David Sharps, De-

Chefe e delegado ao Con- z ir Corrêa de Morais, E'dson
gresso - Jcão Luiz Gaelier; Westphal (catarinense),
deleg-ados ao Congresso - F'rancisco Schmitt (catari
Henrique Cândido Camar- I nense), F'ranc isco Medina,
g o o Heitor Ferrari (catari- I Hamilton Cordeiro (catarí--,

I
nense); secretário - Flo- nense), João Calixto de
riano Ávila de Sá; médico Oliveira, Jorge da Costa,
- Luiz Gonzaga de Castro José Carvalho Filho, Lon

Menezes; diretor-técnico - Teixeira de Menezes, Ma
Walter Consenza : técnico - noel Armando Figueira
Rudolf Keller; carpinteiro Barbosa, Mário Lamosa,
- Ruy Teodorico Martins Nelson Guarda, ,Osmar de
Conde ; jornalista - F'rede- ISousa (patrão), Ronaldo-
rico Haroldo Quartole; 10-IArante, Ruy Kopper, Sadí
cutor - Mauro Pinheiro; Berber (catarinense), S.er
remadores - Adriano Mon- gio Martins e Walmor Vile
teiro Soares (patrão), Alva-lIa (catarínense).

,
I

Missa 7° dia \

RONALDO FERREIRA DUTRA
Antonio Fernando Zomer, Celso L. Meyel', Fernando

Luís Moura e Luís Carlos Machado, amigos de Ronaldo
Ferreira Dutra, falecido na cidade de .Joinville, convi
(Iam parentes e amigos do morto, para assistirem à missa
de 70 dia, que farão rezar na Capela São Joaquim da

Associação Irmão Joaquim, no dia 17, terça feira, às 6
t.oras.

Procura-se

QUARTO COM
PENSÃOQuarto

, Uma casa de material,
i situada à rua Nova Trento
i nO 60. Tratar com a pro
prietária na /mesma.Pensão

Aluga-se bons quartos
'com pensão à Rua General
lHtt<::ncourt, n'Ü 43. '

I DR. EWALDO jOSÉ RA-
___--:-----__

, MOS SCHA:t<;FER

I
I',
CLINICA MÉD;CA DE ADULTOS

. Vende-se E CRIANÇAfOGiÃ REUMATO-

Duas casa situada à rua

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

j tratar ria mesma.

Consultório - Rua Hunes Ma.
chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá·
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto, 123 Te!. 3559.

MUITO BEM!
RIO, 12 (V. A.) '/ Em

seu comentário de ontem,
'no "Diário de Notícias",
José Br igido escreveu: "Um

telegrama de AFP, de ante

ontem, disse que a equipe
que jogou com Portugal é a

"campeã pan-americana",
não é exato. Talvez que os

campeões pan-americanos
houvessem dado melhor con,
ta da missão, porque, pelo
menos, não tinham "cartaz",
nem máscara, mas revela
ram possuir homogeneidade,
conjunto".

CINE SÃO JOSE
As 3 - 7,30hs.

.

Jean PIERRE AMOUNT
- Paulette GODDARD em:

A CARGA DOS LAN
esmos

techn icolor

Preços: 11,00 - 5,50 .

Censura até 10 anos.

As - 10hs.
"Pré Estreia"

Clark GABLE Lana
TURNER - Victor MA
TURE em:

ATRAIÇOADO
technicolor

No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Flamengo x America 4 x

1.

Preço: 11,00 -' 5,50.
Censura até 14 anos.

1 ••·.'
As - 2hs.

"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS

Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - Shs.
"CINEMASCOPE"

Richard TODD - Jean
PETERS em:

PARA TODO O SEMPRE
technicolor

technicolor
No Programa :

Variedades 'Na Tela. Nac.

Pre�s: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

.,I'Ib'IJ
As 4 - 8hs.

Atenção: Hoje as - 8,30
horas. Será apresentado um

gigantesco , espetacu.lo com

artistas de Renome.
'

"NHO - BELARMINO"
� "NHA GABRIELA" -

'os campeões de riso da Rá
dio Guairacá de Curitiba.
MARCOS ANTONIO -

Cantor Internacional.
MARIO ZAN - O maior

Sanfoneiro do Brasil. E
outros artistas da Rádio
Diário da Manhã.: SOUZA
MIRANDA - LOUIS FLO
RES etc.,
Não percam esta noité

SERTANEJA de' muitas ale
grias.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s
Sonêto

A MEU PAI MORTO

Madrugada de treze de janeiro,
Rezo, sonhando, o oficio -da agon�i.
MeL! Pai nessa hora junto a/mini' :(1101'1'ia
Sem uni gemido assim 'corno um -cordeíro l

E eu nem lhe ouve O' alento derradeiro!
Quando. .acordei, cuidei que êle dormia,
E disse' à minha Mãe, querne dizia:
"Acordo-o!" deixa-o, Mãe, dormir primeiro!

E saí para ver a Natureza!
Em tudo' o mesmo abismo de beleza"
Nem uma névoa no' estrelado véu .. ;,

Mas pareceu-me, entre as lestrelas flórias,
Como Elias, num caFo azul de, glórias,
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu!

AUGUSTO DOS ANJOS

� _._-_ -.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

sr. dr. M�rcílio Motta
- sta, Ana-Maria Flôres
- dr. Miguel Boabaid
- sra. Cléa

'

Cardoso F'i-
lomeno, eSI)ÔSa do sr'. Or

lando Filomeno, cirurgião
dentista
- sr. Aloisio

alto funçionário
Machado e Cia.

i garida, yíuva do saudoso
conterrâneo 'I'rajano Mar

garida
- sra. Francisca Soares

fJe Oliveira" esposa do sr.

Alvares de Oliveira, do alto

comercio desta praça
sra, Afonsina Reis

Malburg,' espôsa do sr.

Machado,
da Firma Eng? Félix Malburg

- sra. Josefina Borgono-
- sr. Heráclio, Mendon- vo

- sra. Írene Livramento
- sra. Amélia' Farckem-

'berg
,

- sra. VIdal Cabral Vare-

ça
- sr. Narbal Silva
_- s1". José D'Aquino
- sra, D. Ada Bessa Vei-

ga, espôsa do sr. Olímpico jão
Veiga

"

.

sra. Paula
_ sra. �'Iamede L. Mar- Fonseca

Elias da

Sindic'ato dos· Arrumadores·
_�:-:de Florianó.o�is

De acôrdo com o drt. 80, d'l, Portaria Ministerial n.

18, de 8-4-52, faço saber aos que o presente virem ou dêle

L,�nhecirtJfntO)tiVe!eI?, .que
foi' ence!-Tado o prazq ?a�ra re-II"glstro de "tha:pas' no 'dl& 13 �le abrIl, para as EleIçoes da

Diretoria e Conselho�l"iscal dêste Sindicato, as quais se-

Irão l'e:;t.)izadás no-dia 21 de abril do corrente ano. '

D-e -conformidade com as disposições legais, uma só Ichapa foi registrada, composta dos' seguintes Associa- '

dos:
•

IPúa . Diretoria: ,,":'
Antônio de Oliveira - Reduzil1o'Farias - Nery Po:'

licarrw de Freitas - ,GVrupi Joaquitn Tasca e, Fernando

do Espírito Santo.

Sup,lentes:
,IonY de Oliv,eira João Sabino Luciano - EmíÚo

.J osé Cháves - Germano da Silva Miller e Firmino Eme-

Jlegildo dos Santos.
" \_

Para o' Conselho Fiscal:
... ';; ;.

Fridolino XavÍei' 'da ,Rosa Demostenes Tzelikis e

,José Antônio Cabral.
Suplentes do Conselho Fiscal:
Zeferino Silvestre Ramos - Bento Quintino Maria

]10 (la Silvl1 e Manoei Snveira F11ho.
ConselhQ da Federação:
Frídolino Xavier da Rosa - Antônio de Oliveira e

Heduzino Farias.

Suplentes do Conselho da Federação:
Zeferino _Silvestre Ramos - Manoel Fermino da Sil-

va Filho e Gurupi Joaquim Tasca. ,

Está assim portanto aberto o prazo de (5) cinco dias

a terminar no próximo dia 18 do corl'ente" às 18 horas

para efeito de impugnação contra qualquer dos candida

tos registrados, sendo que as impugna,ç'ões que sejam ca

l!íveis devem ser encaminhadas a esta Administração.
Florianópolis, 14 de ãbril de 1956.

'

Antônio de Oliveira - Presidente.

Prec.isarn-se·
DE BORDADEIRAS ,PARA /BLUSAS FINAS COM

PRÁTICA EM TRABALHOS APLICADOS À MÃO, DIRI

<GIR-SE À RUA JOÃO BINTO N. 45.

..:
"' 'r.;g.,;.�.,,;n.;,•••••••_••-:. � 'IMv •.._,._._. •..IR ..

,>
. ). � ,As prles fontinuam Imparaudo

i PISO DE ASFALTO ,�ARA .,; A p rocura cada v", mal" de agasalho, de pele não

� ARMAZE'NS E F'ABRICA' S :: É apenas uma determinante da móda, mas tambem do es-

�
,

., ",',

'

. �, pinto j.rát.ico qUE' hoje predomina. C;

� r:
Um manteaux de lã de alta classe e qUe',seja modelo

� Sua mercadoria está se estragando devi- �.
cxclusívo não custa menos, atualmente, de que quatro a

"I do à hurr idade ? � cinco mil éruzeiros. Desejamos deixar bem claro que nos·

!�
O piso de seu arrnazem nâo está resistiu- (' � ref'ertmos u -modelos ele alta costura e de finissima qua-

do ao trafego de earrinhos ? ... lidade, pois que, manteaux de.Iã, e, aliás, até de pura lã

"ECOPEL" Empreza Coi.cessionar ia de '�existe n a C25:1, "A Modelar" até a Cr$ 450,00. - Portan-

�
Produtos S/ c\. .: lo, entre a compra de um' fino- manteaux ,de lã no valôr

Rua Libero' B:.tdaró,· 346 _ foue : 32-6293 � I ue "" .; �,�nH ,n�zeiros c uI? casaco de pele, é nat'ural

•
S. Paulo �

1,(lUe
o U.tImO seja o prefer-ido pela classe média, pois,

� � l.'l?lll da durabilidade ha a vantagem de jamais caír da

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

.. lhes e prospectos ,,'
Neste inverno de 1956 que foi "batizado" como o

�
ENDEREÇO .. .. .. .. .. .. .. .. .. � "inverno da A Modelar" o estoque, nesse estabelecimen-

CIDADE.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � to, de casacos de pele é verdadeiramente notavel. Nó"ta-'

,

-

NOME .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �. \ el quanto à seleção e beleza e notável também nos

:. preços. Haja visto que está vendendo casacos de pele até

............_ ..!'I. A��U."..•••�"- _ YV' v � .; a Cr$ 1.970,00 cada .. ,. assim como possue em estoque
exemplares dos .mais finos, de "uetit-gris" tu,sso \

e cana-

dense - "biveretes" caucua�ianüs bronseados - "lon
tras Hudson" - "muskrat" - "moutons" - "silks" - e

"castoretes" etc, etc.HOJ E PASSADONO
14 DE ABRIL

EM TRES ANOS O RIO GRANDE "A�AS-'
TECERÁ O PAíS DE TRIGO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1633, Francisco Rebello, o célebre capitão
de emboscadas, prisioneiro dos Holandeses des
de 28 de novembro de 1632, libertou-se, fugindo
a nado do navio em �ue se encontrava, indo a

presentar-se no Arraial' do Bom Jesus, a 'Matias
de Albuquerque ;
em 1655, André VÍdal de Negreiros, ':Governador

\ Geral do Estado do Maranhão e Grão Pará 're

cebeu, para sua administração, um "Regimen-
to" com 58 artigos; ,

em 1821, na cidade de Fortaleza, sendo gover
nador do Ceará o Capitão' de Mar e Guerra Fran
cisco Alberto Ruin, o Major JerÔnimo 'Delegado
Esteves, à frente da tropa de linha e de parte
da popuJação, revoltou-se exigindO' Q Juramento
imediato de obediência ao Rei e à futura Cons

tituição, sendo aceitas pelo Govêrno estas e �u-
. tras imposições;
em 1823, na cidade de Belém do Pará iniciou-se
'uma 1"evolta em favor da independência, chefia
da pelo major Boaventlfra Ferreira da Silva. Foi
prontamente sufocada pela falta de apoio;
em 1832, em Pernambuco o tenente-coronel Fran

cisco', José Martins" revoltou-se, apoderando-se
d,e Recife e do forte Brum. O Presidente ,da Pro
vincia, com as milícias e apoiadO" pela Marinha
dominou fácilmente a revolta'

'

em 1857, em São Luís do M�ranhão, nasceu o

Romancista Aluízio Belo Gonçalves Azevedo
.

d
t í '

VIIl! o a falecer em Buenos Aires em 21 de ja-
neiro de 1913;
em 1898" foi ratificado 'em Oaris, o tratado de
arbitramento à Guiana 'Francês'a; foi o nosso
advogado o Bàrão, do Rio' Branco;, J

em 1945, a -gloriosa Fôrça Expedicionária Bra

sil�ira conquistou às 15,50 horas a fortaleza na

zi-fascista de Montesem na Itália'
'em 1948, nus depósitos 'de municõ�s e inflamá
veis do Deúósito Celltral Bélico do Exército 10-

C'ali�:::dos em Deodoro, no Rio, irrompeu- pa;oro
so Ln:c_êndio com muitas explosões 'causando mui

tas;liról,:�f�8' e feridos.'Foi a sext; sabotag'em co

mJlriis,ta ;;
a data'q�: hoje é consagrada como "Dia Pa�-A
meric.ano", comemorativa dos, laços de amizade
que lIgam os povos das Américas. Este anol mar·

Ca a p.�ssagem do 6�Q aniversário da fundação
da Umao Pan-AmerIcana, atualmente, Secreta
riado Geral da Organização de Estados Ámeri·

\

RIO, 12 (V-;- A.) --:' Em en- ,de' cerca de duzentos milhões
trevísta à imprensa, hoje, o' de dolares anualmente. E de

deputado Cezar Prieto asse- outro modo, uma produção
gurou que dentro de tres anos' triticola de mais de dezess-ete
o Rio Grande do Sul estará bilhões de cruzeiros para o

abastecendo todo o país com país. Nisto reside a batalha
sua produção de trigo. civica do trigo, em que 03 rio-

"Esse resultado - aduzíu o grandensas do sul são os

parlamentar gaúcho - signí- principais soldados da pro
. ficará uma economia cambial dução aigrtccla".

«NO ten.dCU��")
.

,(0111 é1 Biblia na Mão'
\

SÁBADO, 14 DE ABRIL

Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo'
e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. (I Joã�'
f1:4). Ler João 5:1-5.

' ,

ALGUNS aviadores estavam retornando à base. Voa
vam a pouca altura Isôbre um lindo panorama, onde 'os
i'ecortes ·da terra e a baía se encontravam de .maneira
encantadora. lVIas as correntes de ar sôbre a terra e o

mar dificultam o vôo a pequena altitude. O avião foi

�I.panhado rlo turbilhão e seus oCllpant�s estavam em pe

ngo. Se tentassem aterissa-r as vidas e o aparêlho se

riam destruídos; Depois de tlTdo, quando argüidos sôbre

l\ que fizeram para escapar ao desastre responderam:
"P.rocuram?s elevar-nos para a camada de calmari� que
remava aCIma da camada conturbada".

'

, :A.., �ida diária está cheia de perturbações e perigos.
E chflCIl escapar, destas coisas a não ser buscando a cal
ma que se encontra nas regiões superiores da fé no

amor, na sabedoria e no poder de Deus. E' aqui que en

('ontramos paz e refúg·io. Pelo poder do Espírito Santo
nós subimos não para fora dos lugares e circunstàncias

'�'lUS acima do seu poder de clerrot,ar�nos e destruir-nos.

Il'ela fé ganha�os a vitória que 'lence o mundo e dá-nos
a certeza da VIda eterna. "

,
-

ORAÇÃO

"�' Senhor, conduz-nos para longe das fraquezas e

d? �nedG. Concede-nos a visão de teu Filho em sua gIó
na. �ortalece nossa fé nêle que veio de ti, é confirmado
por tI e po.r teu poder foi elevadov�o túmulo. Que esta
certeza seJa, nossa esperança e coDfôrto. Em nome do
\lestre. Amem.

-

canos .

..__
André Nilo Tadasco

PENSAMENTO PARA O DIA

'I Estar em paz com Deus é possuir a c.erteza da vida
eterna'.reu�... , PROSEBR" '.ARAII&

G. R. MCKEAN (Nova Escócia)

Pelos Clubes'
D E S F Il E "l Ã S

16a, CIRCUNSCRICAO DE
'RECRUTAMENTO 'MILITARC H A R M E"

Sábado, dia 14 de abril, o Clube Recreativo' "6 DE JA�

NEI�O" dentro de sua programação. habitual, 'proPol'cio
. ��r� a,Os s!lus llssociados .magnífica soirêe dançante, 'com
mlClO as ?2 horas, 'constando, também, de original e atra-

I c_omunica � Chefia da 16a. C. R. q�e se encontra a' dl'S-
ente desfiLes de modas.

.

,-

N
p.osiçao dos interessados' no Protocolo desta Repartição�Mi-

,a oportunidade, �erão apresentadas à sociedade I t
"E t .t

'

c I a:- -, uma _relação de processos cujo'andarpento depende
s rei ense", por encantadores modêlos' as afamadas d f

-

-

"Lãs Charme" _ Tecidos, L. Caldas.
"

e In ormaçoes esclarecedoras e juntada de novos docu-
mento's, além de outros já solucionados pela au,toridade

'Trata-,�e, como se vê, de uma ele'gante noitada, cuj'o competente.
suce;sso desde já podemos assegurar, e, que ficará nos anais Florianópolis, 2 de àbril de 1956,
da simpâtica agl'emiaç.ão presidida pelo incansável Capitão HENRIQUE MARCOS .RABELLO DE MELLO'
Carlos Pacheco. ; ,

,

"""'U!WTE," IIli,�... ._ Coronel Chef_$ da 16a. C. R. M.

N O T A:
\ .

,
I

AVENTURAS DO�ZE·MUTRETA

3

'\iii
- ,-

E1 do Amazonas a planta, ..
mais eficaz na ca'ra das

"

,� BRONQUITES ;i��
AFEC(ÕES CATARRAIS;'

�;
i

A Amazônia é um,a das regiões
do Mundo de flóra mais rica
em -aplicações terapêuticas. For- ;-

-nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio \
ODORATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas

e doa fumantes: gripes, asmas,(f
,

tosses rebeldes e afecções ca

tarrais. Tem ação curativa pro- ,

fune.a, graças à energia medi

eamentosa adquirida por um

processo "científico empregado.
11: bem significativo saber-se

que, Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que

- comprovaram o

seu valor, tnclusive membros da
I ilustre classe médica, 'do que
.damos abaixo um exemplo:

«Atesto que' tenho empre
'gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton," em casos de

bronquites' sub-agudas e princi-c;
"paímente crônicas com real.
sucesso, tais são as suas pro
priedades fluídificantes e ibal

sâmícas. aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitaminico. 4

DR. RICARDO A. WEBER�

Distribuidores neste Estado: :_r�
CARLOS HOEPCKE S. A,I

Ocorrências Policiais

Encontra-se recolhido ao

xadrez da Delegacia Regio
nal de Polícia, o indivíduo

-

Adolfo Mariano, de cor pre

,ta, natural dêste Estado,
solteiro, S.em profissão, re

sidente no Estreito, por ·tler

'f,t:,a,ssaltadO
as residências

d.os:Ilenhores dr. José B. Salga-
ldo de Oliveira, dr, Horta'
, arhosa e do Pastor Presbi-

, '.teriano, de onde roubou di-
.

r::.� :,:,�: t�tad� .,"dl,
(o. so,ldado do destacamento.'

i,de Queçaba, município' de :í f'

,Palhoç..a, tendo ajnda ferido
,

o cidadão Augusto Kuhrien

�foralU recoÍhidos à D. R:
�Sehastião Manoel de Souza,
'Antônio Jochen, Pedro Zo-
mer, Ivo Souza, Maurino Jo
chen, Frederico Müller,
Raulino Jocheh e Iltoli Sou-
za, todos residentes na loca
lidade acima.

x

O sr. Acelino Dias ehü;e
gou à D. R. uma caixa con

tendo guardanapos de pa
pel que um caminhão deixou
cair na Avenida Mauro Ra�
mos.

X

Por malandragem,· foram
recolhidos à' D. R., os indi
víduos Odilon Soares

pel'�e-,ra, res.idente ,à rua Silva
Jardim, Antônio- Arantes
residente à rua Curitibano�
e AgenoJ/ Cardoso, de 17 a ..

nos de idade, residente à rua
Lages.

,

x

Por embriaguez e desor
dem. foi recolhido a D. R.,
o ind.ivfduo Alexandre Sil
va, de cor branca, natural
dêste Estado, com 22 anos

�e idade,. meca�ós:rafó, ca

:sado, l'es.Idente a rua Servi
diío Raffs.

l

Conferência Ido Prof.
Agostinho da Silva
Na Casa Sta. Catarina
Será proferida, no próxi�

mo dia 14, às 20 horas,
_
na

Casa Santa Catarina uma'

palestra sob" a palavra do
consagrado conferencista
professor Agostinho da Sil-
Veto

Grande, por 'certo, será a
. fI

A •

d� .nenCUl o l1ovo, em ,geral
aquela casa. levando em

conta a grande cultlB'U e o

raro tino' de conferencista
exímio de que é dotado o

professor.
Os que labHtam neste jor

nal agradecem penhorados o

gen til eonvite enviado.

'DOCES E TORTAS
•

Doceira especializad� em
Porto Alegre, aceita enco

mendas qe doces,' enfeites, _:-'j
tortas e pudins para casa-

-

mentos, batizados e aniver- ...,('

sários. Rua Feliciano
" Nnnes P'i-res,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I"'andega de FlorianóPofis

A, PREFBtURA MmNICIPAL DE FLORI ANÓPOllS
'

COMUNI

'CA AOS INTERESS1\DOS ,QUE JÁ EST AO ABERTAS AS INS

tRICOES PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTO
DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPÓS ITO DE os 2.00tl,oo

EDITAL N. 2
CONCORR�NCIA ADMINISTRATIVAAo ."bl'oo

O loteamento' '·�e Canasviiera
Tendo cm vista a portutia n. 3·1 de 9 de abril de 1956

do SI'. Inspetor da Alfândega de Florianópolis, torno pú
blico aos interessados, que esta Alfândega promoverá no '

dia 24 do corrente, às 15 horas, na Secretaria desta re

partição, de acôl�do com o art. 57, letra "a"; do Decreto

c. 2.206, de 26 de maio de 1940, combinado com o art. 16

do Código de Contabilidade da· União, a Concorrência
Arlmin istrativa, para a aquisição de material destinado

<l_esta Alfândega e ao Pôsto Fiscal de Sambaqui, no exer

cicio de 1956, cujas relações "se acham à disposição dos

interessados. na secção de Expediente, Com a secretária, ,,/
.odos os dias úteis, das 12 às 18 horas, exceto aos sábados

cujo horário será das 9 às 12 horas.
, Os interessados deverão obedecer ao seguinte:
1° - a inscrição deverá ser requerida ao' ST. Inspe-.

(DOIS MIL CRUZEI'ROS). - TODAS AS' INFORMAÇÕES SE- tor d2aO Alfâ:�:���:i��t(�e�:��I��r�ç:�t'd���r�as!�"G��t���
RAO ,PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DA �!�ec�t;c�r���c�;, d���;:��::a��.��r::dO:° O:r�d���:!����

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN ÚPOllS, DE ACORDO I ::tfr;;e;e�::�:�1��21t:,li:l't:::: :O:::Ci,�:u:::oe�:�
COM O DECRETO QUE REGULAMENTO U O MEN(IONADO ;;:��:�ç:�s aho:rl��:r��s���:�'i����to aos domingos e fe-

lOT'EAMENTO
4° - as propostas deverão ser feitas em duas (2)

.

""'. •
\ ias, com os preços em algarismo e por extenso ,sem

,

emendas, nem rasuras' e apresentadas em envelopes la-

crados;
5° � o vencedor da concorrência se obriga a forne

«er os artigos constantes da relação no prazo máximo de
oito (8) ,dias, a contar da data do pedido da Alfândega e

C:o Pôsto Fiscal de Sambaqui;
60 - todo material deverá obedecer à padronização

oficial, cujos modelos esta Alfândega fornecerá aos in
teressados.

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

Arrazadora:Jqueima de artigo de verão da
,

CASA ORIENTAt
Liquidação total. de se das e retalhos de seda, por menrs da metade do preço

do custo atual.
,

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

Sedas ,a começar de Cr$ 8,00

Sedas estampadas e xadrez ···· de 25,00 por 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 .....................• � 'iie 65,00 por 35,00

Tafetá xadrez .' o

I,
de 20,00 por 12,oq

Seda tafetá estampado de 25,00 por 15,00

Eaile escocez, largo 90 .........................• de 50,00 por 38,00

Nylon Iiso da R{lOdi�., largo J,OO de 70,?0 ;:;01' 52,09

Lan.gerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20,00 por, 10,00

Tafetá fa ile, artigo bom 30,00

Tafetá fa.ile, artigo super ior, largo 90 :.. 44,00 T
.

F'ai le superior, largo 90; de 75,00 por 86°5,"0°00 19.rado.CI·m8Dto 8'O' DOV'o' do' Bst-1eltANylon salpico' da Rhodia, largo 1,00 II V li ti

OrgandY suisso branco, largo 1,15 100,00 O sr: :!'.��J1t)bl A. Barbosa, agradece a �rande coope-

Organdy suisso em cores, largo 1,15 '. . . . . . 110,00 ração do povo bom e amigo do Estreito durante longos
'I'ule de nylon, Americano, largo 1,40 .. : /. . . . 100,00 r.nos que teve estabelecido com sua casa de fazendas "A

Brodery, suisso, largo 90 250,00 PREFERIDA" neste Sub-Distrito, avisa que a mesma foi

O:t;gal1dy .. estampado .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . de 25,00 por 18,00 vendida continuando com ° Hlesmo ramo de negócio, por
.

Organdy -pei'ihãnente -Ba,l'lg(l, largr 1;00· ' : .r , de
_ 70,o_q por 48,00 certo receberá outra denominacão.

.

�

Puro linho pi vestidos, larg 90 de 160,00 pO-l:--98';oo '''".
� Ao mesmo tempo-comunica. e,_.o.fer('}�.aQs ;;eQS velhos

Linho especial, p/ ternos de 85,00 por 60,00

I
!yegtleses e amigos do Estreito s.ua tradicional-casa ""A

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

' 210,00 PREFERIDA'� agora com suas modernas instalacões em

Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 230,00 �lo.riaÍlÓpolis, rua Jerônimo Coelho n. 1, esquina' Conse-
Aproveite-se desta opor tun idade é seja o primeiro para escolher o melhor. I �helro Mafra, Edi�íc�o João .Alfredo, achando-se apare-
Casa 'Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 - F'loi-ianôpolís - Telefone .lhada com um belissimo sortimento de tecidos em geral

349:�. ._,,.._.
'1 cnde espe:ft �erecer dêste laborioso povo sempre a mes-

..� \
ma preferência.

---L-I-V-R-O-S--"
.

Atencio�amente

\

Mário Cesarãne da Rosa e Senhora participam aos .pa
rentes e pessôas de suas relações o nascimento de sua

filha JUDITH, ocorrido na Maternidade "Carmela Dutra".

Florianópolis, 10 de abril de 56.

-------�-------------...
'

._.
'

((PARA TODO O' SEMPR·!"
Manoel Alfredo Barbosa

- O Snr .. não os encontri

.a 'ma livrar-ia ? Pois peça
JS, quaisquer que sejam
,Jara:
uaixa Postal - 511. FIl)

rianópolis - Santa Catarí-
o

CUM HOMEM CHAMAi) O PEDRO)
com

JEAN PETERS
RICHARD TODD

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

gem a SS. E}Çcias Dr. Jorge Lacerda, digníssimo Uoverna

d?r .do Estado e sua Exma Esposa; Dr. Osmar Cunha, díg
rnssimo Governador da Cidade e Exma Esposa.

.

Será apresentado Pela primeira vez nesta Capital (l

Corpo Coral do Educandário Santa Catarina. '

Mesas a dr$ lUO,oo, reservadas a partir do dia 5 do
corrente na Secretaria do Clube.

·Após ° Chá haverá uma soirée.

e tum grande elenco.

ÊSTE- MARAVILHOSO FILME FOl SELECIONA
DO PARA ÇOMEMORAR O 13° ANIVERSÁRIO

� CINE RITZ!
S. JOSÉ, DOMINGO

A METRO GOLDWYN MAYER
APRESENTA EM

METROSCOPE e TECHNICOLOR

na. CHA'-CHINES
,

- E receba-os, sem mais
DO +:rabalhos, pelo Reernbolsr

Postal.
- No seu pedido não es

,\Uecer seu endereço e nr-

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

Atenção ..((ATRA.ICOADO»
, t�� CITROEM
Vende-se um carro Ci

troem mais bem conserva
do de Florianópolis. Venda
L dinheiro, negócio urgen
te. Tratar pelo fon,e 3721.

com

,CLARK GABLE

LIRA TENIS CLUBE
.

.LANA ,TURNER
VICTOR MATURE

QUAL DELES ERA O
TRAIDOR?

FILMADO EM CôRES NA EUROPA!

PROGRAMA DE FESTAS (MBS DÉ ABRIL)
Dia 15 - DQMINGO - Brilhante MATINÉE

FANTIL das 16 .ãs 20 horas.
Dia 28 - SÁBADO. - "BOITE DA COLINA"

_ Magnifica noitada - às 22 horas.

"

�_••••e.e••••••••••�•••••••••••••••••••••••'

P A R 1'1 C I P A C A O
.

' I Vende-se um alambique
com capacete de cobre em

-

\perfeito
estado, com a capa-

ACASIO OURIQUES cidade de 165 litros de cal-
E

.

do. Preço de ocasião; tra-
ROSETT SOLANGE OURIQUES com João Gualberto em Rio

. .
.

i Vermelho.
Participam aos parentes e pessôas de suas relações -----------

(, nascimento dc sua primogenita, ocorrido na Materni

(\:tde "Dr, Carlos Corrêa" dia 9 do corrente, a qual na
;jia batismal receberá o nome de FATIMA MARIA.

Florianópolis, 9-4-56�'
.

CLUBE DOZE DE AGOSTO'
� PROGRAMA PARA O MÊS DE ABRIL

,Cllnlc'8 Noturoa.

DOMINGO - Dia 15 de Abril - Tarde Dancante
(Na sede Balneária). -"._

�

, SÁBADO - Dia 28 de Abril Gl:ande Soirée (A
cargo do Bloco dos "Acanhados"), '

D� SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que

atenderá às quartas e sex

tas-feiras: das 19 horas àG
21,30 horas,

Excelente residência, com um grande pomar frutífe- EJ:clúshamente com Ihor.a
1'0 ao Lado, situad'O no .centro da pl'óspera localidade de marcada.

Santo Amaro da Imperatriz, está para ser vendida. 'Dis- DR.-Y-L-M-.-A-R-,-C-O-RRtA
t�n?o, �penas alguns quilômetros da famosa água termal CLíNICA Mlí:DICA
radIOatIva "Caldas da Imperatriz", é lugar ideal para I

CONSULTAS -,-, das 10

Ise passar as férias. / .às 12 e das 14 às 16 horas.
.

Os interessados <;Iueiram se dirigir à rua Déodoro Rua Nunes' Machado 17.
TIr. 16, em Florianópolis. }i'onle 2911.

,
.

CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO
- E S lR E I.T.Q

S.ábado 14 do corrente grande
Soirée com iníCio ás 22 horas:
Reservas de mes'a com o

SR. LlDIO SILVA.

ÓTIMA OPORTUNIDADE,

IN-

1'4/'&11$'
tUlIslllttCIlt"tlflcltças

.

.
I' I

Toda dona de casa sabe que êsses insetos
são portadores de doençcs, porque sugam
o sangue de pessoas ou animais doentes,
transmitindo os micróbios pore pessoas
sadios. Por isto, elo combate com NEOCID
EM PÓ cs pulgas que ameaçam Q seúde
do família.

Polvilhar amplamente NEOCID
EM PÓ nos frestas do assoalho,
em baixo de topetes e outros lu"

gores preferidos pelos pulgas.

NEOCID EM PÓ moto lnfollvel
mente as pulgas quando en

trarem em contato com o pó.

NEOC'D EM PÓ mantém a

açõo mortífe1'a durcnre. mui
,

tqs se!,"�nas.

COM NEOCID EM, CASA,
HAVERÁ TRANQUILID"ADE E SAÚDE I

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

Carteira de) Hipatécas
E D,I'T. A L

l

De acôrdo com a decisão do Conselho Administra-
rívo desta Caixa Econômica Federal, em Sessão d� 6 dês-
te mês, torno público que, a partir de 16 de abril cor

lente, 2a feira, no horário das '14 às 17 horas, a Carteira
de Hipotécas atenderá a inscrição de todos os interes
sados ,e..-:l empréstimos imobiliários, nesta Capital e ci
dades visinhas, para aquisição, f inancíamento ,da cons-L,

trução ou reforma e ampliação da casa própria, .exclusi-
.'a e única, bem como pre-stará tôda e qualquer informa
(:ão ao assunto, quanto à data da entrega da proposta. e

,iocumentaçf!o,
.

que constituirão o ,Processo respectivo.
:::. É condição essencial e indispensável para operar: ser

oepositaute da Caixa Econômica Federal de Santa Ca-
.

tartna pelo p�ríodo mínimo de doze (12) meses.

Secretaria Geral da' Caixa Econômica Federal de
Santa Catarina, em Florianópolis, 9 de abril de 1956.

Ari Marra,
Secretário geral.

TEAIRO CATARINENSE DE COMÉDIA
(26 a 30 de abril)

o TEATRO, CATARINENSE DE COMÉDIA apresenta

"O INTRUSO"
drama em dois atos do poeta catarinense

ARY CARIONI
com 0 seguinte elenco:

ACY CORDEIRO (Alic,e)
JOCY PEREIRA (Davi)
TITO CORR:J!jA (Júlio)
-:0:-

CENÁRIO E FIGURINOS de ANTôNIO LOPES FARIA
DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEiRA
'. PREÇOS

\.:AMAROTE - CR$ 200,00. BALCÃO - CR$ 20,00.
,
POLTRONA - CR$ 40,00

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sêlo francês em homenagem aos
paises Latino-Americanos

PARIS, 13 (v. A.) - Foi rica Latina". 9 selo traz in- de Mochica, Peru, que se acha

anunciada oficialmente a e- signías aztecas e incas; à i no Museu de Munícn ; à direi

missão de um selo do Córreio esquerda, vê-se um rosto I ta, aparece um rosto de mu

trancas no valor de 30 rran-
:

masculino inspil:aclo nu�a lher: repr?d�Zi,ndo os rasgos

cos, "destinado a consagrar a cabeça do guerreiro 'I'otona- da 'Prudência", segundo a

permanência dos laços amís- 'ca, do México, 'que se acha escultura do sepulcro de

tosas entre a França e Amé- Ino Museu de Oleveland e na Francisco II, da Bretanha,
existente !la Catedral de

Nantes. O desenho foi execu
tado em côr de cobre claro e

sépia e é de autoria do pintor
Clement Serveau.

- Eugêne
Thoma's, secretário ele Estado

, para as Comunicações, fará
solene entrega 'do selo ao

corpo diplomático latino
americano ainda este mes.

SERA' INAUGURADA BREVEMENTE A·
PONTE MUNICIPAL DA lAGOA

o dinamlco e honrado Pre- do essa obra em o número das

feito Osmar Cunha fará ínau 'muitas de '.seu programa de I ,.."'F .

governo, cuidou ele exscutá- Em compilação de Afrá
la, sem esmorecimentos, fiel nio Melo, vimos, n uma das
ào seu ponto de vista de ir últimas edições de "O Jor
ao encontro das justas rei- : nal" interessante artigo sô
víndtcações-dos di-stritos. bre arrecadação tributária
Assim é que, concluída ago- do Brasil que em 1955 se

ra a obra, vem ela preencher elevaram a 92 bilhões e ,880
incontestável necessidade da milhões de' cruzeiros, resul-
labortosa população do dís-

I tantes
de dezoito impostos Nossa Capital vai �er

trito da Lagoa, com o que,
.

da União, Estados, Distrito ponto especial de reumao,
além de -servir àquela Iocalí- ; Federal, municípios e de- pois realmente nenhuma I:i
dade nas suas atividades 10- !mais taxas, com esta distri- da noturna possuímos, depois
cais, permite mais franco, a- 'buição: União, 48.368 mi- das. sessões de cinema.

cesso a uma das mais belas' lhões; Estados e Distrito ° "PLAZA CLUBE" é uma

e deslumbrantes regiões da I Federal, 37.735 milhões ; casa muito, bem .instalada,
nOSSa Ilha, que, se destina, a municípios, 6.777 milhões de' moderna e com certo luxo
ser a maior atração turística. cruzeiros. Observa-se dai primoroso e está situada
do sul do país, dada a sua que a tributação da União anexa ao CINE SÃO JOSE',
natural beleza panorâmica. chegou quase a 87%, dos com entrada pela rua dos

Estados e Distrito Federal ILRÉOS (antiga rua

a 90% de participacão nos de de Ouro Preto).
Missão econômica ita- impostos; nos mu;ucIPIOS; Seu arrandatárío é o sr.

liana chegará ao Rio CHEGARA' DIA 19 O NOVO COMAN- - foi de 62% sua quota no to- EDGAR DA LUZ. PEREIRA,
tal ela arrecadação, sendo que tão logo assinou ó con

RIO, 13 (V. A.) - Viajando

DANTE DO 50 DISTRITO NAVAL qUe a União arrecadou só trato de arrendamento com a
por via aérea chegará ao Rio ,

da celebre lei 1.802, (Segu- ,
. de impostos no ano passa- Direção da Empreza Daux,

no proxímo dia 16 a delega-
rança Nacional). ção italiana encarregada das Procedente do Rio' de Ja- Prefeito Américo do 47 bi�hões e 969 milhões seguiu para São Paulo e Rio,

.

A com.petencia para o cri- neiro, eheoo'ará nesta Capital, .' de cruzeiros. A arrecadação onde foi adquirir materiais
negociações econcmicas a C dor n I bP-01' via aérea (Varig), -o Ex- a I tri utária dos Estados e para a novel casa de recreá-
fim de tratar junto às auto- .

I Dmo. Sr. Contra-Almirante ,Encontra-se nesta Capita , istríto Federal, os impos- ções sociais, como também
me é de Justiça comum e, rídades governamentais do '1 t t d t ti 3 bí lh

'

'Jorge Alberto Carvalhal. Sua o nosso I us re coes a uario, os a ingrram a 6 I ões empregar artistas e numeres
segundo ainda o advogado, país do novo acordo que de- Cadori 409 ilh. excia. vem acompanhado de sr, Américo a orrn, opero- e .__, mi ões e as taxas com especiais para as exibições no
esta cap' ital é o fôro compe- verá substituir o atualmente d

I I
sua exma, família. so Prefeito Municipal e

jum
bilhão e 332 milhões. palco do "PLAZA CLUBE".

tente, por ter o delito se ini- em vigor a vencer-Se no dia UO Almirante Carvalhal, é ru�s.ariga.. . E' pensamento do sr. ED-.
ciado aqui. 30 do corrente,

natural do Distrito Federal,_ Vis itando-o, apresenta-, R:nd_a consumo e consrg- GAR PEREIRA inaugurar sua
·,1O;.<M..""",'1I;<,..�lI:ll.II.J • ingressou na Marinha em 8 mos-lhe nossos i õumprímen- jnaçoe:O%emd 40 ul.trapa��a- casa de diversões, que consta

,""....�i de janeiro de 1916, onde vem tos. I;�n: ;.
a �eceIta trí u-

de bar, confeitaria, etc., com

DESEMBAR'GADOR PATROCINIO'
,

'prestando relevantes' servi- I arra, oje c ega a quase mpanham e n t o musical
Amaral Embaixador 1,70% dêsse total, e no exer-

aco

d M 1'0 entrante.
'

ços a Nação. As principais , ,

d'
A

t d
no mes e a

comissões do novo Coman- RIO, 13 (V. A.) - Fa- CICIO passa o o impos o e
E tava faltando na nossa

GAllOTTI . d t d 5 D· trít N 1 .iando numa roda de [ornalts-
I renda recolheu 19 bilhões e �t I t ITlelhol'alnento-l:\n e o .0 IS.1'10 ava

. . "259 ilhõ , "
_ oapt a as e ,

foram: Comandou o Contra- tas, logo apos a entrevIsta i mi oes, e sua pI:vlsao tão necessarío a vida social

Torpedeiro Bracuí, o Contra- aos mesmos, Juscelino disse, para. o �no em cur�oh: para da cidade para recreação da
que o presidente do PSD, A- ,125 bilhões e 32 mil oes de .

d dTorpedeiro Mariz e Barroz, "

d nossa saCIe a e ...

Cruzador Tamandaré,
.

Adido maral Peixoto, aceitou o car-

I cr�zeI:os, espe�'an o 2;r��- Parabens aos propugnado-
Naval em Buenos Aires, Che- so de embaixador brasileiro lhõ açao superior a l-

res do progresso de nossa ter-

fe do Gabinete do Ministro nos EE. UU. . oes.
ra.

da Marinha, Exmo. Sr. Almí-
rante' de Esquadra Amorim
do Vale, Sub-Chefe para a

Marinha no Estado Maior

das Forças Armadas e atual

mente nomeado pelo Exmo.

Sr. Presidente da República,
para exercer as funções de

Comandante do ,5.0 Distrito

N:wal, que abrange os estados
do: Paraná, Santa Catarina

e Rio Grande do Sul.
Suá excia. possue varias

cursos, como por exemplo-:
Hidrografia, Navegação, Co

mando, Superior de Comando

� outros mais. As principais
condecorações são: Med:;tlha
Naval do Mérito de Guerra,
Ivledalha do Serviço Militar

de Ouro, Oficial de Ordem do

Merito Naval e Medalha de
Prata da Força Naval do Nor-,
deste ..
Ao ilustre Almirante Jorge

,Alberto Carvalhal, bôas vin

'das a terra Barriga-Verde e

_o ESTADO deseja muitas, fe
licidades na nova comissão.

gurar, brevemente, a impor
tante ponte de cimento ar

mado construída na sua ad

ministração para atender, no
distrito da Lagoa a velha a�
piraçâo local.

'

Trata-se duma obra de vul

to, tendo-se em vista as di

ficul d a d e s vencidas para

construí-Ia, empreendimento
que, não obstante de reco

nhecida necessidade pública,
veio sendo, adiado ante os

ímpncílhos de várias espectes
que não permitiam concreti-
zá-la.

'

.
.

DINAMISMO DA PR�FEITURAy NUMA
GESTAO AlllVA' E DIGNA

Logo que assumiu .o cargo
de Prefeito, porém, o dr. Os

mar Ounha, que havia inclui-
Florianóplois, Sábado, 15 de Abril de 195ô

�t!-e-: �'i- ';.I-n- ,

�..;-�.��-. ''I �
, •

Continua a extraordina1'1a
ofensiva administrativa da

gestão municipal cÍo dr. Os

mar Cunha cujo dinamismo, a

respeito de toda a incompre
ensão com que se lhe atra
vessa o caminho, não esmo

rece, nem recúa de seu gran

de plano de trabalho. Agora
mesmo, enquanto executa si

anultnneamente o calçamento
de dez ruas no perímetro ur

bano da Capital, enceta a

construção de grupos escola
res e postos' de saúde no Rio

Vermelho e no Alto Ribeirão,
obras que virão ao encontro
de evidentes reclamos das

respectivas populações.
- Vale a pena comentar esse

'fato, como um, dos mais sig
nificativos da ampla política
assistencial que o P�efeito
Osmar Cunha está pondo em

O nosso ilustrado e integro
conterrâneo, .dr. José do Pa-

, FOI NEGADA
trocíni� Gallotti, acaba de ser' RIO, 13 (V. A.) - Foi in
promovido ao cargo de De- deferido optem, pelo Presi
sambargador do egrégio Trí- dente do Instituto Nacional
bunal de Justiça. A noticia de Imigração e Colonização,
merece destaque, por que, na o pedido formulado por Al-:
verdade, causou .justa satís- -her-to Jorge Mestre Cordero,prática, sem preocupações '

fação nos meios forenses, um dos executores da "Car
partidárias, sem ivaídadas
pessoais e sem receio de judiciá.rios e sociais, não só ta Brandi" para legalização

da Capital, senão do Estado. : -O' indeferimento resultou
quaisquer crítica, mesmo as

O novo membro do Tribunal da existência de um manda
mal íntencíonadas.

de Justiça, brilhante e culto do 'de prisão pedida pela poTambém já está prpmoven-
do a abertura de nóva estra- professor da nossa Faculda- licia' de Buenos Aires, cQn

de, atinge o ápice da carreira tra o requerente, mandado
da que lig'ará diretamente a

com o Ílome feito nas pri- êss'e citado em informação
Vargem Pequena ao distrito -

meiras instâncias judicia- do Ministério das Relaçõesdos Ratones, para facilitar a-
rias, nas q.uais serviu à Jus- Exteriores da Argentina

tividades locais e franquear a

circulação num ex.celente ob- tiça com elevação, dignidade, prestada, através da Embai

zelo e alto espírito de huma- x[�da brasileira naquele país.
jetivo econômico e de maior '

nidade, I A referida informação a-
confOrto. para os habitantes

Associando-n03 à manifes- creilcenta que o crime pelo
ilhéus. '

Como se vê, o Prefeito tra- tações de júbilo que. estão; qual Cor�ero,� .condenad,o
balha e vái, a cada dia que

sendo tributadas ao Ilustre
I
na Ar�e�1tllla, na? tem cara

-ma!gistrado, levamos-lhe. nos-, ter. pol.ItlCo;_ e cnme. com.um_ '

passa, confirmando a magní-
sos respeitosos cUffiPnmen-1 e lllfnnge uma dlsposlçao

fica expectativa dos que lhe
tos. - do Código Penal Argentino.

sufragaram o nome, para pri-
meiro Prefeito da nOssa Ca

pital sob regime da autono
mia política e administrativa.

DILIGENCIA INEDITA DO
BANCO DO BRASil '

RIO, 13 (V. A.) - Os -ofi- torze anos com a firma J. R.

eiais de Justiça da 13a. Vara
� Azevedo.

Cível compareceram, hoje, ao' Logo depois da intimação
Banco do Brasil para cumprir i a diretoria d,o Banco do Br�- IAs estações não tem
a diligencia considerada

iné-j
si! ofereceu 'a penhora o pre-j' • •

RIO, 13 (V. A.) - O Mi- dita na história daquele esta- dia n. 18, da rua da Assem- ,InICIO sempr� no mes-

nistro�da Aeronáutica, 'bri- belecimento de crédito oficial. - bléia, mas o advogado recu-I mo dIa
gadeiro Henrique Fleuiss, Essa diligencia consistiu na I Sou 8·ob o fundamento de <Que, As estações são conside
.s'olicitou ao presidente do _' .

o imóvel já estava penhorado radas geralmente como

Superior Tribunal Militar o' penhora de Cr$ 2.205.038,90 em outra ação. A' vista disso, ! quartas partes do ano, assi
desaforamento

'

do processo que o Banco foi condenado a ,-0 juiz do feito, Martinho Ri- I naladas pelo _equinócio da

a que responde o major a- pagar ao advoigado Antonio' b�*o, estranhando a aleg�- primavera! pelo solsticio do
viador,- engenheiro Haroldo Estrela, em conSequencia da çao de que o executado nao verão, pelo equinócio do ou

Co;mbra Veloso, perante o demanda que o mesi:no esta- tinha dinheiro pai'a pagar, tono e pelo s-olsticio do in
Conselho Especial de Justi- belecimento mantém ha qua- ordenou a penhora na caixa. verno.

ça da Auditoria da 8a. R. , Esses equinócios e 'solsti-

�. À:��nu''::�i::'d!:t�t�:�i� CENTRO PAULISTA SANTA CATA�INA I::�:::=� :::�:;.::n::o�ol �%
tal. Recebemos e agradecemos: Centro PaulIsta de Santa Ca-

. seu movimento anual aua-

Fundamentando
.

seu pe-, Florianó,polis, 12 de abril de tarina é a seguinte: I

rente no céu (resultado 'do
dido, diz ser no interesse da: 1956. /

Presidente ___:__ Prof. Angelo imovimento da Terra em tor-

Justiça, o ministro invocou_ Senhor Diretor: Ribeiro; Ino do Sol). Em 1950, o equi-
o artigo 17, parágrafo único, E' com o mâximo prazer Vice-Presidente - Erasto nócio da primavera (inicio
do CÓdigo de Justiça Mili- qt+e levo ao conhecimento de Macedo; '! da nrimavera no hesmisfero

tal', alegando ter o chefe da dêsse conceituado perióc:Iico Secretários - Caetano Jo- núte) ocorreu em 20 de

revolta -de Jacareaganga que que, a,ll protérito, nesta Ca- ão Murari e Dimas Siqueira ;marl,;o, mas �m 1946 e 1947,
respon-der a processp' pelo pital, foi fundadQ; o Centro Campos; pelo tempo padrão ociden-

crime de desserção pratica- 'Paulista de Santa Catarina Tesoureiro - Washington tal, a 21 de março.
do nesta capital. A medida (C. P. S. C.), entidade cujo Prado; I

'

foi mandada autuar pelo escôpo principal é congraçar Organizadores- do Ante-!:'l!t1% ':;;:O,@ ;,.-;: &AS...

ministro presidente Otávio OS paulistas residentes em: Projeto dos Estatutos: I
de Medeiros, e distribuida Santa Catarina ou em trân-I Prof. João dos Santps Areâo 'A 29OU IODE MAIO
ao ministro togado Mário de sito nesta unidade federativa, e Prof. José Mott� Pires. !A VIAGEM DO BRI-
Berredo Leal, que será o re- a par da intensificação do já I Nêste ensejo reitero a V. .

lator. Provavelmente ainda tradicional intercâmbio, em Sia. os meus p.rotestos de es-I GADEIRO',
esta semaria .será dada uma todos Os ramos das ativida- tima e apreço. RIO, 13 (V. A.) - O Bl'l-

decisão !:;ôbre o caso:' des humanas existentes, de Cordialmente 'gadeiro Eduardo Gomes via-

A propósito, ouv�o,s o. longa data, entre Santa ca-I ,jará par� a Europa, estando

advogado Hugo 13aldessari- tarina e São Paulo. Angelo Ribeiro ! s�la partIda marcada para o

ni que', inicialmente, negou A Diretoria provisória do' Presidente ,dla. 29 do corr��te ou 1° �e
ser -o patrono- do major Ha-

S 'A
.

m�I.o' p;la Pan�ll' �o BraSIl. -

roIdo Veloso nesta causa, re- M D U ,VlSlt�ra em pnmelro lu�ar
velando ainda, que tivera ! a Sluça, devendo s,er Zunch

,conhecimento dos planos doo TELEFONES DO SAMDU 10 seu APonto dte, ?esdembal:- ,

major rebelde e que tudo Gabinete do Delegada j).281 I qu�. .

o con r_ano a prI-

fez, sem exito, para dissua- Chefe da Administr_ação :.,
-. 6.284 ,melra mfor��çao que dava

di-lo. Pronto Soc<:>rro , 6.282 <J.ue o eX-mInIstro da Aero-

A respeito do desafora-
_ . .

.

.

6.283 :náutic� se fixari�, ná Suiça
mento disse o sr. B(tldessa-' ons. - A Direçao do SAMDU solIcita aOS mteressados, por seIS meses, dlsse o nos-

.

rini q�e o major Veloso, por que, em caso de qualquer irre!gul�ridade co� ,so informante q�e sua via-

lei, deveria apenas ser pro- respeito aos chamados para atendimentos, seJa; gem se estendera pela �le-
cessado pe.lo crime de irisur- levado ao conheeimento do Delegado -pelos te- In:a�ha, devendo, tambem,

reiç1ío, previsto no artigo 30 t .lefànes:, 6.281 - 6;Z84. :vlsltar [l Inglaterra.
.

O PROCESSO
VELOSO _'c_L.]g:

ARRECADACAO DO IMPOSTO DE
,

(Serviço de

Departamento
Públicas da Transportes
Aéreos Catarinense - TAC)

PLAZA CLUBE

NOTICIAS DIVERSAS

'" * * *

* No início, o cancer é '"

'i' uma doença local: con- '"

'" suíte imediatamente ,0 '"

'i' seu médico ','

>I< Auxilie a campanha "

Com a retirada, pelo novo diretor da Penitenciária, * contra o cancer da 1\s- *

dos recÍusos que trabalhavam nas 'serrarias da Cova da ",sociação Çatarinense *

Onça, aquelas 'industria's entraram em greve. * de Medicina.
. *

Para evitar- as consequências, entre as quais a que- .a_..................._......................__..._·_••_D....

da da receita estadual, o sr. Governador resol'.e.u to- ;�

mar medidas' eherglcas em tôrno de�se mo,!:imento DEPUTADO PEDRO
grevista. KUSS-

A primeirà dessas providências foi a criação 118
'

Secretaria do Trabalho, já aprovada pela maioriá da A data de hoje registra o

aniversário .natalício do sr.

grupo deputado Pedro Kuss, Hus

. tre representante do Norte
do Estado na Assembléia
Legislativa.
Muito 'estimado entre nós,

pelas suas qualidades -mo
rais e pelos gestos de bon

dade, o digno chefe pesse
dista de Mafra receberá,
nesta data, inequívocas ho

menagens de estima e aprê
ço, a que, prazerosamente
nos' associamos.

,

Assembléia.
As serrarias da Cova da Onça pertencem ao

Sebastião Neves.

H'o Clube, Doze

x x

.. x

Em Florianópolis, sob a severa e honrada vi,gilân
ela do sr. CeI. Trogilio Melo, a repressão ao jOgo é per
feita. Alguns amigos íntimos do Governador e seus' au
xiliares diretos reclamam até que essa vigilância é

exagerada. Àil}d� há poucos dias, a nossa- Scotland Yard,
com os seus Sherlocks, Dicks Tracys, X. Neves e Ellerys
lhoça, a Wall Street do bicho. Sob o, dis'farce de humil

des e anônimos pescadores, infra-nutridos, que arris

c::).m a vida para alimentar as famílias, foram presos
Ivários banqueiros super-endinhei'rados, que garantem
o vicio e as fézinhas metropolitanos. A sensacional

canoa, contrariamente ao que exploram os intrigantes
da oposição, muito embora SÓ prendesse pe3sedista
nada tem a ver com uma secção eleitoral que será re-
novada na Barra do Aririu.

-

Enquanto aqui o sr. CeI. Trogilio Melo se esgota
em diligências que tais, em Joinville o façam, jogo, se
nhores é franco, público, notório.

Se Joinville estivesse sob a alçada da Delegacia de

Ordem Politica e Social, as reclamações que rec�bemos
a ela seriam encaminhadas. Vamos, todavia, encami

nhá-las aO sr. Rans Collin, fuherer daquele país amigo

,.......
�,"

Será realizada, hoje, às

17.00 horas, o Chá com que o

CI�be Doze homenageará SS.

Excias. o dr. Jorge Lacerda,
Governador do Estado e Ex

ma. Esposa e dr. Osmar

Cunha, Prefeito Municipàl e

Exma. Esposa.
Festividade -que abre a

I campanha da ·séde social,
cujas obras já tiveram início

no dia 9 do corrente, será ela

abrilhantada pelo Corpo Co

ral do Educandário S. Cata

rina, regido pelo Professor
Euclides da Silva Novo, da

Escola NacionaI d� Música da

Universidade do Brasil, que
Iveio especialmente para tal

fim.
Festa seleta e de eJegância,

reunirá as autoridades do Es

tado e do Município no saULo
do velho Clube da Rua João
Pinto.

e vizinho ...
x x

x

O deputado Luis de Couza, tãotlogo reassuma sua

cadeira na Assembléia, próferirá substancioso discu_;:80
·sôbre o escândalo da falsificação de bebidas. Segundo
nos declarou o ilustre paralamentar, ainda recente

mente, ao comparecer a uma reunião política, na, qual
festejavam a eleição do sr. Paulo Bornhausen para a

Presidência 'da Assembléia, constatou que o uisque ser

vido a rodo era todo falsificado, pois tinha, ao seu pa

ladar, um gostinho estranho, esqUisito; marcada e típi
camente sui generi:s.

-

Vários outros convidados presente à fe,sta, todavia,
declararam à reportágem que o uisqu.e oferecido era

superior na qualidade, exuberante na quantidade, e,

sobretudo, tão puro como "as lágrimas dos velhos e Os

sorrisos das crianças".
Muito embora não seja lícito _a nil1,?;uem, discutir UM ATRATIVO PESSOAL

questões de gustibus, parece-nos que o ex-futuro Pre- Os -dentes normalmente

sidente do Legislativo, quando resolveu comparecer à. implatad�s e bem' conser�a
reunião, já sabia, por' cambroneana intuição, que em dos constltuem um atratlvo

todos os líquidos que 'provasse e em todas as iguarias pesso�l. Sua limpe1za deve

que avançasse, encontraria sempre um só sabor.. .
ser felta, todos os dlas, com

1 I escôva e pasta. As melhores
x x

escôvas são as de cerdas 1'e-
x

Recebeu o nosso diretor o seguinte e honroso, tele- sistentes, capazes de reti
rar, de entre os dentes, res-.grama, cuja assinatura chegou truncado: "Você eSCl'e-
tos de alimentos. A escôva

ve o que sente e eles s�ntem o que você esc'reve".
Sem analisar, por obrigatória modéstia, q conteúdo deve sel' passada no sentido

do elogio, nosso diretor gostou .muito da forma. Pudera, vertical, de cima 'para bai
xo, nos dent�s de cima, -não!

A frase é de Ruy,
e de baixo para cima, no�

, ,dentes de baixo; no lado da

_____� __
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