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te emenda' constitucionallH1andato pelo tempo restan-
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rio e • atarlna ..

sôbre a coincidência dos t'2". 3. - artigo 57: "cada rru

a.
amos �

mandatos eletivos: no Con- ilEgiSlatura durará cinpo a- GERENTE.

1
� Ano XLII

j')gresso Nacional, no uso de nos, começando a 15 de mar-

�seu poder constituinte, re- ço e terminando em igual � DominlOS F.
"

N 12
solve aprovar a seguinte e- data respectivamente do prt- � de Aquino

· .438

menda à Constituição: "Dís- melro e do último ano do pe- �
.

posrçoes permanentes ri odo". W"_._.._-._-._--_-_.._
•.
_

.•
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terão a duração de 5 anos 2Cl: "O mandato de senador
-----------------.-�-...-------------

os mandatos eletivos da U- será de 10 anos".

nião, dos Estados, do Distri- 5 - Artigo 60, parágrafo
to Federal e dos Municípios. 30: "A representação de ca-

Parágrafo único _ As e- da Estado e a do Distrito

laiçóes serão gerais e símul- Federal ,renovar-se-ão de

târieas, em todo o país, rea- cinco em cinco anos alter
lizando 120 dias antes do nadamente por um e por
término do quinquênio e pe- dois terços".
Ie forma prescrita no artigo. fi _ Artigo 79, parágrafo
134 da Constituição. 2c: "Vagando até seis meses

Art igo 2° :_ As vagas ve- rntes do termo do mandato

iifícadas, no correr tdo per ío- r.residenclal, os cargos de

do serão preenchidàs por e- presidente e vice-presidente
Ieição indireta, de acôrdo da República, a eleição pa
com o que dispuser a lei, ob- J'}! preenchimento de ambos
servadas as seguintes nor- será feita 30 dias depois de
nas : a) para presidente e aherta a última vaga pelo
vice-presidente da Repúbli- Congresso Nacional, na for-

ca, pelo Congresso Nado- ma estabelecida em lei. Os x

nal ; b) as de governador, e.eitos deverão completar .o x x

.,,::'!e-governador e membro período dos seus antecesso- -,

do Congresso Nacional, pela res". QUEM QUER que tenha dinheiros públicos a rece-

i;lssembléia Legislativa da 'Disposições Transitórias
ter, de exercícios findos, está sujeito ao processamento

unidade federada interessa- ---: Art�go 4°:- p'ara a,plica� da dívida, na forma' estabelecida em lei. Daí, os restos

da, inclusive o Distrito Fe- çao do preceito do artigo 1
a pagar; na escrita oficial ;daí o relacionamento das diví

deral ; c) as de deputado es- aos mandatos eletivos em 'das e dos credores, em decreto governamental. Esse pro
tadual pela Convencão Rc- curso, adotam-se as seguin- cessus sujeita a todos, desde o funcionário que não pôde
giQnal do Partido P"olítico a tes disposições constitucio-

receber seus vencimentos dentro, dos prazos do exercício,
que coi-responderem: d) as nais transitórias: a) termí- atê os comerciantes que fizeram favor ao Estado, entre
de prefeitó e. vice-prefeito narão a 15 de março de 1951

gando-Ihe mercadorias sem pagamento imediato ou sem

pelas Câmaras de Vereado- os mandatos eletivos fede-
empenho; E é natural que assim seja, pois, do contrário,

res in teressadas ; e) as do ruis, estaduais e municipais:>, os orçamentos seriam anedotas e não leis. Pagar contas
vereador pela Convenção originários -dos pleitos de' 3

antigas, por verbas de orçamentos posteriores, mesmo

Municipal do Partido Poli- de outubro de 1954 e de 3
Que tais dívidas sejam indiscutíveis _ é mais do que

tico a que corresponderem.. de outubro de 1955, realiza- i'rregularidade: é crime. E foi isso que a Mesa da Assem-
Parágrafo único - Em dos em todo o país, para bléia praticou, pagando, de imediato, com verbas atuais,

qualquer caso os eleitos de- constituição dos poderes le-
uma suposta .dívida de quase Cr$ 200.000,00 ao muv

verão completar o período gisiativos e executivos da
sabido Prof. Renato Barbosa. Nesse escuro negócio, entre

do" seus antecessores União, dos Estados, do Dis- e'.
'.' tio e sobrinho, há mais êsse aspecto de bandalheira

Art. 30 _ Passarão a ter trito Federal e dos Municí-

'a redação que se segue os pios; b) Términará a 15 de
imoralidade indefensáveis.

dísj.ositivos constitucionais março de 1961 o mandato

adiante citados: 1 - art. 7'0, dos senadores eleitos a 3 de

inciso 7, letra c: "tempera- outubro de 1950 e a 15 de
riedade das funções eletivas marco de 1966 o dos sena
",'Jjne'i-dente a.. duração destas d6r;s eleitos a,' �'>de:.::ou;túbr&·
com a das fUlJções federais de 1954; c) As primeiras eM

correspondentes". 2 - ar- leições gerais se 'realiiarão

tigo 52, parágrafo único: a 15 de 'novembro de 1960.

"não havendo suplente para Disposições finais - Ar

p;'eencher a vaga, a Assem- tigo 40 - A presente emen

l,léia Legislativa da unida- da ii. constituição entrará'

de federada interessada ele- em vigor na data d� sua pu

gerá o substituto, salvo se bli.;ação".

\

Cr$ 1,00

Nó tulas
.'

. O t6"rlp-4:>-'�
DEPOIS de se declarar "integrado na alta missao

dos nossos legisladores, como arquitetos do edifício po

lítico e social da Pátria e colaboradores do desenvolvi

mento econômico da Nação", o sr, Governador, na sua

Mensagem, acrescenta: "E' com esses sentimentos que

rendo as minhas Homenagens, sem distinção de parti
dos, aos nobres Deputados catarinenses, que também têm

sabido corresponder aos interêsses e anseios da coletívi

dade barriga-verde". Para os udenistas ortodoxos o Go

vernador deveria ter suprimido aquele entre vírgulas:
"sem distinção de' partidos".

.

.

x

x x

.oe;n�U�_lP.Slfrçi�L,,;M.-�s!�9o, ,t�qt. j,�.�bépi, �ilora...
3eção noticio$u, �com chautplilh'ótfa: e udó: ,'2' 'ele, 'Se co é

ga, do dia (7, a seguinte reportagem:
"EM EX'ECUÇÃO O SETOR RODOVIÁ

RIO DO PLANO DE OBRAS

.

Dia 14, na. sala de despachos do Palácio do'

Govêrno, perante o Governador Jorge Lacerda'
e outras autoridades, teve lugar a assinatura do
contrato firmado entre a ETUC, representada
pelo seu diretor, Eng. Wilson Ribeiro Gonçal.
ves e a Secretaria da Viação e Obras Públicas,
r'epl'esenetada pelo seu titular, dr. AroIdo' Car
neiro de Carvalho.

A ETUC, esclareceu () Dr..AroIdo de ,Car
valho' à nossa reportagem, foi chamada a firmar

o contrato depois de participar de tomada de

preços, ao lado de outras emprêsas do mesmo

gênero. Serão empregados na obra. cinco grano
des tratores, três Tournapull, um Scraper, um

escarificador, duas ,esçavadeiras, quatro cami-.

nhões e duas caminhonetes, em obediência à

proposta aceita. Dada a grande concentração
de equipamento e a conhecida eficiência da fi·r·
ma contratal!te prevê-se a conclusão das obras'
com grande rapidez".
Lemos a notíCia uma, duas to' tre8 vezes e continua

mos sem saber qual a obra, a que se r�fere.

x x

EXTINTO O KOMINFORM
PARIS, 18 (U. P.) _ O f suas qiretivas de Moscou

�orresporidei1te do jornal muito antes da criação do

Kominform, e continuam a

recebê-las desde 1949, ano

em que se realizou, ofiéial
mente, a última reunião do
Kominform.
Por fim, salienta-se em

Londres, como é natural,
nos meios bem informados, a
coincidencia dessa" medida
com a viagem à Grã-Breta
nha de Bulganin e Khrucht
che'.. , mas diz-se que o a

coritecimento pouco influirá
.sôbre as futuras conversa

ções anglo-soviéticas.

lar"..

"Qualquer cidadão !lerá parte legítima
ra pleitear a anulação ou a declaração

.

nulidade de atos lesivos do patrimônio
União, dos Estados dos municípios, das
tidades autarquicas e das sociedades
economia mista".

"France Soir" em Budapest
informou q::ie o Kominform
foi dissolvido ontem a tar

de,
Acrescentou o corres-

, pondente do "France Soir":
"Deixou de circular o ór

gão do bureau de informa

ções do Partido Comunista,
"Por uma paz duradoura e

por uma democracia popu-

x
REPERCUSSÃO EM

l.ONDRES
LONDRES, 18 (U. P.)

A dissolução do Kominform
não parece implicar em mu-

. danças importantes· nas li

gações atualmente existen
tes entre os partidos comu

nistas - declarou-se esta
tarde nos meios britânicos
bem informados.
Recorda-se nesses meios

Ilue já há algum tempo o

Kominform perdera a sua

significação e a sua impor
tancia originais. Os partidos
comunistas receberam as

Péron gastou 270 mi- OUVIU nossa reportagem que várias pessoas, revol-

lhões de pesos para' tadas com o assa�t_o aos cofres públi�os, praticado pela
.

IMesa
da AssembleIa, em favor de dOIS parentes do 1°

atrair a juventude Secretário e virtual' Presidente, deputado Volnei Olivei

BUENOS AIRES, 18 (U., ra, vão recorrer ao Judiciário, valendo-se da ação popu·

P.) -- A comissão investi- ',lar, esta'bel�cida pelo § 38, do art. 141, da Constituição,
gadora, que vem de concluir que reza:

seu trabalho, infLlrmou que IJuan Domingo Peron gastou
cerca de 270 milhões de pe
sos durante o seu regime di

tatorial, para cÓl'l�emper os

principios morais e políticos I
da juventude argentina. 1

.......................................................••••••••••es••••••••••••��,....

Não existe preço para
nossominério atômico
RIO, 18 (V. A.) - "Não Imental' de Inquérito sobre vas de mir,erios atômicos' preços astronômicos" - dis-

h,
,

I
t

. . , -

Ab d d
I #'....

a preços para nos desfazer- expúrtação de ma erIalS es- sao escassas. 01' ou e- se.
.

'--'l'

mos dos nossos minerais a- tratégicos. pois, o caso da exportação I Sôbre a troca de mate

tômlcos" - declarou o pro- O prof. José Leite, cujo do tório, manifestando-se,· riais atômicos por trigo, o

fessor José Leite, cateqráti- depoimento foi longo, (ma�s quando indagado, contrária_ pr9fessor Leite Lopes de

co de Fisica da Faculdade de tres horas), fez uma ex- mente à venda. monstrou à Comissão o tre

Nacional de Filosofia e re- posiçjio do problema da e- _ "Exportamos por 9 dó- mendo prejuizo que o pais
pre;;entante do Brasil em nergia atômica no Brasil, lares e 35 cents., aquilo que sofre com taís modalidades

Genebra, à Comissão Parla- I'twelando que nossas reser- vamos comprar depois por de negocios.

pa
de
da
en

de

Oúem . Perseguiu 1
.

Nerêu ou Irineu 1
(continuação)

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. lRINEU BOR
NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO

SEU GOVtRNO

34 MUNICIPIO DE RIO DO SUL

721 - Prof. Aleixo Dellagustína - Removido -

3-7-51.
722 - Abel Avila dos Santos -- Removido -

·2-5-51.
723 - José Saldado de Oliveira - .Removido
- 1-6-51.
724 - Profa. Maria Souza ,Santos - Removida

- 23-4-51.
725 - Profa. Emilia Figuêredo de Mello

- 31-5-51.
726 - Walter Ronsseug - Removido

'31-5-51.
727 - Paulino Gustavo Mello - Removido

2-4-51. \

728 - Eduardo Almeida - Removido - 2-4-51.
729 - Ernani de Bastos Silva ._ Removido _

29-3-51.
730 - Francisco Stazaek

26-3-51. .

731 - Cirilo l\�ineI1i - Demitido _ 2-3.51.
732 - Profa. Paula Francisca Franzoni - Re

movida - 20-5-51.
733 - Augusto Luiz Batschauer � Removido

- 22-6-51.
734 - Prof'a. Luci Luz - Removida - 23.4-51.
735 - Gregorio Leal Cunha Demitido

27-4-51. .

736 - Prof, Norma Henr'íqueta de Souza
t<;' • tc?Rl!tn()IVi� =----17-4-51,1' .,..� ";' ' •. �

,
.', .'!' \

737 .;_ Manoel 'Sampaio - Demitido - 1-0.4;51.',
738 - Profa. Edith Carsk - Demitida - 4.5.51.
739 - Osni Pedro Widthorn _: Removido _

30-4-51.
.

740 -, Hilado Waltrick _ Removido - 27.3-51.
741- Eugênio Franzoni Demitido

16·6-51.

Removido

x

x x

As listas, prometidas 'PeJa, imprensa pala.
ciana, não aparecem!

Por que?

o RISO DACIDADE
APRE S E N T A:

SONHO E REALIDADE

Sonho: Aguia branca carrega
faz que não vê!!!

Udenilda e .alguem

Realidade: Dolorosa confissão!

A Espanha quer reatar

relações com o México

NAÇõES UNIDAS, 18 (U.
P.) - O ministro do Exte
rior da Espanha, sr. Martin
Artajo, declarou que seu

país está pronto para resta
belecer relações diplomati
cas com o Mexico. Artajo
assistiu a um almoço que lhe
ofereceram as delegações la
tino-americanas. A unica re

presentação ausente foi a

do Mexico, país que está de

relações rompidas com Ma
drid, O sr. Martin Artajo
agradeceu a colaboração la
tino-americana na questão
da admissão da Espanha na

ONU. Relativamente à Rus

sia, afirmou que a Espanha
não considera, por enquan

to, manter. relações diplo
maticas com essa nação.

* * '" '"'" '"

'" No início, o caneer é '"

... .uma doença local: C011- '"

'.' suite imediatamente o :;.

<1< seu' médico ,�

'" Auxilie' a campanha "

':v contra o cancer da As- "

'" socíação Catarlnense "

" de Medicina. "

'" *. *

,

A Fraude Cambial

,:&IO'; ,l!�:, (V� A:] -,,",SQ};>, 5L '

pl'e5idencia do s'r. Arnaldo

Seti, delegado dio governo'

federal, iniciou ontem sua

primeira reunião ordinaria
do ano a Junta Admini�tra
tiva do Instituto Brasileiro
do Café. Da pauta dos tra

balhos constam principal
mente a elaboração do novo

regulamento de embarques

para a safra 1956-58; apre

ciaçào do relatorio da dire
toria em ref�rencia a 1955;
reforma que criou a autar

quia; estudo do reajusta
mento de vencimentos do
funcionalismo do IBC e pla
no para a obtenção dos re

cursos destinados ao seu pa

gamento. O ass,unto princi
pal da reunião foi o relato
rio da diretoria relativo ao

ano de 1955. Nele o dirigen
te da autarquia cafeeira deu

,conta da atual situação do

c�fé. depois de referir que,
em 1955, expôrtamos mais
2,773.000 de sacas que em

1954.
il

O movimento exportador
vem sendo animador, mas,
na primeira quinzena de
abril, as vendas atingiram
apenas duzentos e c�nquen
ta mil sacas, fato qUe atri
buiu às; noticias tendencio-'
sas que abalam a concorren

cia de compradores. Decla
rou que a proxima safra se

rá de doze milhões de sacas,
o que é para o produ,to a

posição na estatística em 30

de junho proximo, de ..... ,

19.389.474 sacas, isso sem

incluir estoque em poder da
Comissão de Financiamento
da Pro.dução, que é de .....
3.732.730 sacas, valendo oito

. bilhões de cruzeiros a im

portancia a saida dos ágios
e adiantada pelo Banco do
Brasil.

'

/'

Relativamente à fraude
cambial, disse o sr. Paulo
Guzzo, presidente ·do Insti
tuto, ser coisa antiga e ·de
corren te do artificialismo
do sistema cambial vigente
atingindo tanto o café como

,os demais produtos expor
taveis e 1mportaveis.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICAD.aR
.M É ri I 'e O s

P'R FISSIONAL!�-----mTITImTT--�
Denlllta paflGARCIA

llinlomado pela Faculdade Na- DR. JOSÉ, TAVARES
DR. WALMOR ZOMER IRACEMA

�icnal de Medicina da U�iver- DOENÇAS N'ERNOSAS E M'EN-
sídade do Brasil TAIS _ CLINICA GERAL

E.-intel·no por concurso da Ma- I Angustia -:-- Complexos -

ternidade-Escola Insonia -. Ataque� - Manias -

(Serviço do Prof: Octávio Ro- Pl·oblemãb.ca afet!va e sexual

drigues Lima) I po Servlç� NaclOl_lal.?e Doen-

Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentats. :Psiquiatra do

gia do Hospital 1. A. P. E. T. C. Hospita1-Co�ô.nia' Sant-Ana,
do Rio de Janeiro CONSU1!",?RlO --:- Rua 'I'ra-

Médico .do Hospital de Cartdade jano, 41 -'(_,jas 16 as 17 h?ras.
e da Maternidade Dr. Carlos RESID1!:NCIA: Rua Bocaíuva,

, Corrêa 139 Tel. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

D-J)-.-A-R-M-A-N-D-O-V-A---T�-6.-PARTOS - OPERAÇõES �� �

Cons: Rua" J.oão Finto n. 16, RIO DE ASSIS
.

das 16,00 às 1�,00 horas.
Pela manhã atende díà
riamente no Hospital- de
Caridade.

.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.693.

MIí:DICO'
Com Pra"tiêa no 'Hospital Sã.o DOENÇAS DO APARELHO' DI

GESTIVO - ULCERAS DO ES
Francisco de Assis e na Santa

'fOMAGO E DUODENO, ALER-
. Cl!'I8 do Rio .de Janeiro

'GIA.DERMATOLOGIA E CLI-
CLINICA MÉDICA L
CA'RDI6LOGIA NICA GERA .

Consultõrí o : Rua Vitor Mei- DR. JÚLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675. FILHO'
Horários: Segundas, Quartas e 'EfC�interno da 20& enfElrma�aSexta feiras:

'

e Serviço de 'gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas '. da Santa Casa do .Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinellf ).

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

C�'so' de neurologia (Prof.
1'eI. 3.002.

'

Aust1hgesilo).
DR. HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital' mater- I

nidade V. Amaral.
PARAISO DOENÇAS INTERNAS

IhIí:DI(;:O .

,

Coração, Estômago, intestino,

Operações �. Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova-
nhoras _ Clínica de Adultos. rioe e úteru

.

Curso de Especialização no

'I
Consultório: Vitor Meireles 22.

Hospital dos Servidores 'do Ea- Das 16 às 18 horas,'

tado.
.

Residência: Rua. Bocaiuva ZOo

(Serviço do. Prof. Mariano de .;_F_o_n_e_:_3_4_5...8_. ...;.__���'�
An�:���ltas _ Pela ma�hã no DR. MARIO DE LARMO .

Hospital de Caridade.. CANTIÇÃO
Ã tarde das 15,30 hs. em dian- l\f É D IC O

te no consultório á Rua Nunes CLfNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de 'I'ira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internas
Residência - Poua Presidente CORAÇÃO, _ FIGADO - RINS

Coutinho 44. Tel.: 3120. _ INTESTINOS
Tratamento moderno da

\ ,SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei.
eles, 22.

•

1

. DR_ ROMEU BASTOS

PI�ES

CLINICA
de

. .

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA'

DO

DR. GUERREIRO DA

r.\ FONSECA
Chefe do. Serviço.

. de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os' APARE
LHOS MAIS MODE'RNOS PARA
TRATAMENTO das ,DOENÇAS.
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã n<'

HOSPITAL .

À TARDE - 'las 2 as 5

\ no CONSULtóRIO - Rua dOI

II,.H:j<;OS nO.'�
. RESUlmNdIA: �'Felipe Sch

mi�'t....�o; 11.8 ,Tel, 2)65. ,.'

DR: A�TONIO MONIZ
,

'DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

,

Ortopedia
COl1sultório: João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.

Menos aos Sábados
Res: Boéaiuva 135.
Fone: - 2.714.
DRA. WLADYSLAVA

.

W. MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI'
íviÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA ,

GERAL-PARTOS
Serviço completo � e especiali

zado dasDOENÇAS DE SENHO
RAS, com moder-nos métodos de

diagnósticos e trata-qlen�o.
SULP..os'COPIA - HISTBRO. �

'SAL'PINGOGRAF-IA - METABO·
••

f
• LISMO BASAL

I ..1t",dioterapia por ondas curtas
, Eie'trocoagulação - Raios Ultra

. Violeta e Infra .Ver:tp.t;lh,!,
Ccnaultô rio : Rua TraJano, n .. 1.

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

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Tl'OID-

,

powsky, 84. _...:.__ i
DR. JÚLIO DOIN

VIEIRA
�IIí:DlCO

E::lPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANT_A,
TRATAMENTO li: OPE.RAÇÕES,

. Infra-Vermelho _ Nebuhzaçao _,

Ultra-Som \

(T�atamento de sinusite Bem

\ operação)
Anglo-retinoscopia _ R�ceita de

Oculos _ Moderno eq�llPa�e�to
de Oto-Rinolaringolog13 (UnlCO

no Estado)
Horário das. 9 às i2 horas e

daI! 16 às 18 horas.
.

.

'

Consultório: - Rua VItor Mel

rp.les 22 - Fone 26'75.
Res. - Rua São Jorge 20 -

Fone 24 21.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pino

to 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.

Résidência; Rua Esteves' Jú'

nior. 45. TeI. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND \.

Formado pela��'áculdade Nacio·
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperteiçoament? nR '''(.\��a de

Sauda Sao Mi;guel
Pro!. "ernand� I:'aulino

Interno por 3 ar.�J do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

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

Cal'ldade, diárisT'''mte. p",la ma.-,
nhã ..:
}(·ESIDf:NCIA. - Rua Duarte

Schutel. l?Q - �'"lef. 3.2»� .. _

li'lorillllópllla, <--,..f�.

O ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas. à rua Con
N4heiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO ,

;Representantes: M t
.

FLORIANóP""LISRepresentações A. S.' Lara. a rIZ: . v
.

Ltda .
Rua Padre Roma; 43 Térreo Rua Visconde doRío Branco

R�:I Senador Dantas, 40 - 6° Telefones: ?5-34 (Depósito) 932/;;6��� ,

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeire 25-35 (Escritório' 'I'elefone : 12-30
Rua 15' de Novembro 228 5° Caixa Postal, 435 End. Tel�g. "SANTIDRA"

andar sala 612 - São Paulo. End. Teleg. "SANDRADE"ASSINATURAS
Na Capital

. Ano •....•. '; .••.... Cr$ 170,00
Semestre ...•.••.••. Cr$ 90,00

No' Interior
Ano Cr$ 200,00 Avenida do Estado 1666/76 Rua
Semestre .• ; •• . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo nã.o pu

b licados. não serão devolvidos.
A direção não 'se responsabiliza End. Teleg. "SANDRADE"pE;los conceitoa emitidos nos ar-

tigos as�inados. •

INFURMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações q.e n.;;cessita,
diàr!amente e de imediato:
J'ORNAIS Telefone

Estado .•••.••••...••. 3.022
A G.'lzeta ••••••...•.•••• 2.666
Diário da 'i'arde 3.579

Imprensa Oficial ••.•.••• 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) �. 2.314

(Portariá) '.. 2.036
Nerêu ,Ramos............ 8.831

Militar ••....•.....•..•.. 3.157
São Sebastião (Casa de
Saúde) •...... : .. ,.,'... 3.163

Maternídade Doutor Car- Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS
10'3 Corrêa S.121

-Fones: 25-34 e 25-35CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo ,de Bombeiros .... 3.J13

Seryiço Luz (�aclama-
çoes) ••••.•.... ;....... 2.4ll4

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.6911

DR. I. LOBATO COMPANHIAS' DE
FILHO TRANSPORTES

[)úenças do aparelho respiratório TAC '\.700
. TUBERCULOSE ,Cruzeiro do Sul ••••.•.. 2.600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair .....•........••••. �::�:
DOS PULMOES Varig .

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

l?ormado pela Faculdaue �aclO� Real :.' ,.......... I.S77

I de Medicina Tisiologlsta e Scandmavas • . . . • . . . . . .. 2.300

��si-ocirurgião do Hospital Ne'" HOTÉIS
2.021. rêu Ramos Lux.. . .•..•.•..••.•••••••

Curso de especia-li�ação pela 'Mage'!!tic •......••••.•••• 2.276

S. N: T. Ex-interno e Ex�as8Is. MetnoJ?ol ..•....•.•.•.•. \. 3.147

tente de Cirurgia do ·,Prof. UIO Lili '�orta .•.....• j • • • • • • • 3.32]'

Guimarães (Rio).
. "CacJque . • . . . . . . . . . • . • .. 8.449

Cons.: Feli1?e �chmidt, 18 - Central ........•....• ···· 2.6!i4

(>' 3801 . Estrela ....••..•• , .' . . • .• 3.37)
o��ende em hora marcada.

IIdeal 3.�1I9
Res.: - Rua Esteves Junior, E�TREITQ �

'0 - Fooe: 2195 . Dis-que 06

Dos Serviços de Clínica I",f,.ntil,
da Asststênéla Munlcípal .. e ',Hos-.

pitar de Caridade. '

.

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN
ÇAS E ADULTOS
_ Alergia _

Consultório: Rua Nunes M&
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas .

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

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do. Vale

P-ereira 158 - Praia da Saudade
- Oo quei ros

----ui CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras _ Partos
._ Operações _ Vias Urinárias
Curso de aper:f'ciçoament'J e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires .

CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schmidt, nr. 18 (e:obrado). ·FONE
:512.
HORÁRlO:, das 15 ás 18 ho-
ras' ,

J�esidência: Avenida Rio Bran

co, n. 42.
\ Atende chamados

Telefone: - 3296.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Ef:pecialista em moléstias de

Senhoras e vias urinárias.
_

Cura ,radical das infecçoes
agudas e cronicas, do aperelho
genito-urínãrío em ambos OI

sexos.
. .

Doenças do aparelho DIgestIvo
e do sistema nervoso.

Horário: 1016 ás 12 e 2% ás 5.

Consultório: R. Tiradentes, �2
� 10 Andar -- Fone: 3246.

Residência: R. Lacerda Cou

tirrh o, 13 (Chácara do Espanha)
Fone: 3248.

I •

DR. ALVARO DE
CARVALIIQ_

.

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICULTURA - PEDJATiUA

__ ALERGIA INFANTIL ...

Consultório: - Rua Tirade .. -

tes n.· 9.
. .

l�esidênc:a: - Av.: Harclllo
Luz n. 15ó _. Tel. 2.530.
Horário.: - Das 14 às 18 ho·

'L'as diáriamente

DR. NEWTON.
D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doenças. de Senhoras - �r�cto
logia - .Eletricidade. Medl��

.

r;onCIltório: Rua Vitor Mel

l'el"s r.. t8 - Telefone: 3307.

êonsultas: Das 15 horas em

diante.
'

Res''llência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons., Padre _Miguelinho,

12.

crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo

10 andar.
Salas' I e 2'- Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 _:_ 16 às

18 horas
.

Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA, DA
SIL-V�InA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X·
Atende com lIorli Mar

cada.
Felipe Schmidt '39 A Sa

las 3 e 4 .

A D V O G A DOS

DR. JOS:É MEDEIROS
VIEIRA

_ ADVOGADO -
Caixa Postal 150 - Itajal

,antr, ,atarina. , _

.' uR. CLARNO G.
GALLETTI

_ 'ADVOGADO·
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

-------_. -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO _

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz; 15 I
Telefone: 334C .

.................�....

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGiÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em.

Nrlon.
DIATERMlh: - Tratamento de

canais pela al
ta frequenda.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R,

Fernando Machado na. 5

Fone 2226

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

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO�DENTISTA
CONSULTóRIO Edificio

Partenon .:.._ 2°, andar - sala
203 - Rua Tenente' Silveira, 16.
Atende diáriamente das 8 às

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

- 19 as 22 horas. _I
Confecciona Dentaduras e Pon

tes ldóveis ,dI! Nylon.

DR. IVO VON WANGENHElM
DE N TIS T A -

Consultório rua BoC'aluva, 42

Cdm êste vAlov' V. S.
Ab..i..õ. umll. c,jntã. 9ue

.;I�;:i.:�"""'!lfI!!:::"
lhe ..enderi jurO com-

..... pensMlol"
e

leve..';' pdl'o!. SUO!. residin�

,
-eie, um lindo e útil presente:

um BELlSSIMO eOFREde 14ÇO eROMADO.

A· p�oCU�! hoje" NOVO

NCO GRICO,L.A
.�r7' ,16'

FLORIANOPOLIS �NTA CATARINA _...,.. _

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

Restaura te Hapor
Rua Marechal Deodoro 50.
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! .,• Desconto especial para Os senhores viajantes. •

: a•••••••••••••••••••

l\.uaIDeoaoro' esquina:da:
Rua:Tenente ,Silveira:' 114

,:Viagem com'segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:.O
-

RAPino -��SUL�8B,ISILEIBO))
,Florianópolis - Ita1af/ - Joinville - Curitiba

"AgênCia:

Expresso Florianópolis LIda �

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Filial: CURITIBA

FiWtl: SÃO PAULO
_/

Agência: PORTO AI.EGRE I

"Riomar".
Comendador Azevedo,

, 64
•

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: RlO DE JANEIRO
.''Riomar'' .

Agência: BELO HORI·
ZONTE

Rua Dr. Carmo Netto, 99

Fones: 32-17-33 e 32-17-37
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossOs serviços nas pl'uças de Pôrto
Alegl't>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados 'pelos nossos

agentes
"RODOVIARIO RAPIDO RIOM�R"

EMPRESA NACJONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
'

),

RAVIO-f40TOH �(CIRL/' BORPeIB··
ITINERARIO

SAlDAS DE
{D A VOLTA

Fpolis•. Itajaí Rio Santos

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

O horário de saída· de F�riànópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas ..

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

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

I Emprê�'la, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Teli'fone 22-12.

•

I Cat9íl das EsquadriasI DE ALBERTO �10BTER
I Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - Florianópolis
! Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc.,
,

estoque para entrega imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor

e sem defeito� .

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

.

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos
ção do Rio de Janeiro da Cia: Americana de
(Btasil) CADIB.

.

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

fARMACIA DE PLANlAO
PLANTõES DE FARlVIÁCIAS

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 'I'ra,
:ano. ,

14 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

15 - Domingo - Farínácb Noturna - Rua Tra
jano.

21 - Sábado (Feriado) -' Farmácia Esperança _
Rua Conselheiro Mafra.

22 -'-Domingo - Farmácia 'Nelson - Rua Felipe
Schmidt,

28 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

.29 - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

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

A presente tabela não poderá sei' 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', espaçoso palacete, para residência

ou Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

,

� $ .

,----
,

'.\( .

.
.

Dimibuldor

Com.rclo Transpon..
Rwí Jóio

.

Pinto, 8 J"po]i

C. RAMOS S/A

BORDADOS A MAO

FOTOCÓP.IAS

Ensina-se na Rua Feliciano Nl!�eS Pires lZ.

;.

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18,- Florian6polis
��----....----....���������--.-------------

A H0R·A
DE PORTO ALEGRE

Um novo jornal realmente' nov?
Constante noticiário /a respeito de Santa Catarina

pal'ticular�ente de Florianópolis.
. .

À venda nas principais bancas de JornaiS.

Para maiores informações procure o agente

·espondente,. à Praça 15, nO,,2.7.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 19 de A]Jril de 1956
'

..
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MOTIVO DE ORGULHO PARA
FLORIANÓPOLIS"·

A Cidade cresce vertiginosamente: Belos prédios
BOl1.S cinemas - Hotéis coríf'ortaveis - Calçamento

fiue se alastra e penetra por ruas distantes -do centro.
Comercio. moderno, em ap14morame'hto continuo. '

� sr. Júlio Azevedo Outro dia estiveram aqui varias senhoras da finá
_ dr. Manoel Nóbrega eociedade carioca. Estiveram justamente quando a cida-

_ sr. Edmundo Meira, de recebeu o seu primeiro batismo de frio. O vento sul

teriente reformado do, Exér- mordia as faces de quem se aventurava pelas ruas e as

cito nossas gentis visitantes, tiritando a mais não poder, cor-
_ sra. Fanny Wanderley ler�m a comprar uns agasalhos.

\

Espirito Santo, esposa do Devidamente informadas procuraram "A Modelar",
v nosso mais importante magazin de módas, Atendidas

sr. Humberto Espirito San-
com a urbanidade que 'caraterísa as funcionarias doto, funcionário público.

_ vva. Nair da Cunha grande estabelecimento passaram a adquirir as mara-

vilhosas novidades da esta cão, acabadas de chegar.Freitas
. 'Depois de separarem' v�rios ar-tigos' imprescind iveis,- sta, AdeÍaide Trindade,

. in iciar-am a escolha de inumeras outras mercadorias, cu-filha do prof. Luiz ·Trinda- ,

ja compra, até então, não' constava do seu programa de

de� sta. Zelia Bessa Veiga, viagem, declinando a 'stÍa enorme surpresa em encontrai"
aqui determinados modelos de tailleurs, manteaux e ma

professora do G. E .. Dias

Velho: lhas, ainda não lançados nesta estação pelo comercio do

NASCIMENTO Rio. . .

.

\ .

I
Foi necessário' explidar-Íhes que o nosso inverno co-

Acha-se em festas o ven-
meça 'mais cêdo e é bem mais nigoroso. Daí terem encon-

'

turoso.Iar. do nosso conter-
trado, já em começos de Abril determinadas mercado

râneo e particular amigo
dr. Celso Ramos Filho e de rias que são apresentadas aos cariocas com algumas se-

sua .exma. espôsa, com o ad-
'

manas de ·atrazo.
'

Ao desped Irem-se da gerencia e funcionarias do revento, dia 15 do fluente, na
Maternidade Dr. Carlos ferido estabelecimento tiverem a f'ranquesa de dizer do

Corrêa, de um robusto me-
seu encantamento' pelo que viram e pela maneira com

nino que na pia batismal que foram atendidas, rematando com a observação que
serve de titulo a esta nóta: "A Modelar é um motivo de '

recebeu o nome Marcelo;
/ orgulho para as florianopolitanos".. -X-. .

Lembre-�e desta obrigação. da sua fV,' lembre-se que
sua alma, boa e generosa', precisa de Nosso Senhor, que
está a sua espera na Santa Eucaristia.

Venha, Sem falta, receber a Sagrada 'Comunhão no dia
�7 de Abril, Festa de Santa Zita, PADROEIRA DAS ElVI-.
PREGADAS DOMÉSTliCAS na .Oatadral Metropolitana, ao,
lado de suas companheiras de TRABALHO.

Todas as .smpregadas domésticas estão convidadas pa
ra as grande festas:

'

DIA 24 - às 7 da noite 'na Catedral, Preparação para
Pascaa 6nesta noite mordomas serão todas as
associadas de Santa Zíta e empregos doméslticos,

DIA 25 - às 7 da noite ria Catedral, preparação 'pára a
Páscoa (mordomos. Os Patrões).'

'

DIA 26 � às 7 da noite aa Catedral, preparação para a

Páscoa mordomos: Todo os filhos das Donas
de Casa.

DIA 27 � às 6 horas da manhã, na Catedral, Missa e "Co-'
munhão Páscal da Empregada Doméstica".

às '7 da noite, na Catedral 1- Benção e entrega da fita ás
novas associadas; de Santa Zita (Mordomos; To-

Excelente residência, com um grande pomar frutífe- dos os chefes derreparttções e' comerciários:
10 ao lado, situado no centro da próspera localidade de' às 8 da noite, Festa no SalãJo Paroquial, homenagem a San-
Santo Amaro da Imperatriz, está para ser vendida. Dis- ta Zita
tan do, apenas alguns quilômetros da famosa água termal Dia 1<> de M�jq;.,-;-, Passeio.
rádioativa "Caldas da Imperatriz", é lugar ideal para J J';!.i'" 't·' -:000:- Procura-se moças de 14 a 16 anos de idade, de pre-
se passar as 'férias. ,',,: . Empregadlit· :Óo�é�tica não deixes passar o teu dia sem· ferência com alguma prática de costura.

Os interessados queiram se dirigir à rua, Deodoro receberes 'em 'teu coração fi) teu' maior amigo: Jesús na Tratar à rua Saldanha Maeírrho nO .129.
rir. 16, em Florianópolis. Sagrada Comunhão.
'----�-----..,.------------- _._'----,

AVENTURAS· DO,: 'Z-E�M'UTRETA

o ETADO

Sociais
•

ANIVERSÁRIOS
PÉRICLES JOSÉ BION

Aniversaria-se na data de

hoje o intelrgente menino
PÉRICLES JOSÉ BION, 'di
leto filhinho do nosso pre
zado amigo sr. Valmor Blon
e de sua exma. esposar d.

Avanir Bion. -;

PÉRICLES, que ja conta
com, um vasto' circulo de

amiguinhos, oferecerá na,
data de hoje uma lauta roê- ,OS OLHOS E A SAúDE
sa de dôces e guaranás; na 1 DAS CRIANÇAS� (

residência de seus geníto- Os defeitos dos olhos têm
influência na saúde e inte

ligência das crianças. Sob

orientação do oculista, en

jtretanto, muitos ',dêles po
dem ser corr-igidos com fa
cilidade. Quando não trata

dos, ao contrário, agravam

se e tornam-se definitivos.
Se desconfia que seu fi
lho tem qualquer per
turbação da vista, le.
ve-o imediatamente ao

oculista. - SNES.

Preceito' do Dia"

res.

Ao PÉRICLES, e aos seus

dignos genitores "O Estado"

apresenta felicitações.
FAZEM ANOS, HOJE:, ,

- menino Márcio filho
d� dr. Wilmar Dias e de sua

exma. esposa d. Alcioné de
Oliveira Dias.
- sr. Alcides. Ferreira
-'- sta. Isaura Silva, filha

do Sr, D. Silva e de sua

exma. espôsa .d. Dores SHvl1

H O J E- NO
19 IDE ABRIL

.'""i _.

A data de hoje .recorda-nos que:
em 1.648, prímeíra batalha dos Guararapes, em',
que 2.200 homens de Francisco Barreto de Me-;;,

, "''''n:ezes; com"Chefes de\·'tr0pâ�a.a; pinta' de Vitlli):",.
de Negreiros, Camarão, Henrique Dias e Anto
nio da Silv-a, derrotaram 4.500 holandêses de

Siegamundt Von Schkoppe, que ficou grave

mente ferido. A oficialidade protestante muito
sofreu;

,_ em '1763 a nossa trincheira, levantada, em

Santa 'Phereza, rendeu-se às tropas do general
Ceballos, bem como o forte de São Miguel, onde

,

.

somente exist.iam trinta e tantos homens;
'.",

em 1.870, morreu em Porto Alegre, o capitão
tenente reformado Manoel Joaquim de Souza
Junqueira que. muito se distinguira na guerra
contra as fôrças republicanas de Buenos Aires
e Montevidéu, coroada pela batalha do Passo
do Rosário. Também tomou parte ativa na guer
ra dos Farrapos;

.
'em 1.792, os inconfidentes mineiros tiveram co-

.

nh;cimento da sentença lavrada no dia anterior;
em 1.890, o Marechal- Floriano' Peixoto assumiu
a pasta da guerra;
em 1.951, embarcou na Capital Federal o tenen
te Mareio Agostinho' Remôr, natural da Lagu
na, neste Estado, e que quando em uma instru
ção de Campo no 14° B. C.,' fora vítima de la
mentável acidente no dia 5 do mesmo mês;
este dia é consagrado com justificativas razões,
como "dia, do .índio".

André' Nilo Tadasco

�,

Dtima OporlUn·idade

• •

ii

•

.............................-.-.�
I,

MAGROS E :FR'A,C·OS

,.'A N A-D10 Ll
E' indi�ado nos casos de fráque�a.

palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, ,Gli
cerorosratos, pepsina, noz de cola, etc .•
de ação pronta e eficaz nos 'casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadíol é
Indicado para homens .. mulheres, crían
ças. sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes' médicos e está Iicenctado pela
.Saude Publíca...,7, '

"

-"..
-

DIA 1;)A EMPREGADA DOMÉSTICA
27 de Abril-.' Sta. ZITA - Padroeira E.

. :.' . �'Doméstica -",

'

-

,

.� -,.. .....
,_

- "<,'.
.

':' <. ,-' f}.· .'

Comunhãe PascaI;d·á�J�m.J)tegadast,domésticas-

�.iÇ,,� _,

' :. ��. � '. ,�, ���j;_�
. :._ t:";

r L, o R I A 'N ó P o '17 1 S

Assim' também V. "Teva a

ABRIL
melhor" quando

,27
.

DE
EMPREGADAS DOMÉSTICAS:

.Cigarros LincolnVocê que trabalha dias a fio, para o sustento da vida
própr-ia e dos seus; você que talvez guarde no coração lin
dos ideais; você que procura a felicidade.,.

Já pensou em sua alma?
Já Pensou que só Jesús é o verdadeír., amigo, alegria e

consolação?
Já pensou em sua Comunhão Pascal?

.; -r ..

.�
AL'E L H O R

)

DE· POíiT�A O

P ·A R T I C I P A C A O : �o iní:io, o *cance: é :
"

GUILHERME MADSEU
*
'u�a doença Local: eon- ..,

:e:
* suíte imediatamente o *

NOÊLIA QUIN,T MADSEU
* seu médico ..,

* Auxilie � campanha *

Participam aos parentes e às pessôas de suas rela-

';ões '0 nascimento de seu primogenito Gerson, ocorrtdo,
• contra o oancer da As- *

dia 13 do corrente na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
* socíação Catarinense *

* de Medicina. v •

\

Auxiliar de _Costura * * * * * *

�

(l(�líviOI f�escor
� Higiene

Confecções Oran.

EM CADA
COTA DE'

...

BOOES E TORTAS
,Doceira especializada em

=>ôrto Alegre" aceita enco

mendas de doces" enfeites,
tortas e pudins para casa-

pntos, batiz:l dos e aniver-
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 •

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

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

o ESTADO
"

4 Florianópolis, Quinta-feira, 19 de Abril de 1956

Esportivo'
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NOTICIAS DE JOINVILtE'
(Do Correspondente Hugo' We
ber, especial' para "0 ESTADO"),

..

'EDITAtESTREOU VENCENDO O ESPORTE
I CLUBE AMERICANO

Por CERZIDOR
JUIZO DE DIREITO DA munhas, vistorias, etc ...
COMARCA DE TIJUCAS. Para o efeito de pagamentoEstreou espetacularmente, domingo último. no gra- da taxa, dá-se á presente o

mado do Abrigo de Menores o Esporte Clube Americano, Edital de citação, com o pra, valor de Cr$ 10.000,00. So
c encendo á equipe local do Paladine F.C. pela contagem

zo de trinta dias, de interes- bre os selos devidos lia-se:
de 6 tentos a 4.

sados incertos, ausentes e - Tijucas, 21' de março de
Prossegue o Certame 'fevereiro do corrente ano, o Eram decorridos 5 minutos de jOgO; num ataque desconhecidos. 1956. (a) José Gallotti Pei-

de Futebol de Salão: O que traz um êarater. de ex- americano, Nicolau leva a pelota aos fundos das redes, xoto." DESPACHO: _ De-'I'orrieio Animação de Fu- ceção às duas entidades," po- assinalando o 1° tento da peleja. O Paladino não se nei-
O Doutor 'Francisco José signe o Sr. Escrivão dia e

tebol de Salão promovido dendo mesmo vir a se' tor-s. xa abater. Converte seu primeiro goal aos 23 minutos.
Rodrigues de Oliveira, Juiz hora, no local ,do costume,

pela, LANC prossegue, ,des· fiar num caso do despor�o Aos 40 minutos de jogo Rui forma um contra ataque, sol- de Direito da Comarcaide para a justificação; feitas
tacando-se na 'liderança, o local. Como se. sabe, o Cô- tando no- centro a Nicolau. Este confirmando SD?, classe'

Tijucas, do Estado de Santa as devidas intimações. Ti.
quinteto do Nacional. De fa- digo de Justiça e, Dísclplí- converte nu� espetacular goal. Vencia a equipe rubra

Catarina, na forma da lei, jucas, 23-3-1956. (a) Fran-
to esta equipe está fazendo na Desportiva é comum ago- quando trila 'o apito 'do Juiz dando por encerrada a pri.

efc... cisco José Rodrigues de
muito boa f igura e aponta ,'a a todos os desportos, ten- meira. etapa. .

Oliveira _ Juiz de Direi.
como provavel vencedora '.A do sid.o fixa.dp na referida No segundo tempo Nicolau, contundido retira-se do �

FAZ SABER aos que o to." SENTENÇA: - "Vis-
sua performance, todavia, nortarta um -prazo de dez' 'cramado, vindo a" ser substituido por Ricardo. China .

t t t J I"t·. presente edital de m eres- os, e c. . . u go por sen-
vem sendo denegrida pela dias para ai> Ligas instala- também fora substítuído pelo zagueiro Vilson e Morais

sados ausentes, incertos e tenca a justificação retro,
atitude antí-esportíva ,de al- rem, suas Ju.úÚtS,; D, iscip�in,a· deixa a ponta a cargo de Eurico.

id did t t d-desconhecí os, com o prazo prece 1 a nes es au os e'
guns dos seus, jogadores, os res Desportivas (J. D. ?�. Rui aos 15 minutos aumenta o placard americano de trinta dias, .vírern ou de- Ação de Usucapião requeri-quais: pelo contrario deve- Os ll{tos de Justiça e DIseI· para 3 numa jogada inteiramente pessoal. O P'aladin'e

le conhecimento 'tiverem, da por 'João Raymundo
riam Iprocu"ra" angariar a plina, na: Liga Joínvillense converte maíâ 2' goals igualando o marcador.

t d J
-

R D' t t d
"-

<, que por par e e' oao ay- ias, para que SUl' a o os
simpatia do jpúblico, já que, 'de Futebol. por dissolução A equipe rubra agiganta-se no gramado, demons-

mundo Dias lhe foi dirigida os seus efeitos legais e de
se trata. de uma equipe no- <Í't J. D. D: estão sendo re- irando suas' qualidades num lance em qúe Rui numa es-

a petição do teor seguin- direito. Citem-se, por man
va e praticamente 'sem 'tor- .solvldos pelo presidente da petacular jogada converte em goal.

.

te: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz dado, osconfinantes do imó
cida,

"

\ Pão de Bico marca mais um tento para os amarica-
de Direito da Comarca de vel residentes nesta Comar-

Os jogadores Puga, 'e Wít- L. J. F. e na
....

LANC, por 1,0S. Quase no 'término da partida Didico cruzado con-
Tijucas. joão Raymundo ea t pessoalmente, o Sr. Re

ti por exemplo, na última uma Comissão de Julgamen- segue mais um tento.
Dias, brasileiro, viuvo, la- presentante do Ministério

partida contra a UJE, "de- tus de constituição dífereu- Atuou como juiz da partida o Irmão Rogério, com
vrador, residente e domici- Público;' por editais, que de-

monstraram 'péssimo exel'l1- �'t! ao previsto pelo citado boa atuação. liado nesta Cidade, á rua verão ser publicados uma
plo de educação esportiva. Código de Justiça.« Díscl- A equipe vencedora esteve assim constitulda ;

J oinville s /n., por seu advo- vez no Diário Oficial e três
tr: Sem função. legal"i"as plína Desportiv,a." , Everaldo, China (Vilson) e Rudi ; Buíca, Alex e Dio· gado e procurador infra-as- vezes no jornal "0 Estado",duas 'Ligas - Nem a Liga. ,.- prova Pedreste - � nei; Nicolau (Ricardo) Didico; Pão de Bico e Morais .

t<o... sinado, conforme lUS ru- de Florianópolis, 'com o pra-Joinvilense de Futebol, nem Associação dos Cronistas (Eurico).
mento procuratório anexo zo de trinta dias, na forma

a Liga Atléti�a Norte-Cata- Esportivos de Joínvílle, as-
f d d 45'5 d C P C(doc. na 1), vem, com un a- o art. o..., os

rinense procuraram se en- eociando-se as comemora-
mento no art. 550 e na con- interessados incertos; e, fi-quadrar nos novo" ditâmes coes do 'Dia, do Trabalho e

2437 t... -

HERCILIO LUZ 3 X formidade da Lei na . ,nalmen e, por precatória a
da Justiça Desportiva bai- tambem no intuito de íncen-

de 7-IlI-1955 (Federal) e ser expedida para o' Juizo
xadas pelo Conselho Regio- tivar o esporte, pretende f.l· VASCO DA GAMA 2 454 e seguintes do C. 'P. C., de Direito da la Vara da
nal de Desportos, pela Por- ZtT realizar uma corrida de,

Jogaram domingo pela de 1 tento' para cada bano expor e requerer o seguin- Comarca de Florianópolis, o

tari� publica�a no .Diarío : meio ,:tu�do, para corredo-
manhã no Campo-do Tiro 40, do. Goals de Clair para o te: - I - que .no paga- Dr. Representante do SerOf'icial da União de 11 de, res locais.
as equipes do-Vasco da Ga-' Hercilio Luz e Zico pelo mente do quinhão' heredi- viço.do Patrimônio da União
ma F. C. versus Hercilio Vasco, No 20 tempo o HeI'· tário feito á meação do re- e o 'conf inant., .

Dr. Aderbal
Luz F. C. da Escola Indus- cílio Luz deseIllpatou por querente e desistência dos Ramos da Silva. Custas afi-_
trial. 'Y�nceu com categoria intermédio de Aderbal, nu· herdeiros coube-lhe, além de nal. P.R.1. Tijucas, 9 de
o Hercilio Luz, pelo score de ma falha da defesa vascai· outros bens, a posse de um abri! de 1956. (a) Francisco
3 tentos a 2. O Vasco, com na; o Vasco tornou a empa· terreno urbano, sito nesta José Rodrigues ,de 01iveira
uma equipê mixta fez o que tal' Walter, cobrando um Cida'de, á rua Joinville s/n., - Juiz de 'Direito." E para
poude para levar de ve!lci- "hands-penalty" do zagueJ- com 48,50 metros de largu-� que chegue ao conhecimen-�?ij.:�" .

,'�� :":l.Põf:\l1rnltldo�-J.·,Silveir.a, .. '" '" ,da o' seu ,oponente, ,mas foi ,[O Aderbal. Logo após fal- 1'a ·'lté a altura dos duzentos to de todos e ninguem possa
I ,

f· , infeliz nos' arremêssos fi- t�do 3 Íni�utos- para o "féY': 'metros-- de profundidad,e, .on·. aleg'8,r _�ign.)rância, ,mandou
Domingo, à tarde, no cam· l;ahi de oferecer resistencia nais, enquanto o novato Her- mino da 'peleja o ponteiro de sofre uma deflexão. para

JI
expedir o pr.esent�

edital que
po . .la Federação Catarinen· a Seleção Universitária, que cilio Luz, foi mais objetivo" Antonjo, encerrou com um L�ste, alargando mais 48,60 ser'Í afixado na sede deste
se de Futebol, tivémos o jo· é c0mposta por alguns ele· mais penetrà'dor', e, como era tento espetacular, c@m um metros; com 97,10. metros Juizo, no lugar do costúme,
go-treino entre as equipes mentos de experiencia com- de' se esperar, foi 6 vence- lind,o goa-l, dando. assim a vi· de' largUl.:a no!) '. fund,os' e e,,:p01.·�c·ópia. pub,licado UiMA
da Seleção Universitária e provada, e, quasi todos, vin· ,dor. Vitória justa e insofis-' tóri'a para o Hercilió LUZ. ' 3,000 metros de pro�undida-. VEZ np Diário da Jústiça e

Guaraní, integrante da nos� do de boas equipes da la. Di- ma'_'el do Hercilio Luz.' I Jogaram os quadros eom de, fazendo frente na Rua TRÊS' VEZES no jornal "O
sa la Divisão de Profissio": visão de Profissionais, ;como Os melhores em campo fo· a seguinte constituição: Joinville e fundos com a Fa· Estado" d� Florianópolis.
nais. veremos na sua formação. ram pelo lado do Hercilio Hercilio Luz - LaurIndo, zenda \Santa Terezinha de Dado e passado nesta cida-
Nesta sua primeira exipi- Na primeira fase vencia' Luz, o guardão Laurindo, o Aderbal, e Marci; Walace, Aderbal Ramos da Silva; de de Tijueas, aos dez dias

cão ao público florianopoli- a Seleção por 2 a 1, tentos zagueiro Aderbal, e, os a· Roberto e Onédio; Antonio, extremando a Leste com Ma· do mês de abril do ano de
tano, a Seleção Universitá· de Zeno e Paulo, e Sadi para tacantes Antonio, Roberto e Clair, João. Mario e Ciro. noel Teixeira, Manoel Vi· mii novecentos e cinquenta
ria sa{u-se de maneira sa- o Guarani. Clair. Pelo lado do Vasco da Vasco --Téa, Edier e -Ré- ríssimo e Constâncio,Wi· e seis. Eu, (a) Gercy dos
Úsfatórü;' ante a equipe bu- Na s�gunda fase, com, as Gáma se salvaram João, Ed· lio; Tec�, Alcebiades e �al-I tkowski e a ?este com -t,e�. Anjos, Esc.rivão, o datilo
grina, dorrotando-a por· 4 substituições havid'as dano son, Teca e o arqueiro Téa; do; .(RUl), Azeda (ZICO), ras de proprIedade do pro· grafei, conferí e subscreví.
tentos a 3. I do' chance a que' todos ,se

I No 10 tempo, ó placard foi Walter, João� Edson e Zico. prio requerente; - II - (a) Francisco José Rodd-
A Seleção Universitária, exercitassem, a' Seleção U· que no terreno acima des- gues de Oliveira - Juiz de

que está sendo treinada pe· niversitária decaiu de pro- , crito exite uma casa de ma- Direito. Eiltá conforme o

10 popular e competente Ni- dução, mas ,continuou em " deira coberta de telhas, em original afixado na sede
zeta, não chegou à se exi· vantagem no marcad.or, com E ......." I TA.L. regular estado de conserva· dêste Juizo, . no lugar do
bir como se era de esperar, gols de Torrado e Toinho, ·e � ção e onde residç o reque- costume, sobre o qual me

.

mas nem por isso deixou de para o Guarani' marcaram rente; - III - que há reporto e dou fé.
patentear a sua força, em- Itamar e Filomeno. JUIZO DE DIREITO DA- .:riç.i',o e avaliação dos imó- muito m'ais de vinte anos o Data supra. O Ecrivão: *

bora não a integrasse os jo- Placard final: COMARCA DE TIJUCAS. veis que rerão levados a requerente vem ocu1?ando o Gercy dos Anjos.
gadores que compõem a e- Seleção Universitária 4, Praça: � "Um terreno si- l'ef�rido im'óvel, a princípio
quipe do Figueirense F. C., Guarani 3. Edital de praça, com o pra- tuado no lugar Perequê, �om sua falecida espôsa e,
que se acha disp'utando o Portanto, o rI ° treino já zo de t.rinta dias. município' de Potto Be,lo, ltuaimente, exclusivamen·
Campeonato Estadual, e €ln· foi dado; esperamos que

'

fazendo frent�s em terras te por sí, de acôrdo com o

ire eles estão Lau,dares, ÉI- outros se realizem, afim ,de O Douto Francisco José de herdeiros de Manoel Fe- formal de partilha anexo - O Snr. não os encontr:
cio, Anibal, Plácido, ,Béti· que a Seleção Universitária Rodrigues de Oliveira, Juiz lipe e fundos em terras de (doc. na 2),; e como a posse "a sua livraria? Pois peça
nho, Carlitós, Pacheco. Vi· se apresente, realmente, co- de Direito da Comarca de Lúc·io Airoso; extremando a do requerente, juntada á Jil, quaisquer que sejanl
mos a sua defesa jogando mo uma força dentro dos Tijucas, do Estado de San· Leste ainda com herdeiros lue anteriormente � exerci- t>ara:
razoávelmente bem onde' próximos Jogos Universitá- ta Catarina, na forma- da de Manoel Felipe 'e a Oeste ;ou com sua falecida esposa uaixa Postal - 511. FIo
pont.ificavam' Vico e Ney e �ios Brasileiros, contando, lei, etc. '': em terras de herdeiros de somam o prazo legal neces- rianópolis - Santa Catari�
com Toinho armando o ata· inclusi-ve, com os e1ementos Ber.'1ardes, avaliados por ;ário á prescrição aquisiti· na.

que de malIeira bri'lhante, do Figueirense F. C. FAZ SABER aos qUe o quatro mil cruzeiros (Cr$.. va do imóvel, e como a mes-,
_

- E receba-os, sem mais
cmo sempre. E' Toinho o presente edital virem' ou 4.000,00). Uma casa de ma· ma posse se tenha proces· �rabalhos, pelo Reerp.bols(
elemento chave da nossa

----

As {lquipes: dêle conhecimento tiverem, deira, pequena, em mau es- sado ininterruptamente e, Postal.
Seleção que irá disputar, em Seleção - Jaime (Pato), expedido nos àutos de exe· tadc de ,conservação, edifi- 'Jacificamente, vem REQUE- -;;- No seu pedido não es

Porto Alegre, os Jogos Bra· Gerr"ldo e Nereu; Vico, Ney cuç1ío de sentença entre par- cadl> no terreno acima des-· RER que, depois de proces- wecer seV endereço eu",

sileiros Universitários, em e Jair (Rui); ZÓ Toinho, tes como exequente' Maria )o,fIfI 'sada e julgada a justifica· me de autor da obra solici-
Setembro. Zeno (Paulo, Raul), Torra· Fidelis Airoso e executados é 'ito. avaliada por setecen·, ção na forma do art. 454 e tada.

O Guarani vem se apre· do (Ceará) e Amante II Manoel Jaques e s/mulher, tos eruzeiros (Cr$ 700,00)." seguintes do C. P. C., pre- - Rapidez e M�ximasentando com uma equipe (Amante I). que se processa perante ês· E para que chegue ao co· 'sE!nte o Representante' do Atenção.
formada por elementos jo·' Guarani - Jaime, ,Carli· te Juizo e cartório do Es· nhecimentó dos interessados Ministério Público e ouvi-· .

vens, e, portanto, sem expe- I
nhos (Machado) e Anibal; crivão que êste subscreve, e ninguem possa alegar das as 'testemunhas abaixo I ABRIL E- O ME�S DASriencia, mas assim mesmo: Zézinho, Fausto e Erasmo; que atendendo ao ql!e lhe ignorância,' mandou expedir arroladas, se digne V'l'-\já apresenta visivelmente !Sadi, Antoninho (Itamar)" foi requerido e tendo em o presente edital que será �xcia. mand.ar,citar os con- HOR'TALICASrum conjunto razoável. Mas jPalito, Filomeno e Mario vista ao mais que dos autos. afixado na,sede dêste Juizo, fmantes do Imovel, o Repre-

nem por isso deixou' o Gua· (Wilson). i. cà'llsta, por despacho profe,- no lugar do costume, e, po" se�tante do, �inistéri�_ pú·1 Se �ocê ainda n'ào prepa-
rido aos onze de abril de. cópia, publicado UMÁ VEZ· bhco, o dommlO da Ulllao e, rou a sua horta, aproveite. o
1950, autorizou, a venda, em no jornal "O ESTADO", de bem assim, por editais de I

mês d'e abril que é a época
hasta pública, dosbens abai· Florianópolis. Dado e pas· trinta dias, os interessados :'idéal para as sementeiras de
xo descritos, com suas res· sado nesta cidade de Tiju- incertos, para contestarem, hortaliças.
pectivas avaliações, perten· cas; aos onze dias do mês de no prazo da lei, a presente j Adquira as !Sementes de
centes aos executados, que abril do ano de mil novecen- ação, em virtude da qual e 'sua l,Jreferência nos Postos
serão levados a público pre· 'tos e cinquenta e seis. Eu, na forma dos Artigos 550 e 'de Venda' de "G. A. CARVA.
gão de' venda e arremata· I (a) Gercy dos Anjos, Escri·. 552 do Código Civil deverá

I
LHO" _ Rua Estêves Júnior

ção, a quem mais der e ) , ser reconhecido e declarado 158 ou no Balcão. instalado:
m�i<>r lanço oferecer, acima vão, o datilºgrafei, conferí o domínio do requerente so� 'bem no centro do Mercado
das respectivas ayaliações; e subscreví., (a) ,Francisco bre o terreno acima descri- : Público.
pelo porteiro dos auditórios, José Rodrigues, .de Oliveira to, prosseguindo como de .
ou quem su'as vêzes fizer, - Juiz de Direito. Está con- direito até final sentença, I

V'
"

dno dia 23 de rp.aio, p. vin·· forme 'o"original afixado na qUe servirá �: título há�il I en e-s�douro, ás 10 horas, no local sede dê'ste
.

Juizo, no lugar para transcrlçao no regls-, ..
em que se realizam as ven· do costume; sobre o qual me tI'O de {móveis. Protesta-se I-das em hasta pública deter- reporto e dou fé. por todu gênero de provas, Duas casa situada à rua
minadas por êste Juizo, á inclusive depoimento pes- Souza França n. 46 - Per.
porta principal do edifício Datà supra. O Ecrivão: ';oal, de qualquer in teres-

I

to Campo <la Liga. Pre-;o a
do Foru.m, desta Cidade. Des- Gercy dos Anjos. lado, inquirição de teste-

1
tratar na mesma.

O PRIMEIRO MATCH-TREINO DA

SELEÇÃO .t}NIVERS,ITARIA.

:.� ',' v
,(

_ _ '.�
..

LIVROS

I

VITORIA DO SERGE FUTEBOL CLUBE

(Escreveu Otto Valério) As equipes estiveram as-

sim formadas:
'

Iniciando a serie "melhor Serge - Hélio, ,Charuto e

de' três" �efrontaram-se do- Nando; Lourival; Mario e

mingo a tarde no Campo d'o Gaucho; Perranha, Sabá·
Manejo as equipes titulares ra, Valdir, Geraldo e Mari·
e suplentes do Serge Fute- nho,

'

,

boI Clube versus Ipiranga I Ipiranga - Portéla, Paco
Futebol CÍube, saindo, ven- 'e Lili; Paulo, Daltir e 01'·
cedor a primeira pelo ex- lando; Niltinho, Tainha, E·
pressivo escore de 4 tentos raldo, Béto e Cézar.
a O nos titulares e 2 a 1 nós

I

Aspirantes. Valdir 2, Geral-' Na arbitragem funcionou
do f) Gaucho marcaram' os o Sr. Valter Souza, que teve

!,telllCS da partida. ,umfl atuação regular.

CINE SAO JoS'e
As,3 - 8hs.

Marta TOREN - Gino
CERVI - Jacques S'ER·
NAS Charles VANEL
em:

MADALENA,
Na Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Imp, atéLê anos.

1
..
-.·.'

As 5 - 8hs.
Donald o CONNOR,

FRANCIS em:

FRANCIS, O DETETIVE
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Precos: 11,00 - 5,50.
Cen�ura até 5 anos,

As - 8,30hs. ,..

.' Marta TOREN - Gino
CERVI - Jacques SER
NAS Charles VANEL
em:

MADALENA
No Programa:
Preços : 10,00 - 5,00./
Ímp. até 18 anos.

As - 8hs.
John IRELAND

r hard DENNING em:

O ESPIA 49
John HODIAK em:

LINHA DE FOGO
No Programa:
Fatos em Revista. Nae,
Preços : 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

R.i· ,

As 8hs.
Clark GABLE Lana

TURNER - Victor MATU
RE em:

'

ATRAI'ÇOADO
_ technicolor -
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura' até 14 anos.

'

As 8,30hs.
Clark GABLE - Lana

TUR-NER - Victor MATU
RE em:

ATRAIIÇOADO
- technicolor -

,No Programa:
'ReporteI' na Tela. Nac.

Preço's: 8,00 - 4,00
Cel)_sura até 14 anos.

* * * **
-

No iníció, o cancer é *

'óO uma doença local: con· *

* suIte 'imediatamente o *

'o' seu médico *

* Auxilie a campanha '"

'" contra o cancer da As- *

" sociação Catarinense *.

* de Medicina. ..

* * ** ..

ellolea Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ,d·

mrgião Dentista, comunica
a sua dIstinta clientela que
,tenderá às quartas e sexo

�as-_feiras das 19 horas à5

�1,30 horas .
..

Exclusivamente rom hora
narcada. I ;

VENDE-SE
Vend'e-se um alambique

�om capacete de cobre em

Jerfeito estado, com a cápa·
�idade qe 165 litros de cal·
do. Preço de ocasião; tra·

com Joãll G.:talberto em Rio
Vermelho.
�-"-'-w.... ..,._.--.-.�

DR. EWAI,DO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

,

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA

Consultório - Rua H,unes Ma
chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto a08 sá
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto, 123 Te!. 3559.

,
"
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 19 de Abril de 1956

-

....................................� i
•

i :
• •

I ue ..� . uml.· O!:8 o�� I
• o

:
.

: Fumo tostado é aquele que �assa por um processo especial de tratamento, durante o qual o tabaco fica I
_' .

:isento de teda ã nicotina e do gostai ardido.
•

:. I
• É essa a razão por que os cigarros fabricados com fumos tostados são mais 'suaves, mais aromaticos e não.

:
.

· :
:irrita-m a·garganta. :

1 V'••••,.· i
: .::. . O máximo em cigarros de classe, é fabricado'
·

\ .

· :
:

com fumos tostados de fina qualidade. •

•
•

•
•

•
•

...........................................................................................
· "

,

· "

De ordem do Senhor. Presidente, ' ficam convocados'
todos os sócios quites, maiores de vinte e um (21) anos

(artigo 36' dos' 'Estatutos), para a sessão de Assembléia
Geral ia realizar-se no último domingo do corrente mês,
Qi-a 29, com início às dez horas, a fim de eleger os mem-

Ó Deus,' nosso Pai, nós te agradecemos o' teu amor bras do Conselho Deliberativo e seus suplentés, de con- -

por nós; fffubora,.necã'dofes: ÀgtadeCê'mo�-te�·'Vil'la-gblItt::..., fua-tl1+dade cÜ'm""O�u'e I"'receí1ma..,-a-aHrte� -prn-tl'ê'ira d6' a1"-- ,�

dante., ofer-ecida
.

por Cristo Jesus, Nosso Redentor. Aju- �.igo 37 combinado com o artigo 39 e parágrafo único do
'

da-nos a amar�e para que enhemos no�ôz��'�ida Estatuto do Club� ��������������������������������

abundante. Em nome de Jesus. Amém.
'

:flbrianópolis, 17 de abril 'de 1956 ABRIL E- O ME�S DAS TEATRO CATARINENSE D·E COME-DIA' .

João Batista Gonçalves, Secretário Geral J.\

HORTAlICAS
,

Se você ainda não pl'epa-
rou a sua horta, aproveite o O TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA apresenta
mês .de abril que é a época
Ideal para as sementeiras de
hortaliças.

\

Adquira as sementes de

sua
'

preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA- com o

«NO tendeulo,)

(óm a Biblia na Mão
QUINTA-FEIRA, 19 DE ABRIL

,

Eu vim paras que tenhain vida e a tenham em abun

dâncía. (João 10:1,0). Ler Romanos 8:35-39.
A VIDA tomou novo sentido e novo encanto para

João e sua família quando êle se converteu. Começou
certo domingo de manhã quando êle ouviu um grupo
cantando hinos na esquina de sua rua. O pregador falou,
do amor de Deus aos homens. João odiava a todo o mun

do e estava certo que, Se Deus existia, devia odiá-lo tam

bém. Mas o pregador' parecia estar olhando sempre pa
ta êle e afirmava que Deus o amava," Poderia ser? Na

(iUela noite João foi à igreja com tôda 'a sua família.

Saiu ile lá resolvido a seguir' a Cristo.
Sua vida começou' a mudar. Abandonou a bebida

e o jôgo. Deuxou de espancar sua espôsa, Derrubou a

choupana onde morava e construiu urna casa decente

j ara a sua família. .Mandou os filhos para a escola, ao

invés de pô-los no trabalho forçado. Começou a' realizar
o culto doméstico e pediu ao pastor que organizasse uma

, escola dominical em, sua casa. Ali alguns de seus vísí
nhos se converteram.

Tudo isso aconteceu porque João foi despertado pa
ra o fato de que Deus o amava.

O,R A ç A O

PENSAMENTO PARA O DIA

O amor redentor de Cristo em nós dá sentido- à nos

"a v1ida.
CHARLES W. CLAY (Brasil)

8rafica 43
Tem a honra de convidar os amigos e freguezes para

asststirem a inauguração de seu modelar estabelecimento
no próximo dia 21 às 16 horas, sito à Rua Trajàno n. 18.

Aos presentes será servido um Cock-T'ail, oferta de
Rum Merino e Biscoitos Duchem, representados nesta

praça pelas firmas Germano Stein e G. da Costa Pereira,
respectivamente.

, i p.A R 11 C I P ,A C A O �

" .,

Celso Ramos Filho e senhora têm o prazer de par

ticipar aos parentes e pessoas. das suas relações, o nas

cimento de seu MARCELO, ocorrido a 15 do corrente,
na Maternidade "Carlos Corrêa", nesta Capital.

Florianópolis, 17 de abril de 1956.

�

._-•.•.•....- _ ...".",... "' ...,. ....

•

Os Livros de O;uro da
Juventude

SORTEIO DE 31 DE MARÇO I)E 1956
Em vista de não estar em funcionamento a LOTE
RIA FEDERAL, e, de acôrdo com a Fiscalização
das Rendas Internas, o sorteio marcado, para 31
DE MARÇO DE 1956, realizou-se em 8 DE A,BRIL

DE 1956, pelo SWEEPSTAKE.

"CASA EDITóRA VECCHI LTDA."

Fiscal do Govêrno
ALEXANDRE PAZ

Precisam-se
,

\
DE BORDADEIRAS PARA BLUSAS FINAS COM

\

PRÁTICA EM TRABALHOS APLICADOS A MAO; DIRI
GIR-SE A RUA JOAO PINTO N. 45.

menagem ao Marechal Floriano, Presidente da

De acôrdo com a decisão do' Conselho Admínistra-
1 Ivo desta Caixa Econômica Federal, em Sessão de 6 dês
te mês, torno público que, a partir de 16 de abril cor

I rente, 2:1 feira; no horário das 14 às 17 horas, a Carteira
de Hipotécas atenderá a inscrição de todos os interes

I <arlos em empréstimos imobiliários, nesta Capital e cí-

" 'lade�
vieinhas, para aquisição, financiamento da cons-

____....... .._.....,._......-... trucão ou reforma e ampliação da casa própria, exclusi-
" * * * * *, \Ca e única, bem como prestará tôda e qualquer informa-
* No tnícío, o caneer é ',' (:fio ao assunto, quanto à ,data da entrega da proposta e

* uma doença local: eon- ',' .;ocumentação, que constituirão o Processo respectivo.
'" sulte imediatamente o '1' �. É condição essencial e indispensável para operar, ser

* seu médico ,� r.epositante da Caixa Econômica Federal de Santa Ca-
* Auxilie a campanha * ,i urina pelo período mínimo de doze (12) meses.

Bunga low na melhor, zona do Estreito, situado
� '" contra o cancer da As- _

'o' Secretar-ia Geral da Caixa Econômica Federal de

perto do Grupo José Boiteux e do mercado, à rua 3 .". sncíação Catarmense * Santa Catarina, em Florianópolis, 9 de abril de 1956.

ele Maio, 280. 'I'ratar em Florianópolis, na fábrica de
I * de Medicina.

Piscoitos Hickel, à rua Almirante Lamego, 25. * * *

IRMANDADE DO DIVINO· ESPIRITO
SANTO E ASILO DE ORFÃO "SÃO

VICENTE DE PAULO" _

ELÉI'ÇAO DO CONSELHO ADl\1:INISTRATIVO

'De ordem do irmão Provedor e de acôrdo com o esta

belecido no Art. 16 do nosso Compromisso, convido para
no dia 20 do corrente às 19 horas no Consistório desta
Irmandade, comparecerem os irmãos, cujas dignidades
tenham tomado parte na Mêsa, para a Eleição dos mem

bros do Conselho Admin istrativo que terão de gerir os

seus destinos no período de 1956 à 1958.
Consistório da Irmandade do Divino Espirit.o Santo

o Asilo de,Orfãs "São Vicente de Paulo" em Ploríanópoc ,

lis, 16, de abril de 1956.
.

,

Ó Secretário: Gumercindo Caminha.

..............•.........� � �

tira Tenis Clube
,EDITAL DE CO�VOCA,ÇAO

I
..- _- - _ .- _ .-.- .-.- -.- �

,

............�•••o•••••••••••e•••••• I ••••••••
· '

'
.

• •

IOF I C I N A M E c.Â N I C A I
• •
• •
• •

•. :
•

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE- •

1. ILDERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E
• I

. •

I :
:' TOD,OS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. :
: RUA - ,TEREZA CRISTINA 'N° 398 - ESTREITO :
• •
• •

•

.......................................eel

S A o u
TELEFONi...� DO SAMDU

'Gabinete do Delegado .

Chefe da Administração , .

Pronto Socorro :' .

6.281
6.284 .

6.282
6.�83

..

ons. - A Direção do SAMDU solicita aos interessados,
que, em caso de qualquer irregularidade com

respeito aos chamados para atendímentns, seja
levado ao conhscímento do Delegado pelos te

lefones: 6.281 - 6.284.

. � .

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MfllS DE' ABRIL

(.

SÁBADO - Dia 28 de Abril -' Grande Soirée (A

cargo do Bloco dos "Acanhados").'

liRA TENIS 'CLUBE
FANTIL das 16 às 20 horas.

Dia 28 - SkBADO - "BOITE DA COLINA"

Magnifica noitada - às 22 horas.
, /

-"iÊ�NDf:sf""
, "

vôe
25° Iode �escon�o*

no• ;a c ,....

•

RI
o peil:lho verde dos' valorosos soldados do

l mpério, que popularizou os. catarínenses,
inxpirou também êste vôo-homenagem da

Rcal-Aerovias : o "Barriga Vcrbe"! Viagens
di.írias Vlra Curitiba, São Paulo, Rio' c Pôr

to Alegre, ClT! confortáveis Douglas DC-3 com
.

2:)% de desconto". 2 horários a escolher ...

tripulantes atenciosos, .. impecável serviço a

bordo, Faça a melhor escolha ... faça a melhor

Viagem .... vôc no "Barriga Verde"!

.. Lresconto apr'Jvaoo pela D. A. C_ sdbr. a. tarifas do& t"",,,oso. Super-Conoai, 3/,0.

Escalas cio
1.18arriga Verdel'

Pôrfo Alegre
Florianópolis
Curitiba

- São Paulo
Rio

_

�,.j
10 anos

. "de real serviço
ao Brasil

Passagens e encornendas: R. Ccrs. Mafra, 6 - Tel. 2-35a

(26 a 30 de abril)

"O INTRUSO"

drama em dois atos do poeta catarinense
A R Y C A R 1"0 N I

LHO" - Rua Esteves Júnior,
58 ou no Balcão instalado,
bem no centro dn Mercado
Público.
••••••••••••••••••e••

seguinte elenco:
ACY CORDEIRO (Alice)
,JOCY PEREIRA (Davi)
TITO CORR�A (Júlio)

-'-:0:-
.

CENÁIUO E FIGURINOS de ANTôNIO LOPES FARIA
DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEIRA

, PRE'ÇOS
,:',AMAROTE - CR$ 200,00. BALCÃO - CR$ 20,00.

, POLTRONA - CR$ 40,00 ' ,

O ESTADO
.'

O mais antigo Diário de
":lrlta Catarina leia e as
tine.

.·fIIJ� .,..- ·.-_-..,_w"".·.-_-.·.·•.•"!'_-_-_._-.-.- -.-_.•..,...",.......,.

Vende-se 18A"COdeC�ff)ITO. POPULARI'te AGRICOLA . , I t
, Rv.GD'�, 16

", ,

FLORIANÓPOLIS - Stó-. eótó-rlnô.
Duas casa situada à rua

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

tratar na mesma.

EDITAL

DR. EWALDO JOSÉ RA

MOS SCHAEFER CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINACLINH':A MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS - REUMATO
LOGIA

Carteira de' Hipotécas
Consultõr!o - Rua Nunes Ma

chado, 17.
Horál'io das Consultas - das

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

Juro .Preto, 123 - Te l, 3559.

Vende·s�
Uma casa de material,

situada à rua Nova Trento
110 60. Tratar com a pro-

Arf: Mafra,
Srcretário geral,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



fDC'0,01'ro dos Gove'r'nadores' ,do\ RI·o Quan1;,,���!�Te�!!�?ri�1�;Y.�����!i�" pú-. Cbegará DOS los. diaa .de �alo
,

te o movimento em prol da lblicos aos empreendimentos RIO (B.N.S.) ..:_ Sob o co-com uma tripulação de 62

Grande do�'{,S'ul e Sanla,.tf,Calarl·n'a
auto�o�ia ?O M_unicípio de Iq:le já alcança�am a admí,r�-, mando do Comodoro N. S. 'oficiais e 710, maríhheiros.
F'Ior ianôpolis, nao faltaram çao crescente d�s mun�c�- Henderson, O. B. E., deverá I Os portos brasileiros se-

vozes para argumentar a Ipes. Mas, como nao era hCI- chegar a esta cidade nos rão visitados pelo "Kenya"

iho�ortunida�e, �el �oncreti-
I to 'de!xar de se�', _face ao I primeiros dias de' maio pró- 'em sua viagem de Bermuda

O "Correio do, Povo", de Comissão da Bacia Paraná- prestimosos e .fidalgos na zaçao de tal iniciativa. crescimento admirável e do, ximo, procedente de Salva-
I à Cidade do Cabo.

Pôrto Alegre, de ontem, es- Uruguai; e a -todos os Se- 'hospitalidade e rio trato dos' Dizia-se, para justificar a progresso assinalados, .a IdoI'. o cruzador britânico H. I

creveu o seguinte: cretârios e' Assessores dó I problemas comuns aos dois situação caótica da adminis- administração do Município 1\1' S Kenya,
'

I E tá d izad
"R' d FI

. , G
A C t

.

11 e todos E' tados" t
-

'

..

'

1 id d b lvit
.,. s a sen o orgarnza o um

egressou e oriano- overno a arme s , s. raçao mumcipai, que era consi erou e om a VIre a
A b I tã

,

d f ti íd d
POII'S o dr Adail Mo a'

,

'1 FI"
. _

d d t f'
e onave em ques ao e programa e es lVl a es

. I r IS, se- imposaive que orranopo- orggmzaçao o ca as 1'0 is-
ltâ d B N I I

'.
1

_
,

cretário do Govêrno do Es- I'
" .

d 1- I'
_

it
a capi anea a ase ava que assma arao a perma-

IS. conseguisse sua in epen- ca, rea izacao que mUI as
dA'

.

I di O'
A .

d
'

'

tado, que para ali seguira a dênci liti .dmí d·· . t'_ t t
a merrca e n las CI- nencia ' o navio em nosso

VISITA� AO SR
'

PRE'FE'ITO OSMAR
encia po I ICO-U; mínístra- a minis raçoes en aram, d tai t d b tit 'd t dAI d d d

fim de tratar d as t • ti
.

d
. . .

d b bi t·,
en aIS, en o su s I UI o o por o, e e po en o ser es-

e sun os re- IVO pOIS as ren as mumci- consegum o ons o je IVOS, d "S b" t d leníd d
ferentes ao próximo encon- CUNHA pais eram absorvidas, na sobrepujando as difículda- �ruza o�' �per, que es-

I �c�
a �·so e�I .� e. qute se-

tro, em Torres, entre os srs.
'

sua grande totalidade, com des técnicas que essa impo- evde enT ret nos ndo ano pa�- ra eva

at
a

emeI o J�n. o adO
Ild M

' O sr, Prefeito Municipal de Florianópolis, dr. Osmar. _.
. -, sa o. ra a-se e um cru- monumen o e memorra o

o eneghetti e Jorge La- Cunha, recebeu em audiência, o ilustre' dr. Antônio João a manutenção do funciona- nente tarefa exige. Con-
d d 11000 t 1 d IAI' t T darê

cerda, respectivamente Gb- r
'

Eleit I t 't· t
za 01' e. one a as, miran e aman are.

vernador deste Estado e de
Ribeiro, Médico-Veterinário e Técnico em Caça e Pesca, ismo, ei o pe o povo e em= quan o, em an eriores es u- '_' .__----_

do Ministério da Agricultura. possado do cargo que lhe foi dos .fôsse examinada a via-

Santa Catarina. .

Na oportunidade S. S. tratou de importantes assun- outorgado, o atual Prefeito bilidade da execução dessas

Falando à reportagem a- tos com o Chefe do Executivo Municipal, referentes ao dr. Osmar Cunha, passou a tar-efas, pelo. próprio funcio
creditada junto ao Palácio

progresso de Florianópolis, no que se refere ao setor de comandar a administração nalismo, as conclusões refe-

Piràtini, o dr. Adaíl Morais 'ld M
.,. h r" tes a' experíê cía d o

cue é abalizado conhecedor. o' UnIClpIO, com recon e- en 1 n 1 e u-

teve ocasião de informar, o cido e irrecusável tirocínio tros centros, onde o cadastro

seguinte'.
-p- �'. bilíá

Em visita de cortesia, o sr, Osmar Cunha recebeu em administrativo, nao poden- fiscal Imo I iario foi im-

"Acredito que a reunião
seu Gabinete a pessôa do sr. Contra-Almirante Paulo Bo- do, porém, esconder as difi- plantado com, sucesso, obrl

dos governadores lido Me- sísio, dignissimo Comandante do 50 Distrito Naval, que
culdades encontradas, face garam a administração de

neghetti e7Jorge •
Lacerda, apresentou ao Prefeite da Capital suas despedidas, por

ao desmantelamento eviden- Florianópolis, a aceitar, co

em 'I'orres, terá grande sig- motivo de sua transferência para a Capital Federal,' onde ciado na organização dos mo mais harmoniosa e efici-

nificação. Bastará para ter- exercerá elevada comissão no Ministério da Marinha. serviços municipais. Toda- ente, a solução já positiva-
se essa impressão compulsar, via, a impetuosidade do go- da pelo tirocínio, como o me-

os assuntos já incluídos no � __,. • vernante soube enfrentar os lhor, nas cidades do Ri'o de

temário e a que se juntarão Iimpecilhos traduzidos no Janeiro, Belo Horizonte,
'outros muitos, ,à medida que falho processo administratí- Pôrto Alegre, Santos, Sal-

vão sendo recebidas suges- vo da gestão anterior e ime- \ vador, Recife, São Luiz, Ma-
tões. Assim, a ligação tele- diatarnent., seu trabalho e- ceió, etc., e que é represen-

'

f'on ica por'microndas entre videnciou-se nos empreendi. tada pela presença dos Ser-

"Torres e Araranguá e por mentos que vem colaboran-' viços por técnicos especia-
linha física, entre Vacaria do eficazmente para o ergui- 'lizados, mediante contrato e

e Lajes, Erechim e Concór- mento de uma Florianópolis sua apresentação posterior
dia e Xapecó será uma rea-

------,-.-- ,,-- - - digna de ser a capital de pelos próprios servidores,
1· _, d d d d Florianópolis, Quin,ta-feira, 19 de Abril de 1956
_l"a e, segun o os a os que . Santa Catarina. As realiza- para êsse objetivo conveni-

colhi em Florianópolis. ções do atual govêrno têm entem�nte preparados pela
transformado nossa cidade equipe de técnicos contra

de maneira fecunda, positi- tada� A tarefa desenvolvida
vando-a sob todos os aspec-

I
em acusado resultados pro-

tos que exigem ,cuidados e fícuos, que demonstram com

A comemoração' de Milão, zêlo. Tudo se efetua num re- ; exati,dão o senso de alta res

considerada como "o 1° de gime de perfeição. honesti- ponsabilidade, dentro de um
maio internacional",1 é pa- dade, num ambiente de con: � critério perfeito e em tempo
trocinada pelos 'operários fiança pelos que cimtrát9-m', hábil, aliado aos prazos pre
italianos da Ação Católica. os trabalhos que tem modi- 'vistos para a arrecadação e

ficado a antiga fisionomia 'que poderá ocasionar conse

EM PROL DOS LEPROSOS citadina. A operosidade do
I

quências espetaculares para
CIDADE DO VATICANO," Prefeito Municipal eviden- a administração emp{nhada

cia-se em todos os pormeno- 'na concretização de um alto
res administrativos, desde a alcan'ce financeiro.

PIO XII FALARÁ AOS OPERÁRIOS
DIA 10 DE MAIO

O governador Meneghetti
já determinou que viaje pa
ra ali o dr. Armando Beux,
,J;retor da Comissão Esta
dual de Comunicações sendo
possivel que sigam para o

mesmo destino, também, os

(tn'tores da Tele-Sul; que
\em instalando as linhas de
microndas.
Problemas de agricultura,

d-,fpsa sanitária animal. e

vegetal, política de saúde
pública; coordenação dos

serviços de fiscalização fa
:,wndária nos limites dos dois
Estados, rodovias e pontes,
turismo, telegrafos - tudo
s�á objeto de exame e de
liberação.

O governador Jorge ,de
Lacerda foi de uma recepti
vi,dade cativante, pará. as

sugsstões que lhe formulei
-..

no desempenho da delega�
ção que me conferiu o Go
vernador Meneghetti. Parti
cipei ,de duas reuniões pre
sididas, pelo governador J01'
ge Lacerda, com o Secreta-
'ria-:lo Catarinens�, que de
bateu amplarmmte vários

problemas comuns aos dois
Estados e formulou: uma Aviso n. 1, da Diretoria de Fiscaliz�ção de
série de sugestões. Já esta Munições: aos senhores caçadores:
manhã, aprovadas pelo sr. O TRÂNSITO DE ARMA, SEM A DEVIDA LICEN

,governador as sugestões tra� ÇA, "IMPORTA NA P�ISÃO SIMPLES, pE QUI,NZE
zidas de FlorianópQlis, ex- DIAS A SEIS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRU

pedi oficios aos Secretários ZE1ROS A TRÊS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU
de Estado, Autarquias, pre-I LATIVAMENTE". (Art. 19 da Lei de Contravenções Pe
feituras e organizações pri- nai.s).
'vadds sôbre o problema fo- I A partir do dia 10 de maio, (abertura da temporada
calizado na capital catari-

I de caça) a Diretoria de Armas e Munições, promoverá em

nen�e, algun,s �os quais de-

j
todo o Estado, rigOrosa. campanha de fiscalIzação, todo

verao ter soluça0 antes mes- r,quele que fôr encontrado com arma de caça, sem a ,de
mo da reunião de Torresl vida licença.

'

T?�o� os Prefeitos ?OS m�-I Florianópolis, em ·16 de abril de �?56. .

lllClplOS da fronteIra gau-I Alcides Bastos de ArauJo - Duetor.
cho-catarinense deverão',participar do encontro de "

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

Torr,es, que vai ser um gran
de marco, sem ,dúvida, no

esforço de apertar os' laço_s
de amizade e intercâmbio
dos dois Estados. Aliás, a, . . .

'

última reunião de Governa-I .

Entre os ofIcIaIs" pr�m�- HOMENAGEM A
dores (eram, então, presi- vldos pelo Ex;�o: �l. PleSI-
dentes) foi a 27 de abril' de .

dente da RepublIca, em o GETÚLIO'
1927, quando se encontra- despach� de 17 do sorrente, RIO, 18 (V. A.) :_ Trans-

ram em Iraí os srs. �etúlio com o tItular da Pasta da correndo dia 19 a' data do

Vargas e Adolfo Konder. Guerra, figura o nosso esti- aniversário do ex-presidente
mado e digno patrício sr. 1° Getúlio Vargas, o criador da

A troca 'de sugestões en· Tenente �asc'óal Guedes Ro- Legislação Trabalhista e 'da

tre o Rio Grande do Sul e drigues, servindo atualmen- Previdencia Social no Brasil

Santa Catarina vai ser mui- te na 16a. Circunscrição de sob cuja inspiração criou-se

to útil, sem dúvida. Os dois Recrutamento, ofiCIal muito o Ministério do Trabalho,
Estados constituem - como bemquisto pelos seus cama- será promovido naquela se

disse o Governador Lacerda radas e considerado pelos cretaria de Estado uma ho
ao abrir a primeira 'reunião seus superiores. porisso, o menagem à memória do
de que participamos no Pa- ato de sua justa promoção grande estadista falecido a

lácio Presidencial da Agro- 'foi recebido com satisfação realizar-se junto ao busto

nomica - uma verdadeira;' por parte de todos, tendo si- existente no "hall" da en-

unidade economica, não se do o sr. Tenente Pascoal trada do Palácio dó Traba-, Cartas simples ,

.

justificando tratem de seus'muito felicitado. Ih?,. com a pa:ticipação do Cartões. postais .

problemas isoladamente, co-I mUl1stro Parslfal Barroso, Correspondência social .

mo qU,e se ignorando mutua- , Ao estimado ,e digno mil i- representantes sindicais e' Carta aérea (5 gramas) .

mente. "

I tal', qu�. é também perf�it.o assQciações dos, servidores Cartalexpressa � ...........•......

Não posso deixar de con- ,cavalheIro, as nossas fehcl- da Indústria, .
Trabalho e' Avisos ,de recebimentos .

signar os meus agradeci- tações. Comércio. Reclamações ou pedidos de informação
mentos ao Chefe do, Execu-I para saber se o objeto foi entregue
tivo Catarinense, que é uma I DR DJALMA DA COSTA MOELLMANN ao destinatário .

brilhante expressão intelec-
• Assinatura de caixa postal (por ano)

,

tual e de homem público; ao A família do Dr. Djalma da Costa MoeJ!mann, Telegrama urbano até 25' palavras'
dr.,Vitor Peluso Júnior, ori- na impossibilidade de agradecer, pessoalmente, a Carta 't�legráfica noturna até 25 pala-
entador geral do Plano de quantos se manifestaram, P01" qualquer forma, na vras (regional) .

Obras e Equipamentos do ocasião do falecimento de seu inesquecível DJALMA, Palavras excedentes , .

Estado e meu prezado com- expressa a todos, por meio dêste, a sua imensa gra- Para os Estados .

l?�nheil'o do Conselho' na ti dão '\ '" à. l;>alavras excedentes .' , .. , ' . ,_. ,

CIDADE DO VATICANO,
18 (U. P.) - O papa Pio
XII falará, pelo rádio, a 10

de maio vindouro a milha-
res de operários de muitas

nações que se concentrarão

em Milão para as ,comemo

rações do dia do Trabal-ho.
Faz um ano, o Sumo Pon

tifice proclamou (J' dia 10 de 18 (U.' P.) - O Papa Pio

maio como festa lítúrgica de XII propós a organização de

"S. José, o trabalhador", em uma Comissão Católica in- CONVERSA DE ESQUINA
honra do humilde carpintei- ternacional para combate à O homem era meu amigo I - Hein? Ah! Foram as e-

l'O de Nazaré. Em tal oca- lepra. lO Sumo Pontifice e conhecido de há longos a- ',:leições da Assembléia. Foi o

sião, determinou que: dia lançou a proposta aos dele- nos. Mas era eleitor do \go- Paulinho... '

-

10 fosse celebrada como fes- gados de um Congresso vêrno. Viéra à 'Capital, ago- - Como! Mas tanta gen

ta cristã. Este ano, os ope� mundial de lepra, ontem re- ra, depois de velho, "cavar" te na rua pedindo esmola e

rários católicos de muitas cebído por êle em audiência uma posição qualquer no o govêrno esbanjando tanto.

nações se reunirão em Mi- especial. Tal organizaçãq se Iê.eu munic!Ilio go i.nterior. A��_ o. carrp, çla" �ss_em�l�a .

Ião, cujo arcebispo, monse- constituida, aliviaria o so- Afinal, era integralista da I soltando foguetes'?
nhor Giovanni Batista Mon- frimento das vitimas do ter-Ivelha guarda e achava que' Um auto PG ,distribuiJJdo

tin, outrora assistente do rivel mal e daria mais sere- o "seu" Jorge ía certamente os assim à vontade. Afinal,
secretário de ES,tado do Va- nidade e alegria à vida dos dar um jeito. " !se fosse festa da roça, estã.

ticano, é conhecido como "o lázaros - disse o Santo Pa- Havíamo-nos encontrado bem, mas numa cidade de

arcebispo dos trabalhado- dre em sua alocução hoje em frente ao edifício ;do' doutores e com dinheiro nos-

res". divulgada. - Ipase. Era terça-feira, dia! so? !
'

das eleições para a

compo-I
A filosofia do matuto me

sição da Mêsa da Assem- deixára triste. E era chocail-

ATENÇÃO Ci\ÇADORES bléia Legislativa. te.
Ele, como eu, po'uco inte- I xxx

Armas e ressados estávamos, porque Antes da despedida, che-

sabíamos, de antemão o re- gou-se um velho funcioná
sultado. Nosso senso de pre- rio. Fiz as, apresentações de

visão já funcionára, pois es- praxe. Nem sequér havia fi
táyamos habituados aos co- nalizado o clássico "muito
chichos politicóides da nos- prazer" que o experimenta
'sa democracíazinha um tan- do barnabé estourou:

to chinfrim. - Mas que time, hein,
Depois disto, fomos des- doutor.

cendo a Arcipreste Paiva - Qual, o do Brasil ou o

a té o Centro. do Flamengo ?
Parâmos alguns instantesl - Que Flamengo qual na

para uma saltitar troca de da. ,Eu sou pó de· arroz. Mas

idéias sôbre os boatos do eu digo êsse time lá da Me

dia. E, enquanto isto, íam sa da Assembléia. Veja só, I
pipocando, às dú-zias� fogue- doutor: Volney,

. Paulinho,
tes e mais foguetes... romanowski. A seleção da

O homem parecía preo- malandragem política. Com

cupado, mas; como todo ma- esta equipe ninguém nos

tuto, muito desconfiado e derrubaría. E foi a seleção
1receioso de cometer' aquilo que acabou derrotando espe

que nós, da cidade um tan- tacularmente o govêrno e o

I to ",cocacolizada" chamamos ,setJ líder que êste, afinal,
de "gaffe". 'acabou sentindo êsse "troo

Entretanto, o foguetório Iço" 'de amigadalite crônica

era tão insistente que êle se e lá se foi para as águas.
lembrou da nossa intimidade - Não qaero comentário:

e comentou: Qual o próximo compromis-
- Afinal, doutor, para, so do Brasil?

que tanto foguetório? I Joaquim Diz Tudo

10 TENENTE PASCOAL GUEDES
, ,

RODRIGUES

AS NOVA� TARIFAS
RIO, 18 (V. A,) - O "Diário Oficial" de hoje publi

ca as novas tarifas postais e, telegráficas que deverão

entrar em vigor a partir de p,rimeir.o de maio vindouro e

que são as seguintes:
Antiga Nova

taxfl tarifa

0,60 2,50
0,3Õ 1,50
0,2'0 2,00
1,20 5,0'0
1,50 6,00
1,50 ,4,00

1,5'0 5,'0'0
95,00 1.50'0,0'0
2,50 15,'00

9,00 2'0,00
0,20 1,0{}
9,00 3'O,Oq
'O,�O

'

1',50

O sr. Secretário da Fazenda, depois de estudar
carinhosamente a situação em que o sr. Irineu Bor
nhausen deixou e Tesouro, chegou às seguintes con

clusões:
10 - O funcionamento do Tesouro está dividido

em duas partes :uma certa e outra errada;
Com o atual diretor, a parte errada fun
ciona perfeitamente e a outra nem fun
ciona! •

x

x x

O Inspetor chegou e foi pedindo ao diretor a

lista das professoras. Depois dialogaram:
-

- O candidato da oposição, à PrefeItura aqui,
não era Gonçalveii<?

- Era!
- E esta Gonçalves aqui é parenta �ele? \

-E'!
- Tem garantias?
'- Não!
- Que tal como professora?
- ótima!
- Então, ponha-a na rua!

x

x x

Um prefeito do interior indagou na Assembléia
se o Presidente estava. Um cupincha informou

que sim. Aí o nosso Monsieur Fleury entrou na

conversa:

- Há um engano! O Presidente acaba de sair!
O cupincha fuzilou Monsieur du Barbosa ç,om

,-: 'õllio's de \linchar�e' completoú:
- O Presidente está! Quem saiu foi, o :depu

tado Paulo Bornhausen! O senhor pode entrar ...
x

x li:

O sr. Hercilio Deeke trouxe para a pasta da Fa
zenda o propósito de arrecadar. O 'seu primeiro
slogan: tirar a política da fiscalizaçãó! Para cum

prir o seu programa, depois de' dois meses de estu
dos, descobriu que precisa apenas:

-

1° - tirar os udenistas da fiscalização;
2° - tirar a fiscalização dos udenistas.

x

x x

Conversa de dois ofiCiais de gabinete do sr. Go
vernador:

- Será verdade qUe o Estado está tendo deficit?
- Intriga da oposição! O Estado está é dando

prejuizo! !!
x

x x

Faculdade de Direito. Aula
Sucessões.

- Professor, os sucessores são obrigados
,aceitar quaisquer heranças?

- Não! Absolutamente!,
- Entíi,o o Jorge aceitou porque quís!

de Direito Civil.

a

x

x ,x

Bilhete reservado e perdido:
"Paulinho.

Não deixe o Volnei avançar mais! Aqueles 37
milhões qlle seu pai diSse ter deixado no Tesouro
eram brinquedo, para enganar a oposição. A situa

ção do Luiz de Souza comparada. com a do Tesouro
é rósea e perfumada. Recado do

Hercílio Deeke".
,

----x ,x

Não sei bem, mas se não foi o Governador J01'

ge Lacerda fof alguem muito parecido - como diz
o Camilli, ao desarmar confusões - quem me con

tou que, em Tula, na Rússia, as familias têm ,direito
a tanfos litro� de leite quantos 'sejam os filhos me-

nores.

Aqui, eu, com 4 filhos,' depois de amargar nas

filas da madrugada, fiquei no direito de um litr.inho!
E aconteceu que, no dia 9, a familia aumentasse,
com aquele mais um, a que- se referiu o Tim. E acon

teceu, mais; que anteontem suspenderam até êsse
(mico litrinho! De café em café, aos copos, cambio

negrejei dois, a vinte cI'uzeiros. Mas ouvi, de aIguem
que viu o meu desespero pa�'a garantir a higidez do

team, o seguinte, muito certo: '

- E' por causa disso que o Govêrno, apesar de
, ser da direita, está .levando o povo para a esquerda!

,.......,.
__....-----::
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