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Assinada em �Anopolis· a mensagem
RIO, 19 (V. A.) - o pre- .t ivas, a' transferencia da ca

sidente da República, er. [pital d.a República para o

Juscelino Kubitschek, via- Planalto Goiano. O, governa
jando em avião da FAB, dor José Ludovico e grande
chegou ontem às quatorze massa popular aguardavam
horas e trinta minutos fi- no aeroporto da capital .de
Manaus, onde foi f'estíva- Goiás ·a chegada do presl
mente recebido pela popula- dente da República e sua co

ção da capital do Amazonas, mitíva. No entanto, as con

tendo à frente o governador dições de visibilidade atrnos
Plinio Coelho e outras alt-as ferica não permitiram a des
autoridades. cida do aparelho que, du
Em discurso de improví- rante uma hora, sobrevoou

so, pronunciado -na sacada a capital, à espera, de uma

.

�
_ do Palacio do Governo, ú oportunidade para a aterra-

DECLINOU A PRODUÇAO BRASILEIRA presidente da República gemo

DE OURO' - reafirn.:0u sua co�fiança na
"

'1 redenção económica da re-RIO '19 (V A.) - A pro- 4.082 e 4.253 qui os, Em._ '.
t

" : -'. g iao amazomca e prome eudução brasileira de ouro que 1953 e 195<1 declinou para li t d f;tü�giu em 1954 o total de

!3.603,730
e 3.718.340 gra-

rea I�ar., o os os t�Sd orços.
' pOSSlvelS nesse sen I o.�.718 quilos, passou, em .• as.

_ _ A' tarde, o chefe da Na-1955 a figurar com 3.417 Em 1904 a população glo- -

isit A
. -

C
'

. .

.

,
. cao VISI ou a ssoclaçao 0-quilos. O valor do produto b"l. fOI, m1egMr�<!-a PGelil, �m �ercial e a Refinada deregistrou, entretanto apre- ticipação Ue' mas erars e
M O t

'

itRIO 19 (V. A.) - Foi a- : de materiais atômicos.
-

I
respeitar e honrar essas t ra-

ciavel aumento' de C"$ do Paraná: 3.702.611 e ...•
I
anaus, nd e� a .nolf e, as

tribuida ao almirante Alva-] Ouvido hoje a propósito dições. A �a:ta de precisão
717000 oó em i954 �Ievou" 15.729 gramas, respectiva-

c asses

p:o u o�as o erece-

1'0 Alberto, ex-presidente do 'do rumoroso assunto, ']ecI;>'-ol do com.entarIOs o.

que .to,�.o
. ,

C $ 2518'50000 t rarn um anque e em sua
t

-

- se para r .. ,00 m�n e.
homenagem.Conselho Nacional de Peso . .

conhecimen o nao nos ,1USd-
d Irou o ministro Barbo'! t da :

f' . dit . t ' no ano passa o.
. -: .; Pretendia o chefe da Na-quisas, a autoria das aCU5a- . -,

"O It . t' O I ica acre I ar que se ennn
De confoormi.dade com .os FALECEU O EX-

"a'o, em Lt1a viagem a
_ Ma-

,

It ° ti
.

-1 SIlva: amara I, com

I
oosto em dúvida esta posi- _ '" iSçoes ao �\l�a� a I e especta -

casa ou por seus agente�,�:" 0t·:.J f d.ados do Serviço de Esta.tl.S- GOVERNADOR JU- naus, escalar na cidade demente ao mínístro Edmundo . _,10 .do Itamar 1, n.a .

.t.e esa
d P d

-

d MBarb d Sil h f ,ri em tudo que faz ou toma
I dos mteresses naCIOnaIS ora

tíca a 1'0 uçao, o ,ms· ,

, Goianía onde assinaria 'aar Dosa at I v�' � e e .e assento, 'é bastante cioso dos j
em foco _ 'tério da' ,Agricult�ra, _,

em VENAL LAMARTINE mensag�m a ser e;nviada aoseu epar amen o conorm- .

�945 o �aJs produziu I NATAL, 19 (V. �.� ---: Fa- Congresso
o Nacional, pro-co, Aquele Ministé_rio e ,'ii- interesses nacionais. Esta

.

Seria injustific,á�el que Sê 5.073
..
170 gramas de ouro leceu em sua. resl�enCla, o

pondo, agora, em bases objeplom.at�_ em questão tel:a� I tradição de bons serviços fizessem comentáríos sobre DepOIS daquele ano, o volu- sr. Juvenal Lámartíne, queconduzido mal os m�ere"st" iao J.l.aís é motivo de orgulho opiniões e cuja veracidade me anual entrou em declí- foi governador do Rio Gran
do Brasil durante o governo ,não'só dos seus servidores não temos meio de auferir, 'nio: 4.370.183 gramas em de do Norte, deputado fede
Café Filho, lesando nosso como de toda a nação. pois, jdesconhecem comp.le:: 1946 e 4.051.108

.

em 1948. i r�l, senado�', além de ter
país nos acôrdos firmados 1 As gerações que se suce- tarner;te' as d�cla:ações a- ;Em 1949 a quantidade (1I;s, iamda ocupado out�� post�scom os Est�dos. Unidos, ».-(1 d:� na Casa de �io Branco

I tri�Uldas ao" almirant., AI� j c�lU para_ 3.�06.95�; '1<) "tr1�- I d� r�levo .na administrnção
que respeIta a exportação nao poupam esrorços para varo Alberto. mo 1950,1902 OSCilou ..ntre ,pubhca estadual.
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ces 1,00

o .

caso da� exportação de.materiais
atõmicoslnacionais

. E.m ;sua residência, .à A-I às ,16 horas, no Cemitério da
ven ida Mauro .Ramos, 131, Irmandade dos Passos.
veio a falecer, na madruga- À exma. família enlutada
da de ontem, a exma. sra, duas vezes, no espaço de
Erna Presser Rosa, viúva do três dias, apresentamos nos-
saudoso dr. Batista Rosa, sas homenagens de prof'un
falecid() a 16 do corrente. do pezar.
A VelleI;an�a senhora, com ----�-----

a 1)el'da do �eu esposo, so-·Deputados brasileiros
f�'eu profu�d9 ..�balo em?� visitarão a Tcheco-clonaI, que a vItImou tres ,.',

dia.s clepoif�. ,
_ eslo:vaqma

°M'uito relacionada e esti� LONDRES, 19 (U. P.)
mada

.

nesta éapital, pelas A el1lissora ·de Praga amll1-
suus peregrinas virtudes ciou, hoje, que uma delega
cristãs, o seu inesperado ção do Legislativo bra$ilei
passamento causou a maior 1'0 visitará a Tchecoeslova-
emoção em nosso meio. quia, no início de maio vin-.
Eram filhos do casa'!, as- douro, a convite da Assem

sim desaparecido quase si- bléia Nacional tcheca. A
.

mllltâneamente, o sr. Vitor irradiação diz que os depu
!losa, residente em Gaspar. tados brasileiros "terão 0-

sra. GeniJ'�osa Freitas, C3- portunidade de estudar ase, do qual recebeu o man- pensado pela representa·ção ..

InacI'onal do paI·tl·do, Ioesolve posa do sr. Adauto Freitas, viaa polítIca economlCa edato de senador, sobre a de-
do comércio local e senhorio cultural do país". A visitacisão que deveria tomar an- manifestar suá reprovação talIlbem c,ontr'l'buI'ra" para o-a' conclut'a do paI'tl'do no a"m- ta Edi Rosa, residente no .tes do pronunciamento ·de- -

d"" I

t d' •
t 'tbJ'to federoal, d d °

Rio e ,"anelro, ora, nes >L enten Imen o mu uo e o a-finitivo do senado fedéral;
_ quanl?t' o trda- 'Capital. :profundamento da amizadeconsid,erando, finalme n t e, �o de questo.es po 1 Icas o

Os funêrais da veneranda e cooperação entre os doisque nao. deve o PSD do Pa- 1I1teresse regIOnal �, em con-
t' tI" ·t· pa'ses",

.

.

. .

. ex 111 a rea lzaram-se on em , I .rana manter-se em atItude sequencIa, afastar-se do DI- '

___,.--.-------p:::.ssiva. diante dess� trat.a-Iretório Nacional do parti�

N' Im;:Ec�iIri�:;d';� d�EPUTADO JOAO O tua s
COMERCIO DE FRU� COLODEL

BARBAS de môlho, quando as do vizinho' ardem, éTAS COM A ALE- Pelo avião da carreira, receita antiga. E o sr. Waldemar Rupp, repl�esentante da
MANHA .. émbarcou hoje para o 'Rio, U. D, N. catarinense, divergindo de todo I) seu partido,

RIO, 19 éV. A.) _ Estão onde- vai tratar, junto aos foi para a tribuna da Câmara, como se vê deste tópico, do
isentos ·de qualquer tax�, IE�mos. S1:S. President: � Diário de Noticias, de anteontem:
inclusive de direitos alfan- Vlce�Presldente da Repubh- "O NEGóCIO LUPION
degários, até trinta de junho Ica, ele vários assuntos do in- O SI'. Waldemar Rupp, voltou a

pl'óximo, as exportações pa_l'terês�e
dos. trabalhadores defender a validade da transação entre

ra a Alemanha de varios catarmenses, o deputado o Grupo Lupion e a Superintendência
pr(}dutos. tais como: abaca- João Colodel, líder da,Ban- das Emprêsas Incorporadas ao Patri-
xis, bananas, tâmara, côcos,

.

cada. d� Partid.o Trabalhista mônio da União em tôrno de' vastas gle�
castanhas do>' Pará; figos, BrasIleIro. O .II�stre parl�- bas no Paraná.
amendoas, castanha.s e côco mental', que Viaja com audl- Corre que o 'grupo BOfnhausen-Dalcanale, além de
ralado. Essa resolução do ência marcada pelo Sr. Pre- partiCipação' no caso Missões, tem o da Lumber, para
governo da República fe- sidente da República, deve- enfrentar!-
deral da Alemanha oriental rá estar de volta dentro de x

manteve, tambem, até aque-
10 dias. x '"

la data, uma redução de' cin- DURANTE as" comemoraçõe� do centenário da Lagu-
co por cento nos direitos al- A, POLONIA QUER na, o diretório da U. D. N. teve que fazer uma reunião, à
fand'egários, com preferen- VENDER NAVIOS 1,ressa, para responder consultasa: da Diretora do 'Depar-
cia à importação de "grape AO BRASIL

tamento de Educação, relativas remoção de algumas
'fruits" e laranjas amargas" professoras. o

I x
.I-Prado candidato à pre- RIO, 19 (V .... A.) - O ves- x x

,I ... 1\'- , pertino "Ultima Hora" di- . O FATO prova que o sr. Jorge Lacerda, no setor,
• sldencIa dQ_Peru jvulga hoje que a Polonia 0- .educacional, está na linha justa da U. D. N., isto é, con-

I LIMA, 19 (U" P.) - Ma- fereceu ao Brasil a venda de
..tin uando o govêrno do sr. Bornhausen. De vários líderes

inuel Pr:::.do, ex-presidente e tres navios de tres mil e de pequenos partidos, antes da posse do sr. Jorge Lacer
'candidato à presiç!errcia no duzentas toneladas e dois' da, ouvimos que a despolitização do Ensino. com o ime
i proximo quadrjênio de .. , .. navios de cinco mil tonela- djato afastamento da Diretora, era <wéstão fechada. Os
1958-62 chegou hoje ,de ma- ·das cada um, iJ.'uma operação mais intransigentes, nesse ponto, eram os democratasI

nhã, procedente dos Estados que totalizaria 2.4050.000 li- cristãos. Do meio deles, saiu o Secretário da Educação e

iUnidos. Várias centenas de bras. Cultura, que abriu a questão e conthluou com a politiza
i amigos o foram receber no Os prazos para entrega -ção, submisso às ordens e manobras da Diretora. O fra
aeroporto e o acompanharam variam de doze e dezoito casso do S1'. NazaI'eno Neves é consideradó integral, por

I de auto até sua residencia. meses. A Pol011ia se propõe esses vários líderes do seu llartido.1 Pouco depois de terminar o tambem fornecer navios
_
de '

x

i seu termo presidencial em menor tonelagem. As p)"o- x x
i 194.5 começou a viajar por postas foram encaminhadas O PODEH de veto, em Santa Catarina é bipartido .

. ;vários países estrangeiros e à Comissão de Marinha Me):'- Tem-no o Governador, na forma da Constituição. T-em
somente agora volta à pá- cante pela :'Centromot", em, I�O, [,inda, mais alto, pois atinge até as decisões governatria. Várias semanas pas� presa ·estatal polonesa espe-. mentais, o sr. Baião, funcionário do 'Tribunal de Contas
sou convalescendo na Flori- cializada na fabricação de c fuhererzito na S�cretlnia da Fazenda, Mais do que êle
da de. moléstia cardiaca. pavios mercantes. ninguem pode, no Estado.

:1)
ApOiado pelo diretório regional do PSD e pelas baDcadas

. e�jaduôl e federal o -sr. Mo,�é§ Lupion
RIO, 1-9 (V. A.) � O go: ,os quais se encontra o em i-

I
acertos estranhos e irreve

vernadol' Moisés Lupion, em 'nente presidente deste dire- fados, ao invés de manter
fac i) da atitud.e dó presi�en-Iltório e gov.el:nador ,do Esta-

I

��a coerê�cia e. de.liberaçãote da RepúblIca, mamfes- do, sr. MOlses LUPIOl1, em Ja tomada, conSIderando que
tando-se ao 'Senado contrá-I que o partido no senado fe- nêsse episódio não se con

rio à transação da venda. deral, mudando a orientação
I
cedeu, sequer, ao presidente

realizada pelás Emprezas
I
já tomada, preferiu atender deste di·retório ó direito ,de

Incorporadas do Patrimônio
I
ihteresses políticos outros e consulta"r ao PSD paranaen

da União das suas glebas no

Estado do Paràná (Missões
e Chopin) e da orientação
da maioria pàrlamentar no

mesmo sentido, rompeu_ com
o governo federal apoiado
pela seção do PSD naquele
Estado. A propósito hoje foi
div111gado -ã seguinte 'nota,
assinadâ pelo diretório re-I
gjonal do PSD do Paraná e

pelas bancadas Federal e
Estadual do mesmo pa'rtido:
- "Confirmando o rom'"

pimento do situacionismo
paranaense com o governo
federal e a direção nacional
do PSD, a seção púanaen
se da mesma agremiação fez
divulgar, hoje, nesta capi
tal, a seguinte nota oficial,
assinada tambem pelas ban
cadas pessedistas Federal e
Estadual:

- "O diretorio regional
do Partido Social Democra
tico do Paraná e suas b'an
cadas, fed�'al e estadual
reunidos para estudo de sua

posição frente à cónduta- da
representação nacional do
p2J::tido, no que respeita aos
ir,t.el'€SSes políticos da seção
paran.aense; consideraRdo
que, n:lS questõe's políticas
que afetam os intei-esses da
secção paranaense, o�partido
e SL1:1 repl'esentação nacional
(kcidem sem pl'éVia audien
c iiI deste diretório; conside
rancto que esse pl'ocedimen-

,
to, que se estava tornando
rotincÍl'O no partido, apesar
dos pl'otestos reiterados dos
representantes paranaenses
culminou no episódio da
c?ssação da licenca conce
dida aos senadore� eleitos
para outros cargos,

"

::'l1tre

Quem PerseguiU 1
Nerêu ou�lrineú 1

-

, .

(continuação)
ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO
SEU GOVERNO

35) - MUNICIPIO DE RODEIO

742 - Carlos Costa ...,.: Removido - 30-4-51.
743 - Profa. Edite de Almeida Bernardes

,
Demitida ..:_ 18-6-51.

744 � Profa. Regina Befinca - Demitida
2-3-51.

745 - Rosniltha Paganelli - Demitida - 2-3-51.

36) - MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO SUL

746 - Prof. Drausjo Celestino da Cunha - Re
movido - 3-7.51.

747 - Henrique de Arruda Ramos - Removi-
do - 2-&-51. ".

748 - P.rof. Luiz Armando D'ias - Relnovido
._.

.

- 20-6-51.
749 - Henrique Iureck,,- Demitido - 22.5-51.
750 - JoãO' Pereira - Demitido - 22-5-51.
751 - Afonso Trenrel - Demitido - 26.3-51.
752 - Profa. Doroty Vidal Teixeira - Demitida

- 3-7-51.
- Profa. Verá Lilldner

4-5-51.
753 Demitida

X' x

De acôrdo com as teorias do Presidente da
Assembléia todos os demitidos têm direito a

indenizações do Estado, pois se trata de perse
guíção política - a não ser que tais teorias só
va Iham para os primos e tios do 10' Secretário,
- Presidente de fato - da Mesa da Assem
bléia ...

Impossibilitado de atingir
a capital de Goiás, foi diri
gido o avião para o aeropor
to mais proximo ou seja em

Anapolis, onde apesar de
sua chegada ter sido anun

ciada poucos minutos an

tes, o presidente foi recebi
do por grande massa popu
lar e autoridades locais.
Em Anapo1is, em rápida

solenidade o presidente Jus
celino Kubitschek assinou a
mensagem que enviara ao

Congresso, propondo a trans
f'erencia da'. capital da Re
pública para o Bras il Cen
tral.

EXMA. SRA. ERNA P. ROSA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR �PROFI'SSIONAL''___----rmmTmT----'
M É D I C O S ,Denllsta ura ". TfM -

GARCIA
DR. JOSÉ TAVARES pu '. -..,. • •

l)f�R.a{VAL�O�c��i\iÊ;a- IRACEMA CriaDva
eícnal de Medicina da Univer- D0ENÇAS NERVo.SAS E M�- DR. JUAR,EZ PHILIPPI

sidade do Brasil TAIS ..
- CLINICA GERAL

EJ:-intelmo por concurso da Ma-
I

Angustia - Complexos - Edifício João Alfredo -

ternldade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octâvío Rp- Problemática afetiva e sexual

drigues Lima) ! Do Serviç� Nacio�al. �e Doen-

Ex-interno do Serviço de Cirur- ças
. Menta!s.. �-lqulatra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospltal-Colo.ma Sant-Ana.
do Rio de Janeiro , ' Co.NSU�1j'�RIO -:- Rua Tra-

Médico do Hospital de Carldade, jano, ·41 ,-'IJ§as 16 as 17 b�ras.
e da l'tlaternidade Dr. Carlos l RESIDf.:NCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa

I'
139 Tel. 2901

DO�����S DE �:�:1tõ�s
- -D-R-.-A-R-M-A-N-D-O-V-A-L-É-.-

Cons: Rua João Pinto ». 16,! RIO DE ASSIS '-

DR. CESAR BATALHA DAdas 16,00 �s 18,00 hor�,S" Dos Serviços de Clínica Infantil
SILVEIRAP.ela manba aten�e dià- da Assistência Municipal e Hos-

r íamente no Hospital de _I pita I de Caridade
Caridade. I CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

Residência: ÇAS E ADULTo.S
Rua: General Bitteucourt Jt. _ Alergia ..",.

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

•

18 horas.
DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gui-

PIRES 11herme, 5 - Fune: 3783

•.

MÉDICO.
. _! Do.ENÇAS DO APARELHO. DI-

Com pratica no. Hospital S�o . GESTIVo. _ ULCERAS DO. ES- A D V O G A DOS
FranCISC\) de �S.SIS e na. Santa. To.MAGo. E DUo.DENO, ALER-

CI!.'1a do RIO de Janeiro

,. GIA-DERMATo.Lo.GIA' E CLI-
CLINICA MÉDICA I NICA GERALCARDIo.LOGI� DR JuLIO PAUPITZConsultório: Rua Vitor Mei- •

reles, 22 Tel. 2675. I FILHO
Horári?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enferrnarsa

Sexta feiras : e Serviço de gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas, � da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe· Sch- '

(Prof. W Berardinelli).
midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

I Cu",:so' de neurologia (Pr-of.
Tel. 3.002.

. Austli�gesilo).

'DR:-HENRIQUE PRISCO r ni�:d�n��n1mdaora�ospital mater-I
PARAJSO DOENÇAS INTERNAS
l'tlÉDICo. Coração, Estômago, intestino,

Operações "Doenças de Se- figado e vias biliares. Rins, ova- DR: ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos, r ios e úterv' ALMEIDA
Curso de Especlalizaçâo no Consultório: Vitor Meireles 22.

S
'

d d E Das 16 às 18 horas. '
.Hospital dos ,ervl ores o �- Reaidência: Rua Bocaiuva 20.tado.

(Serviço do Prof. Mariano de 'F'one: 3�58.
'

----------------�--�-

Ang::��ítas _ .Pela manhã no DR. MARIO 'DE LARMO
Hospits.l de Caridade. CANTIÇAO E N 'T 1ST A S'
Á tarde das 15,3-0 hs, em dian- M É D I C o.

D'
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO. DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA. '

Macbado 17 Esquina de Tira- ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA •
dentes. Tel. 2766. Doenças Internas Clínica - Cirurgia
Residência - P..ua Presidente Co.RAÇÁO·- FIGADo. - RINS PRo.TESE: - Pontes Moveis e

Coutinho 44. Tel.: 3120.. - INTESTINOS .Dsntaduras em

Tratamento moderno da Nylon.CLINICA 'SIFILIS DIATERMIA: - Tra.tamento de

o.UdVeIDo.S _ NARIZ Consultório --Rua Vitor Mel-. canais pela al-
eles 22 ta freqiienda.E GARGAN'fA ' .

Ho.RÁRIO: Raios X e Infra-Vermelho
DO. Das 13 às 16 boras. Consultório e Residência: R.

DR. GUERREIRO DA Telefone:. Consultório - 3.415 Fernando Macbado nO. 5

FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

Cbefe do Serviço de o.TORI- Pereira 158 � Praia da Saudade

NO. do Hospital de Florianópolis.
- Coqueiros

Possue a CLINICA os APARE- -----DR. -CO-N'S-T-A--N-T-I-N-O-LHOS MAIS Mo.DERNOS PARA,
TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS
da ESPECIALIDADE. MÉDICO. CIRURGIÃO.
.Consultas - pela manhã no

Doenças de Senbor�s - .Partos

t
DR. LAURO CALDEIRA

Ho.A,SPT�:RADLE _ das 2 A" 5 _,
- Operações -= 'y�as Urm�rias DE ANDRADA.M. =e- Curso de aperL<nçoamentJ e

,

no Co.NSULTóRIo. - Rua dos
longa prática nos Hospitais de CIRURGlÃo..�ENpST�.ILHEOS n". 2 Buénos Aires. . C;ONSULTóRIO) -- EdlfiClO

'RESIDf.:NCIA -

_ Felipe Scb CONSULTóRIO: Rua' Felipe Partenon - 20 andar - sala
midt n", 113 Tel. 2365. Schmidt nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveira, 15.

3512.
'

Atel!.d.e diáriamente das 8· às
Ho.RÁRIO: das 15 ás 18 ho- 11 horas.

3as e 5as das 14 as 18 boras.
- 19 as 22 boras.
.

Confecciona Dentaduras e Pon>
tes ;V1óveis dI! Nylon.

INFURMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nes-ta co

luna, informações q'lle n,;;cessita,
dià:damente e de imediato:

•
, JORNAIS'

. •

Telefone
O Estado .•••.••••...... 3.022
A G,azeta .•.• • . . . . . . • •• • 2.656
Diário da Tarde 3.579

Imprensa o.ficial ••...••• 2.688
1I00SPITAIS

Caridade:
(Provedol') ....••......••
(Portaria) .....•...••• ' ..

Nerêu Ramos .......••...
Militar ......•......... · .

São Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153

M�ternidll1le Doutor Car- Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS
los Corrêa 8.121

-Fon'es: 25-34 e 25-35 _CHAMADo.S UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.J1,3
Serviço ,Luz (Raclama-
ções) 2.404

Po!icia (Sala Comissário.. 2.038'
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594

Co.MPANHIAS DE
FILHO TRANSFo.RTES

Oúenças do aparelho respiratório I�AC ....�............... '3.700

TUBERCULo.SE CruzeIro ao Sul ••.•.... 2.500

RADIOGRAFIA E RADlOSCo.,PIA Pan�ir ...•..•.......••.. 3:553
Do.S PULMõES V�Ig .: :

2.325

Cirurgia do Toras LOlde Aereo 2.402

Formado pela FaculdaJe Naclo- Real :...................
1.377

nal de Medicina, TisiologistiP. e Scandma,vas . . . . . . . . . . . . 2.300

risÍ'ocirurgião do Hospital Ne· Ho.TÉIS
2.021rêu Ramos Lux .....••...•..••..•••

Curso do e8P�cialização pela Magestic .•........•..... 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assla- Metropol 3.147
de ten'te de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ,3.321

Guimarães (Rio). Cacique :.
8.449

Cons,: Felipe SchlI}.idt, as - Central ,...............
2.6114

Fone 3801
'. Estrela . '.' .... ..••.. ..... 3.31)

Atende em hora"marcada.
-

[Ideal....................
8.6119

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
RO - Fone: 21115 Disque' ..••..••..••••..•• 06

NOTA: '- Os nossos serviços nas praças de Pôrto
2.314
2.036 AlegrfO, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
,3.831 agen tes
3.157

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

DR. JOSÉ MEDEI'ROS
�IElRA

- A,DVo.GADo. -
Caixa- Postal 150 - Itaja!

Santa Catarina.

-DR. CLARNO G.
GALLETTI

-ADVo.GADo. -
Rua Vitor Meireles,' 60.
'Fo.NE:: 2.468

.Florianópolis
_

__ ADVo.GADo. -
'Escritório e Residência:

.

Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C,

t �••••

o.LHo.S

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

cada.
Sábadc - das- 9 b 12.

DR. ANTóNIO MONIZ.
DE ARAGÃO

CIRURGIA 'TREUMATo.Lo.GIA
o.rtopedia

COilsultório: ;'f()ão Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

ADMINISTRAÇÃO
Redação e o.ficinas, à rua Con
ullieiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMo.S
Gerente: 'DOMINGOS F. DE

AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
RL:l Senador Dantas, 40 � 6°

andar.
Te1.: 22-5924 - Rio de Janelrc.
Rua 15 de Nôvembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

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

No Interior
Ano •........ : . . . .. Cr$ 200,00
Semestre : ...•..... ' Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
o.s originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

p�los conceitos emitidos nQs ar

tigos assinados .. '

ra�esidência: Avenida. Rio Bran
co, n. 42.

Atende chamados
Telefone: _:_ 3296.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Eflpecialista em moléstias de
Senhoras e vias ..urinárias.
CUI'a radical das infecções

. e
agudas e cronicas, do aperelbo

DR. ANTONIO DIB genito-urtnâr!c em ambos OI

MUSSI sexos.
.

MÉDICo.S Doenças do aparelho Digesbivo
e do sistem'a nervoso;

CIRURGIA CLíNICA
Horário: 10'h ás 12 e 2'h ás ó;

GERAL-PARTo.S ,
Corisu ltório : R. Tiradentes, 12

, Serviço completo e especiali-
_ 10 Andar __ Fone: 3246.

zado das Do.ENÇAS DE. S�NH�. Residência.: R. Lacerda Cou
RAS, com modernos meto os e

f h 13 (Chácara' do Espanha)
diagnósticos e tratamento. • In';' . 3248
SULPo.SCo.PIA - HISTl<;Ro. -

-

__o_11_e_,__.

_

SALPINGo.GRAFIA - METABO-
LISMO nASAL

lhdioterapia por ondas curtas
Eletrocoagulação - Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
. Consullório: ,R,u� Trajano, 11

••
1,

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

Dr. MUSSI.
Das �15 às 18 boras - Dra.

MUSSI _

Residência: Avenida Trom-

powsky, 84.
_ ç_

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA'
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHo.S
o.UVIDo.S, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO. � o.PERAÇõES
Infra-Vermelbo - Nebulização -

Ultra-Som
(T�atamento d� sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de

o.culos - Moderno eq.uipall!ento
.

de o.to_Rinolaringologla (unlco
no Estado)

Horário'. das '9 às 12 boras e

da2 16 às 18 ·horas.
.

.

Consultório: - Rua VItor MeI

reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorge 20

Forie 24 21.

O ESTADO'

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO. DE CRIANÇA�
PUERICULTURA - PEDIATiUA
.

- ALERGIA INFANTIL ..
Consultório: - Rua Tiradell

tes ·n. 9.
Residência: - Av. H.rcilio

Luz n. 155 _, Tel. 2,530.
Horário: - Das 14 às 18 bo·

i'as diáriamente

DR. ]ilEWTON
D'AVILA

CIRURGIA C\-�RAL
Doencàs de Senhoras - Procto-
10gÍa - Eletricidade. Médka .

GonC'lltório: Rua VItor Mel
rel�s n. 28 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 boras em

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

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 horal.
Res. e Cons. Padre Miguelinho,

12.

DR. I. LOBATO

DR. MARIO WEN·
DIIAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 boras.
Residência, Rua Esteves Jú'

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

.. DR•. IRO V.O���A�G1i?NH�!M
- D E N TIS T A --

.

Uo(!�iuva. ..

•

.

Com êste VAloV' ti. S.
ó.b .. i..ã. ume. conta. que
lhe ..endllr\Í. juro cem

penso.do..
II

leva.l"� pa.I'a. SUl!. residi,,-

,
Ci6 um lindo II útil p,.esente:

um BELISSIMO eOFI?Ede A�O aROMADO.

APt"ocure hoje o NOVO

NCO GRiCOL,A
� c7�I'IO-, 16

f'LORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA�. "_···",·

----- -------------------------------------------
I·,�_..·

� � .

I Restifllrante Rapofi
I
I
•

I. Desconto especial para os senhores viaj!1ntes.
......................R.e••••••••••••••••••••

Rua Marechal Deodoro 50.
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

Viage.m com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS:,j80
.... -.

'RiPIDO�SDL-ãi-ISILBfBO)�
--

�
�Florianópoli8 - Itaiaf. - Joinville - Curitiba

,Agência-: l\.ualDeodoro e8quina:da-:
Rua:;Tenente .Silveira:. ii �

---�.---"'- .....-----------------

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 HOR!ZONTE.

Filial: SÃO PAULO

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

Atendtl "RIOMAR"
.

End. Teleg. "RIOMARLI"
\

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
8AII0-MOTOR ccCIRL -I BORPeIB"

ITINERARIO
SAlDAS DE

J D'A VOLTA

-

Fpolis. Itajaí Rio Santos

8/4 10/4 15/4 16/4
25/4 27/4 4/5 575
3/5 5/,5 10/5 11/5

/

O horârio de saída de F'�rianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará �scala nos

portos lle São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. ..._

Para melhores informaç,ões" dirijaJIl- e
..
à sédE! da

I Emprêga, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Tel�fone 22-12.

Ca�a das Esqua.drias
DE ALBERTO BICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - Florianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., COlll

ostóque para entréga imediata. _"

Execução aprimorada em Canela' da melhor qualidade
e sem defeitos.

Pdsços baixos - Examine e compre o que está pron
to para entréga imediata
Férro- - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção -do Rio de Janeiro da Cla. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

•

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

FARMACIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

MÊS DE ABRIL

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

1 _ Domingo _ Farmácia Santo Antônio - Rua
FeliP_e Schmidt, 43 .

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

8-- Domingo _ Farmácia Catarinense - Rua Tra
:ano.

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

•

15 - Domingo _ Farmácia 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
mídt, 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
da 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. _"..--- -

clube .

TRATAR NA
"A MODELAR"

� eeG••••••••••••••••••••

Dimibuidol'

Comercio Transportei
Rua Joio P!uto, 8 Fpo1J&

C. IL\MOS S;A

BORDADOS A MAO
Ensina-se na RUll FeliciallO NE"es Pires lZ.

FOTOCOPIAS
�-r"�l

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO
. -

Rua João Pinto, (altos)' 18 - Florianópolis

A HORA
DE PóRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catarina e

particularmente de Florianópolis.
. .'"

À venda nas principais bancas d� JornaiS.
Para maiores informações ,PTOCUrê o agente

'cspondente, à Braça 15, nO�;�__""",,,_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•• ",.....$ "_"�Y"�_ -=-- .."__� ..:F:..;I;.:o;.r:ia:n:..:ó!p:o:.:li�s,:...:S;.:;e,;;;;x.;ta.;..-�fe,;,;i;.;;,r�a';..;.2_0_d...e ..A_b_ri_l_d_e_l_9_5_"6__.... ...... �_� """", �"_.ft_·__'-_,�3 ,...:......__

Só mesmo' os

AVENTURAS _- DO' ZE-MUTRETA

80
••

etais
�SERENADA

ANTONIO 'FEIJó

Astros das noites límpidas, velai-vos!
Luar, desmaia o teu clarão, desmaia!
-Cravos, papoulas, rosas, inclinai-voa!
Deixai-a dormir, deixai-a, ..

)
Aves calai-vos no arvoredo antigo!
Silêncio, espumas que beijais a praia!
Dorme! sonha talvez... sonha comigo ...
Deixai-a dormir, deixai-a: ...

Soprai de manso, virações caladas!
.

Ungi-a de perfumes, inundai-a'!
No aroma das magnólias desmaiadas!
Deixai-a dormir, deixai-a .. "

Cristalizai-vos, lágrimas noturnas,
e em pérolas trementes orvalhai-a;
Caí de leve das cerúleas urnas!
Deixai-a dormir, deixai-a ...

Astros, luar, constelações, velai-vos!
Aves, silêncio! brisas, perfumai-a!
Cravos, papoulas, rosas, inclinai-vos!
Deixai-a dormir, deixai-a ...

•••••••••••••
f ..

ANIVERSARIOS comerciári-a muito estimada
FAZEM ANOS, HOJE: e apreciada pelas suas ele-
- sta. Nadir Lopes Al- vadas qualidades;

I-sra.
'

Laura Moreira,meida; \ ,

- sta, Norma Brasil, fi- espôsa do sr. João Moreira
lha do .sr. Euzebio Brasil Filho, funcionário aposen-

_::_ dr. Gilberto Doin Viei- -tado do Tesouro do Estado,
ra e dama muito estimada na

sra, Alice Arantes' sociedade local pelas qua
Zimmermann, esposa do S1'. lidades de carater e cora-

Henrique Zinimerrnann ; I ção ;
.

/

- sr. José Pires Zytkue-] - .sr. Astrogildo Macha-
.

wísz oficial da Marinha do
.

Mer�ante;' .

I - sr. Carlos Eduardo Vié-
,- sr. Alvaro de Carvalho gas Orle

residente ,tem Brusque; 'I --:- o inteligente e est�dio
- sr. Henrique de Bem, so Jovem Deodoro Peixoto

representante comercial, em 'Lopes Vieira, acadêmi�o de
Araranguâ ; In_ossa Fa.culdade. de FIloso

,

- sr. Egon 'I'ietzmann, fia, e estimado filho do nos

coletor federal em Br\lsque : so digno patrício sr. Coronel;
- sta. Yolanda Cabral, 'Pedro Lopes Vieira.

ATENÇÃO" CAÇADORES
f ,.�r�;"�:- .

,i-'
Avisá n. 1, da Diretoria de Fiscalização de Armas e

Munições; aos senhores 'caçadores :
Ó; i, , '.'

.

,"
,

O TRÂNSITO DE ARMA, SEM A DEVIDA LICEN

ÇA' "IMPORTA NA PRISÃO SIMPLES, DE QUINZE
DIAS A SEIS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRU
ZEIROS A TRÊS MIL CRUZEI1WS, OU AMBAS CU,MU
LATrVAMENTE". (Art. 19 da Lei de Contravenções Pe-

,

,nai�� partir do dia 10'de maio, (abertura da temporada
de caça) a Diretoria de Al'ma� e Muniç.ões, _pro�overá em

todo o Estado, rigorosa campanha de fIscahzaçao apreen
dendo e punindo .n.9s têrmos da fiscalização em vigor todo
r.quele que fôr E:ncontrado com arma de caça, sem a de-

.

vida licença.
'

.

Florianópolis, em -16 de abril de 1956. .

.

Alcid€s Bastos de Araúj'õ - Diretor.

1

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evitará dllres

'ALIVIA AS CÓLlCAS'UTERINAS
Emprega.se com vanl�gem para _c�m·
bater as irregularidades g�s funçoes
periódicas das senhor.s, E calmante e

, regulador dessas funções.
flUXO,SEDATINA, pela 'Sua com·

provada eficáci.; é muito receitada,
Dev.e ser usada com confiança,

•SQ•••••O•••••••••••••••�••••••••••�••••••••

Au:7(iliar de Costura
Procura-se mo<}as de 14 a 16 anos de idade,

ferência com alguma pd.tica de costura.
...

Tratar à rua Saldanha Marinho nO 129.
Confecções Oran.

de pre-

r-�' --�-___';_"':'--
....

'"

''I
• 6

b

ceberteres .. �

Realmente. O remédio são os cobertores. As noites,
';üesmo que dormidas num gostoso e co;nfortavel colchão
'Divino", são agora um suplicio, quando não se recebe o

calôr tépIdo de um bom cobertor de lã, fabricação da
Rheingantz, a mais famosa marca nacional em cober
leres.

Para o frio diurno existem as lindissímns malhas,
que, êste ano, !!lais do que sempre se tornaram o a�asalho preferido por todos e para todas as horas. Ha ainda,
(JS tailleurs e os manteaux de confeceionistas famosos
como a �'MeteOl'''; a "Finostil" a "General Modas" todas
elas fornecedoras da �'A Modelar", em caráter de, abso
luta exclusividade.

Ha, .aínda: os casacos de pele. Os sempre finos, Os
sempre gostosos e aristocráticos casacos de pele, cuja
coleção, neste "inverno triunfal da A Modelar é verda
deiramente notavel.

Retornando aos cobertores, devemos 'informar que
"A Modelar". possue, êste ano um magnifico, um CO
LOSSAL (nada mais adequado mesmo de que êste "co
lossal") estoque,' "Colossal" na quantidade e baratíssimo
nos pI'eÇOS ... ,

Parker
'lIink

AZUL REAL

l.AV�VEL

instante!lava ..se num
Em caso de acidente, bastam águo lavável. Se deseja permanência, use

I

Quink Permanente. Todos os tip.9s
de Quink, lavável ou Permonente,
contêm solv-x, que limpo e pro.teg_
e suo caneta. Quink pode ser usada
em qualquer caneta.

e sabão

roupas e

tígio do

comum para retirar, das
dos dedos; o mínimo ves

Parker Quink Azul 'Real
HOJ E NO P'ASSADO

20 DE ABRIL
Lavável.
Se 'deseja segurança, use Quink

, A data de hoje recorda-nos que:
em 1775, nasceu em Lisbõa, o marquês de Atê-
grete,

.

distinto oficial colonial no Rio Grande
do Sul, tendo exercido o comando de nossas fôr
ças na fronteira do sul. Assim, em" 1817, der-

--:-'_'otou o famoso caudilho uruguaio- Artigas,' na
batalha de Catalán, que para sempre aniquilou
o poder' daquele heroí da independencia uru

guaia;
em 1777, foi tomada a náu espanhola "San
Agustin", de 70 peças, na, altura da costa de
Sant_a Catarina, Santo. Antonio", 64 peças, e

"Prazeres", 62. Na "Santo Antonio" estava o

comandante da esquadra lusa, Mae Douall;
em 1817, tendo recebido noticias de que suas

. tropas haviam sido batidas no Porto de Pedras
e de que avançavam com celeridade .as fôrças
legalistas mandadas da Baia, o governo revo
lucionarto republicano de Pernambuco declara
a patria em perigo, chamando todos os cidadãos
ás armas,
em 1855, no Rio de Janeiro, nasceu José Maria

Av. Presid_ent. Vargcn, 435 - B.· CInda, - Rio clt JOfl.irllda Silva Paranhos, Barão do Rio Branco, vindo
, \ Sta, Catarina - Machado' Cio. S.A•• Rva Saldanha Marinho. 2 _ Florlanópollla falecer em 10 de .

Fevereiro de 1912. Era
I

___bacharel em ciência Jurídicas � soci�is pela �����'�������������������R�E;P�R;O�D�U��Z��A��AGE�Faculdade do Recife, tendo feitó em .São Paulo (,NO t,eodCUlo) SEM INVERT1l:-LA
�: �:i�;�:o:êSc[uda:r����;�o do ;:�lr;ur��: ;eo�ai��:'

-

cem a B'·,bl"ta na Ma""ochefe do ·per.iodico, fluminense "A Nação" por
.

.

,ocasião da campanha abolicionista, deputado SEXTA-,FEIRÁ, 20 DE ABRIL
Ipor Mato Grosso ,'-de 1869 7ft, consul geral

Deus, prova o seu próprio a';D0r para C?l\os.co, peloem Liverpool de 1876-93, superintendente do
fato' de ter Cristo morrido por nos, sendo nos ainda pe-Serviço Braaileiro

_

de Imfgraçãô 'na Europa, d (R'om 5'8). Ler Heb. 3:12-15.Mi PJ' t
"

'Ul h" r d ca ores. ",

.

d
'

, �In-Ish�. e.lllpo�encla�',�Q . �� ,;--'!,.aj"" l���Ol1 ue
UM DIA �na cidade onde eu vivia, uma u�'Ida e mo-

'"

-. 189�, .a.J8�.§.;_�q.ua_n�o· �e�,�&rs.P1�:.P�����.,�so �de, .V'1!1 dô�. Departamentó de Saúde est�ve esta?lOnada por:�:' aI:bI�I a.g�.ll}_'E!? .�.rU1>Or.10� de�:�'1s�p�]f�� tam";. certo período de tempo em' c�da balrro da cI,dade. TodaBem dirigido as ....nego�laçoes da questao do
1 ão eraconvidada a um exame gratuito dos pul-• ',' _. ,

TI" b a pDpU aça < <

-, '"terrItorIO contestado do Amapa. �Ol ta.m em - I pI'ocess'o chamado abreugraÍla a fIm de que
.

. ;.
P

.

d 1 ('96 1899 B d l110eS pe o <,'MIl1lstro em ans e .: a
r. ,. em erne. e

qualquer caso -insipiente de tuberculose pudesse ser ve-1899, a 1901, e, em BerlIm, de 1901 a 1902. Gra- 'f" d t
.

d Cllroa
. �. '

,

l' ri lca o a empo e .
,ças a sua larga capaCIdade -dIP omatlCa e ao

P 'g nt
.

a um amigo. meu se êle tinha tirado sua-, fI· b . h' t ',' f' er u eI
,

, _" ,"
seu' �)IO une o sa eI JS onco e. geogra ICO, o

::Ibreugrafia. Êle respondeu-me que nao. Pode seI,BraSIl logrou a 'posse de 30,�22 qUI!ometros qua- ". -me êle "que eu esteja receioso do que ela possa redrados� pel� lado de Washington, 260.000 pe.lo �:�:�." Não' queria enfre�tar a possibilidade de -deseoBerne e maIs 20.00? pelo tratado de Petropohs, brir que êle estava afetado de tuberculose, mesmo saao t,odo 490622 qUIlometros quadrados, que fo- b ndo que s-e tratada em tempo tinhá tôda a proba lida-,ram confirmados para integralização do nosso de d c 'a

'
.

'e e UI.terl'itorío sen1 que para' isso houvesse,gUerraillem Tod�s nós sofremos do pecado, uma enfermidadeao mesmo simples desavenças nas nos sas 'rela-
l'tO mal's -perigosa que doenças físicas. No entanto,'

-t t d' F
- 'I. • mu

.

lções com. os povos cón es a ores. .?1 mllllstro
evitamos de enfrentar'a Deus e a pene�rante realidade de

. do ExterIOr nos governos de RodrIgues Alves,
sua palavra. Mas Deus n&o sómente nos rev,ela nosso pe,

Afonso �ena, Peçanha e Hermes da. Fonseca, cado, Êl-e oferece gratuitamente o remédio para a c,u,ra,num penado de dez anos. Era presIden_te do
libertacão é vitória sôbre if'poder do peca.do. Tal e oInstituto Histórico, .me�bl:o�' da \�cad:mia de
amor de Deus.

.

Letras e de outras mstJtmçoes naCIonaIS e es-

trangeiras.· Possuia varias condecorações-do"

Brasil e de outras nações. Publicou: "Episodios
. da guerra do Prata", "A

. guerra da tríplice
aliânça", "Efemerides brasileiras", "Le Brésil

em 1889" -e varias obras historicas e, geograficas de
grande repercussão, dentro e fóra do pais;
em 1867, deu-se â tomada da Fazenda MachOl"ra,
na zona fronteira da Apa, que. éra propriedade
de Solano Lopes, do Pa!:aguai. Foi um_ tios su

cessos da coluna brasileira de invasão do norte
daquela républica, ganho pelo Coronél Carlos
de Moraes Çamissão e tenente coronel Juvencio
Menezes .Atacados depois, os nossos tiveram de
empreender a famosa retirada da Laguna.

,

ANDRÉ NJLO TADASCO

...,

PR�ÇOS: 2 onças· CR$ 20.00 - 32 onças, CR$ 130,Oa

:1

Parker
'uinle

� 'a'única tinto

que contém solv·,

Repret'1Ifantes exdllslv9S (tOro todo o BrQJjl
COSTA, pomLA , elA.

LONDRES (B.N.S,)
Uma firma de- ,engenharia
britânica, que no curso da
Segunda Guerra 'Mundial'
produziu tanques ejetáveis.
de combu,;tível para Os "Es,
tados Unidos, declarou ter
obtido ã patente

�

para um

espêlho que produz o reflé

xo. direto., Cpnstituido de
dOJS espelhos laterais ajus
tados em ângulo, entre si,
'reproduzem imagem natu
ral, ft não a invertida como
de costume,
Wma página impressa pos

ta em frente do espêlho po
de '

ser lida "1lormalmente.
Uma das principais lojas de
Nova Io_rque já solicitou in
formações e os salões de be_'
leza de LQl1dres também 'se
mostram interessados no no
v'o invento. A finua está pla
nejando conceder licença
para fabricação dêsse espê
lho, em países de ultramar.

I
.....................

-

-r
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ORAÇÃO
, Pai .celeste, quando chegamos face a face diante de

ti somos despertados 'para o conhecimento. de nossa vida,
•

bpecaminosa. Ajuda-nos a humi.lhar-nos -perante tI e us-

cal' ° perdão por Cristo" nosso Bend,ito Rendentor. Eu teu
nome oramos. Amém.,

PENSAMENTO PARA O ,DIA
Cônscio de meus pec'ados, buscarei o poder redent6r

de ·Deus e p'ermanecerei no seu amor.
,

ELIZABETH URCH (Escócia)
......� �

,

,

,Precei-Io do Dia:
A MAQUINA HUMANA
O organismo humano as

semelhá-se a ..uma máquina
que trabalha sem cessar.
Mesmo em repouso ou du
rante o sono, está funcio
nando, gastando-se e con
sumindo energia. É preciso,
pois, compensar o gasto e

reparaI' as perdas. O mate
rial reparador dós tecidos e
fornecedor de energia é o
alimento.
Use alimentação adequa
da para fornecer as

substâncias indispen
sáveis ao bom funciona
mento da máquina hu
mana. - SNES.

� -PARTICIPAÇÃO'
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", nestà Capital.

F,lori!}nópolis, 17 de abril de 195"6.

DR. ÉWAI.DO JOSÉ RA
MOS !;lCHAEFER

DR. DJALMA DA COSTA MOELLMANN
.

A família do' Dr. D,ialma da Costa-- Moellmann,
na impossibi1idade de agr!idecer, pesso.almente, a,
quantos- se manifest�ram, por qualquer forma, na

ocasião do falecimento de seu inesquecível DJALMA,
expressa a todos, por meio dêste, a sua imensa gra
tidão.

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
PROGRAMA PARA O �"il:S DE ABRIL

SÁBADO - DIa 28 de Abril - Grande Soiré,e (A
cargo do' Bloco dos "Acanhados").

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
j

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

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

:)Ul'O Preto, 123 - Te!. 3559.
.--_......,..,.....J'.w.J'"..................,... \ '

• • >I< * * >I<

:I: No início, o Cancel' é *

uma doença, local: con- *

sultrimediat�mente"O '"

seu médico *

Auxilie a campanha '"

contra o cancer da As- ...

soéiação Catarinense-"
de Medicina. •

..* *Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii iro ama0 i! Imin o n!� a " ·8 i I
Paula� 'Ramos e Avaí, os adversarios

"
-

o FORTE CONJUNTO DO G. E. OLIMPICO, DE BLUMENAU, ESTARA'; AMANHÃ, NA ILHA, DEVENDO REALIZAR DOIS
AMISTOSOS, SENDO O PRIMEIRO FRENT � AO PAULA RAMOS, AMANHÃ, E o SEG UNDÓ CONTRA O AVAl, DOMINGO.

" DUAS PELEJAS DE ENVERGADURA QUE NINGUEM DEVERA' PERDER!

-o .:Estacdo Esportivo"
..............�•••••••••••••••••••••••••A 'i•••C•••••••••••••••••r••••••••••••••••••••�•••••••..........r �••�

, ,
'

�Iarcadas as datas, para o início dJ
certame' da 'capitãl-

,.

/
JUVENIS A 2, PROFISSIONAIS A 3 E AMADORES A 9, TODOS NO MES DE JUNHO - "DIA DO FUTEBOL", A 27 DE MAIO:
Aval x FIGUEIRENSE E PAULA RAMOS X IMBITUBA - IMPOSSIVEL ESTE ANO o TORNEIO "NELSON MAIA MACHADO"

\
/

o Campeonato de JProfis- nião, tendo sido tratado arrecadações dos certames nharn a ficar prontas para, tuido pela Federação Cata- maio próximo. Nesta Capital
sionals da Capital vai come- também do inicio dos certa- 'da Capital e das Ligas Joín- aprovação ainda êste mês. .rinonse de Futebol para ser: os jogos estão assim pro-
çar nem muito tarde nem 'mes de juvenis e amadores, vilense, Tubaroriense e Blu- Áo que parece, o Imbitu- disputado anualmente em' gramados:
muito, cedo.

, que será respectivamente Imenauense. Talvez no pró- ba irá disputar n?vamente o todas as cidades onde exis-I
Será no dia 3 de junho o nos

' dias 2 e 9 do mesmo 'ximo ano, quem sabe. certame metropolitãno, de- tem ligas, entre os quatro Figueirense (campeão) x

torneio "initium" e uma se- mês. I No momento o Departa- sístindo, desta f'orma de re- primeiros colocados dos cer- Avaí (vice-campeão).
mana após ã primeira roda- .. -Não haverá êste ano a .mento de, Futebol está cui- tor'uar' á Liga, Tubaronense tames correspondentes ao a-I '

'

da. Foi o que decidiu o De- realização do Torneió'''''Nel- l dando da elaboração das de Desportos. no anterior, êste ano será Paula Ramos (30 coloca-
partamento de Futebol, da son Maia Mac,hado" entre os ltabelas dos certames -da Cª,-,' "DIA DO, FUTEBOL" efetuado, consoante ficou do) x Imbituba (40 coloca-
Capital em sua última reu- dois primeiros colocados em pital, esperando-se que v-e- O "Dia do-Futebol" .ínsti- 'deliberado, no dia 27 de do).,

\ --,---------'---------------------------------------------------
"

, -�
VENCEU BEM P FERNANDO RAULINO

-

P J'
,-,'

'd" d�' I t PI' R
.:': ,

Fute!��ib�,��-:.ee�����od��ti�:�Zs,g��::�sOsa��eI�i::��:
,

' ar'a:, ,O" _DO' e om nuo c,oo ra o au a ' amos
arriisto�,a entre � E. C.' Fel:nando Raulino x E. C. Treze

'

'''APRONTA'''HOJE A' TARDE O FIGUEIRENSE
,de MalO, Campeão Amádorista de 1955. . '

... -

,A equipe do Figueirense, Bocaijrva.ctreíuando sob as, domingo em Criciuma, é son; Trilha e Laudares ; A-Precisamente ás' 16,10 horas. teve; início o jogo, com .

I
"

I
a saida favorecendo o,Fernando Raulino, dando o toque que vem 'disputando -com ordens do técnico Nelson provável que o team alvi- n ibal, Helcio e Walmor; Plá-

'inicial o seu comandante de ataque Osn i .que passou -pa-
sucesso o �ítu'lo máximo do Garcia afim ):de .enf'rentar negro para depois de ama- I cido, Julinho, Odilon, Beti-

- Estadôtendo J'á, é,-Ji'minado o [domingõ próximo o "onze" nhã atue com a formação 'nho e Ceça. '

'Ora Rodrigues este atr�z.ou a Frederico que despachou pa-. -

I Ira, o ataque, quando rechassou ã ;d�fesa contraria. No Comerci�tio� :est�r�\na tar- d� Pafmeir�s,: em- Blum:nau. com que eliminou o c�mpe�o . o. "apronto" desta tarde

entretanto volta a equipe 'loca}, a atacar, atravez .de Ro-.
de de 'h�Je no estadlojia"!:,ua' I>.l::mtí! Ao.epto, do conjunto da L., A. R. M., ou seja WIl- ,dlra.

,

drigues qUe'f:;;z úma 'ótima partida- Ílté aquele Iústante, -SllL-ÃMERfC'ANO DE;JtEMO, VENCE NA INGLATERRA O BOTAFOGOquando num tiro cruzado sobre a área Osni assinala o ,',
"

E'M'e'j\;''1I"I'�A""O-�" "'.,,
'

, '

_

". -
' RIO, 19 (V. A.) - Em prosseguimento a sua tem-}.o tento para os seus, isto aos 8 mits. ,'da primeira etapa. ,,''_'''�'.

E' dada nova saida, agora' pelos trezistas, porém encon- Seg'u:io-:a piri�eira' tu'l'�a _ A,manhã o
pora.da- pelos gramados do Velho' Mundo, o Botafogo con-

tram a defesa local em tarde inspirada, e assim volta o ' , .
seguiu 3a. feira mais uma espetacular vitoria, ao abater

restante da delegação o Burnley, pela contagem de 2 a 1.
r1i'e, rnan�ó' ao ataque, onde passa a jogar fre.quentemen-

'

�

RIO In (V A) E
. -

-

d F A' B' Os tentos do prelio foram marcados todos na se-te, até qt e aos 20 mits. novamente Osni faz balançar as ,'" .
- m aVIa0 a orça erea rasi, -

I
. gun da éfapa, os do Botafogo por intermédio de Nivaldoredes adversárias, conquistando o 20 tento da tarde, co- eira que deixou ante-ontem, o Aeroporto Santos-Dumont,

locando o seu Clube em vantagem no marcador por 2xO. part.iu para .a capital peruana, à prjmeira turma de re-
E' Wilson e. do Burn ley por Mac If9· Esse' cotejo foi efe-

Saem' os visitantes e vão ao ataque, quando o jogador n. madores nacionais que no próximo dia 29 participarão tuado na cida?e de Burnley, Inglaterra. '

J1 perde excelente oportunidade frente a fren.te com o do Sulamericano de Remo 'a ser disputado no Porto de
goleiro, atirando, para fora; Sentindo 'Ó perigo a sua cí- Callao, A segunda turriu(''deixad. o Rio, no sábado pró- \

àa�la; retomam os locais o dominio da bola e partem ximo, pela manhã, em avião da Panair do Brasil, em vôo
para o ataque onde continua despontando a figúra de díréto à capital inca.
Rodrigues, até aquela altura o maior homem em Campo. A PRIMEIRA TURMA
Com o Fernando mantendo maior volume de jogo; ,

sem A primeira turma da delegação nacional viajou com

contudo esquecer que em diversos contra-ataques o 'Tre- (1 avião" da FAB' integrada pelos srs. Valter Conszenza,
ze só não ass{naloLl tentos, dada a pouca habilidade dos Ciiretor técnico; Henrique Când'ido Camargo, delegado da
homens do seu ataque, ond� apel1as uma vez por outra CBD; Rui Martins Fontes, carpinteiro; jornalistas Fre
fazia perigar a cidadela contraria. M?-rio melhor elemen- derico Quartaroli,

I

do "Diai-io Cari"oca" e Mauro Pinhei
to do ataque trezista, e que sofreu implacavel marcação ro; da Emissora Continental e mais os seguintes rema

c1e Donatilio, termina a primeira etapa acusando o pla- dores; Alvaro Lobão, ErnestO" Pimentel, Francisco Tor
eard de 2 x 6. res Medina, Jorge da Costa, Osmar de Souza (patrão)"

Após o descanso regulamentar, vo'naram os dois con- Sergio M3;rtins e Valmor Vilela.

juntos ao Campo, com a saida pelo Treze, que vai ao ata- NO SABADO O RESTANTE

que, porém sem resultado, pois ainda agora mostra-se No sábado em avião da Panai!; deixará 0 Rio, a se-

firme a defesa local.
'- gunda turma, assim constituída: Jorge Luiz Gae:Iizer,

O jogo prossegue cQm o Fernando Raulino 'domi- ehefé da delegação; Heitor Camargo, delegado; Floriano
nando as ações, atuando o Treze a base de eOll1ra-ata- .Avila dé Sá, secretário Luiz Castro Menezes, médico;
ques,' e 'num desses quando eram d'ecorridos 22 mits. da Rudolph Keller, técnico e mais os remadores; Adriano

-

segünda etapa novamente o n. 11 vê-se em ótin"ii posição Soares (patrão); Alvaro Elpo (patrão); André Richer,
vara marca)', e não o faz por não ter a: calm'a necessaria, A. Schmitd, Davi Charb, Pevir Moraes, EdS(j)ll Westphal,
chutando a bola por -cima do travessão. Francisco Schmitd, Hamilton Cordeiro, João de Oliveira,

, O Fernando domina o adversário muito bem no meio José Carvalho Filho, Lan Menezes, Manoel ,Figueiredo,
60 Campo até a entrada da área, onde os seus homens de Mario Lemoriza, Nelson Guarda, Ronaldo Arantes, Rui

ataque falham na finalização, disso se ap'roveita o Tre�e Kupper e Sadi !erber.
'

�

que caminha para a área local, e numa Jogada sem in-'
tenção de Calimerio BranGo aga.r_ra o balão e larga, en
caminhando-se mansamente para o flindo das redes. Es
tava mal'cado o primeiro gool trezista, quando eram de
wrridos 30 mits. de jogo. 'pesse momento em diante e,qui- Domingo último, no gramado do 14° B. C., defron
libram-se as ações, com o Treze mais positivo nos arre-

' taram-se as equipes do ,Duque de Caxias, do Estreito, e

mates finais, �nquanto que o Fernando mantem o mes- ' Botafogo, da Prainha, em partid:l amistosa.
mo ritmo d� jogo no meio do Campo até a entrada da Na preliminar ve�ceu o Botafogo pelo escore míni�
área, sem que seus homens atirassem a gool, e quand0 o' mo.

faziam sem nenhuma pontaria. E termina a partida' com ,A partida principal, com início ás 15 horas, apresen-
a vitória dos locais por 2 x 1. taram as suas equipes assim constituidas:

Anormalidade: Aos 26 mits. foram expulsos do gra- 'O BOTAFOGO com Agripa, Pedro e'Osni; Orlando,
,mado Ildefonso e jorge por se agredirem mutuamente. Flávio e Marinho; Vavá, Guarací, Hamilton, ÁUgusto e

,

Arbitragem: A primeira etapa esteve a cargo do, Sr. Feneira.
' "

Ataide Dias que, .foi substituido pelo Sr. Antonio Dias; O DUQUE DE CAXIAS - com Valter, Alvill'ho e Fi-
os quais se conduziram satisfatóriamente. délis; Luiz, Nelson}! Ger;vásio; Babá (depois Paulinho),

As duas equipes atuaram assim: Nica; Ney, João e Doma. '_
� ; /

FERNANDO RAULINO - Branco, DonatiHo e Ola� Sequência do jogo e seus artilheiros:
, dio; Hildebrando, Frederico' e Aniel; JoTge, Rodrigues, ,

Aos 3� �llts, do primeiro tempo Atlgusto abriu a'

Osni, Ney e Jorge Hazan. contagem pai'a o BO�!lfogo. ,Nó segundo tempo, aos cinco
TREZE DE MAIO - João, Héli0'e'Ag'uiar; Ivaldo, lnits. Nelson emp�ta.•",a partida, novamente Nelson de pe

Ildefonso _e .Cl'uz.� WilS011, Jóson, Miario, Calimerio e N;a- I:alty aos 14 mits. Con,segue igualar o marcador, aos 28
zareno. mits.; o Botafogo por intermédio de Guarací; aos 35 mits. CINEUA/ Ã preliminar que reuniu as equipe� secundarias do Ney, desempata, a favor do' Duque de Caxias e finalmen- -/ l'l
Fernandll Raulinb, e 'principal do Volante, termin0u com ,te, aos 42 mits" Flávio do Botafogo empata definitiva-' -VENDE-SE um projetor de cinema,

,dé.'lte ulfimo])o 1JlJl t�l1j;Q "�, ,ero, sendo de sa- -mente a partida. �lóro, marca MOVIE MITE. /

que os locais pArderam çluas penalidades ináxi- • Arbitro da pa-rti€la: Be-madino :v.a,��" atu3;!.(ão regular.
batidas' Gil e Abel foi defendicla pelo.gol�i-' Apreciação geral da partida: ól;imamente,dispútáda.

fora ': ,r�sp,eetÍ\:�1Úente,
"

,L. C.

O PREFEITO OSMAR CUNHA FARA' A
ENTREGA DOS PREMIOS

Hoje, ás 17 horas, o pre- ·'pri.mios aos campeões de \'0-
feito Osmar Cunha, que já leibol e basquetebol de 1 fi55.
foi presidente da Federa-
ção Atlética Catai',inense I Ao ato deverá comparecer
estará na séde da enti'dade, 'avultado número ele afjeio
convidado que foi para pro- nados dos dois salut:H'es es
ceder a solene entrega ebs portes.

a Equitativa dos Estados.
. Unidos do Brasil

.

-SOCIEDADE MÚTUA DE
-

SEGUROS GERAIS
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
.'

SÃO, CONVIDADOS OS SENHORES SEGURADOS
n. A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS"DO BRA
�IL !"- SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA EXTRAOR
...�INARIA ERIMEIRA CONVOCAÇÃO NA' SEDE SO
�IAL AVENIDARIO BRANCp 125 - SETIMO ANDÀR
AS DEZ HORAS DO DIA 29 DE MAIO 'DE 1956 AFIM
DELIBERAREM SOBRE AS SEGUINTES ORDENS DO
DIA:

ALíNEA A) ...::: REFORMA DOS ESTATUTOS DA
SOCIEDADE

ALíNEA B) - INTERESSES GERAIS
RIO DE JANEIRO, 16 DE ABRIL DE 1956
JOÃO CARLOS MACHADO - PRESIDENTE,
GALDINO DO VALLE FILHO - DIRETOR
)":;NIO, ,CARVALHO DE OLIVEI�A - DIRETOR

DUQUE DE CAXIAS 3 X BOTAFOGO 3

Procura·se EIPBE80
1 especialista em óleo crú, retificador e ajustador.
1 so.ldador elétrico e oxi-acetilenico.
i""torneiro mecânico.

"

Tl:atar á rua Tenente Silveira 42, com sr. LAURILO/
SEREMIM.'

,

de 16 m/mo so-

Aceita-se barganha.
TÍ'::ltal' :i�f'CitSít iYA:S 'N0INAB" à Rua .Tuno Mou-

ra 13 �alltig-a Major Cgsta).
'

HOJE EM LIMA'O
FLAMENGO

O Flamengo, iniciando
sua excursão pelos Novo e

Velho Mundo, jogará hoje
em Lima contra o Alianza.
I····..•.•.••�e��••

TREI,NO DO C. A�
GUARANI

Na .noíte de hoje, se as

condições do gramado do es-
'

tádiq da Praia de Fóra per
mitirem, o C. A. Guarani
'ealiaará mais um ensaio
coletivo, obedecendo ao pro
grama de' treinamento 'ela-",
oorado pelo técnico Newton
José Garcez para a disputa
lo próximo Campeonajc da
Cidade.

SUL-AMERICANO
DE ATLETISMO

O Campeonato Sui-Ame
:icano de Atletismo, sr.gUl1-
Io informes chegados 'de
Santiago do ....Chile, prosse
gue renhido e- sensacíonàt.
�o terceiro dia de disputa /.

as classificações foram es

tas:

MASCULINO

1.0 lugar - Chile, cOlp
85,5 pontos
,2.0 lugar - Argenti la. 85
3.0 lugar - Brasil, 8(1,5
4.0 lugar - Colornbia, 18
5.0 lugar - Uruguai, 13
G.cIugar - Perú, <1
7,0 lugar - 'Equador, O.

I?EMININO

1.0 lugar - Argélltina� 46
pontas
2.0 lugar - Chile, 24
3.0 rugar - Brasil, 6
4.0 lugar - Perú, 3.

CINE SAO JOSE
As 3hs.

O IMPERADOR DE CAPRI
Preços : 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 8lis.'
M4DALENA

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

1_•••••
As 3,- 8hs.

CINEMASCOPE
ROSE MARIE.
- technicolor -

Preços: 18,oó - 10,00
Censura até 5 anos.

:r:1·Pl-r�'1
As - 8hs.

O IMPERADOR DE CAPRI
Preços: 1.0,00 - 5,00.
Censüra até 14 anos.

("·,IS
Afl 8hs.

ATALHOS DO DESTINO
Pl'eços: 8;00 - 4,00.
Censura até 14 anós.

.
'

As 8hs.
O MACHADO SANGRENTO

, Preços: 10,00 � 5,00
-Censur(t até 14 anos.

, As 8hs.
John HODIAK em:

O ESPIA 49
O FANTASMA DOS PRA
DOS com: Rex Allen
O CH1COTE DO ZORRO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco do Brasil·S.· I.
,

FLORIANOPOLIS
CONCURSÓ PARA FISCAIS-VISITADORES

(Exclusivamente para AGRÔNOMOS,' ENGENHEIROS
_ .. AGRÔNOMOS e TÉCNICOS AGRI,COLAS)

O BANCO DO BRASIL SIA torna público que, vi

sando a pel'mltir o aproveitamento de Técnicos Agrí

colas, resolveu reabJ'ir, até 31-5-56, das 13 às 16 horas,

nos dias úteis (excluído'-b sábado), em sua agência nes-

.

ta cidade, à Praça XV de Novembro nO 3, as inscri

ções para o concu��so acima, enc�rradas � 2�-2-56, cuja
realização, que sera levada a efeito no Distrito Federal

e nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Para

ná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e

Ceará, fica transferida para o decorrer de agôsto pró

ximo vindouro, em horário e local a serem oportuna-

mente anunciados. '
-

O edital respectivo está publicado no Diário Ofi-

cial da União, de 22-12-55, e se encontra afixado; tam

bém, em tôdas as agências do Banco do Brasil S" A., as

quais se acham autorizadas a prestar maiores esclare

cimentos e fazer a inscrição. Visa êsse certame a sele

cionar earididatos para o preenchimento de vagas NX

CLUSIVAMENTE NAS AGÊNCIAS DO INTEIUQR.
pelo Banco do Brasil S. A. - Florianópolis (S.C.)
NestoJ:- Angelo Aríolí José de Brito Nogueira

Gerente Contador

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

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

assistirem a Inauguração de seu modelar estabelecimento
nó próximo dia 21 às 16 horas, sito à Rua Trajano n. 18.

.

Aos presentes será servido um Cock-Tail, oferta de

Rum Meririo e Biscoitos Duchem, representados nesta

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

respectivamente.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITP
SANrrO E ASILO DE ORFÃO "SÃO

VICENTE DE PAULO"

ELEIÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

belecido no Art. 16 do nosso Compromisso, convido para

110 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 Administrativo que lerão i:ll:! gerir os

seus destinos no período de 1956 à 1958.

Consistório aa Irmandade do Divino Espirita Santo

e Asilo de Orfãs "São Vicente de_Paulo" em Florianópo

lis, 16 de abril de 1956. ,

o Secretário: Gumercindo Caminha.

Os Li.vros' de Ouro da
Juventude

SORTEIO DE 31 DE MARÇO DE 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 ABRIL
DE 1956, pelo SWEEPSTAKE.

'�CÁSA EDITôRA VECCHI LTDA."

Fiscal do Govêrno
ALEXANDRE PAZ

.,

Otima . ,Oportunidade
Excelente residência, com um grande pomar frutífe

ro ao lado, situado no centro da próspera localidade de

Santo Amaro da Imperatriz, está para ser vendida. Dis

tando, apenas alguns quilômetros da famosa água termal

rádioativa "Caldas da Imperatriz", é lugar ideal para

se passar as férias.
Os interessados queiram se dirigir à rua

nr. 16, em Florianópolis.

Plorianópolís, Sexta-feira, 20 de Abril de 1956

ABRil É o MÊs DAS I
HORTAlICAS

•

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

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

hortaliças.
,
Adquira as sementes de

sua preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA

LHO" - Rua Esteves Júnior,
,58 ou no Balcão Instalado,
bem no centro do Mercado
Público .

LIVROS

- O Sn1'. não os encontri
.a sua livraria? Pois peça
JS, quaisquer que sejam
LJara:

__;aixa Postal _::_ 511. FÍG
rianópolis - Santa Catarí-
na.
- E receba-os, sem mais

"rabalhos, pelo Reembolse
Postal.
- No seu pedido não' es

xuecer seu endereço. e n p

me' do autor da obra solici··
tada.

.

- Rapidez e Máxima
Atenção. \

• '" • * * *

* No início, o cancer é *

* uma doença local: con'- *

'.' suíte tmedíatamente o *

I
* seu médiéo *

1*
Auxilie a campanha *

'" contra o cancer da As-. ..

':. SoClaçao Catarinense ..

'" de Medicina. 4 ..

* * '"**

GnDI�a, Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Frmseca, ci

rurgião 'Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e S'eX

. tas-feiras das 19 horas às

21,30 horas.
Exclusivamente com hora

marcada. I '

Patente n.e 40.631

Os automobilistos brosileiros sabem que

o aditivo--ICAr patenteado peja SHELL;
é exclusivo das gasolioas vendidas nos

Postos SHELL.

Incorporando à gasolina· as vantagens do
fosfato tricrecilico, que elimina �a 'pré
ignição e as falhas nas veIas, ICA tornou

a gasolina .sHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado-à gasolina nos próprios d-e

põsitos, carros e vagões-tanque da SHÊLL.

Quando reabastecer seu corro, nao

esqueça:

,
\

somente as ga.solinas SHELL con-têm-OtiriJ
só ,ºS REVENDEDORES SHEll VENDEM GASOUNA COMDe

lira Tenis Clube

• ...,.

-

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 a realizar-se no último domingo do corrente mês

,Ven'de-se um alambique (�ia 29, com início às dez horas, a fim de eleger os mem�
com capacete de cobre em I

bras do Conselho Deliberativo e seus suplentes, de con

perfeito estado, com a capa- formidade com o que preceitua a alínea primeira do ar

cidade de 165 litros de cal- vigo 37 combinado com o artigo 39 e parágrafo único do

Estatuto do Clube.
Florianópolis, 17 de abril de 1956

João Batista Gonçalves, Secretário Geral

VENDE-SE

do. Preço de ocasião; tra

Deodoro' com J oão Gnalberto em Rio

.r- Vermelho.

só OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

*

ED!TAL DE CONVOCA'ÇÃO

:
.......�_··_."""?"•••..�--_........__·_........---I: DOCES H TORTAS
· -

:

i U!!' umo �� I �1
! pô��oce��:g�::ec���ii�:d:n:�

I .

. I �;!�::'� 1�;�:::::;::��:�:
• '.. sanas. Rua Felicíano

: I Nunes Pires, 12 .

• •

: Fumo tostado é aquele que passa por um processo especial de tratamento, durante o qual o tabaco fica·
•

•

•
•

:bento de tcda a nicotina e do gosto ardido. : �•••
:

la

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

:. it
:

.:rl'l am a garganta. .1. t?�:i� •

•
•

•
•

i .'••S.. I� �-

. ! O maximo em ciganos de classe, é fabricado i DR. YLMAR CORR�A

:
• CLíNICA MÉDICA

: com fumos tostados de finã qualidade. : fI,
CONSULTAS - das 10

_

:
: as 12 e clãs 14 às 16 horas.

• : Rua Nunes Machado 17.

••,••,.•,.�••�."•••"•••••••••�
F'One 2911.

DIRÉT"A'u
rLunllmuruLlS. -'--. RIO ÁS 3as.
FFOLlS,-S. PAULO·'::"':RIO ;' 4d!,
PPOLlS.!_ CURITIB�-RIO AOS SABS.

SERVIÇOS AÉREOS :.
CRUZEIRO DÓ :SUl

DIA DA EMPREGADA DOMÉSTICA
27 deAbril- Sta. ZITA - Padroeira E.

Doméstica
Comunhão Pascal das empregadas domésticas

FLORIANÓPOLIS
27 DE ABRIL

EMPREGADAS DOMÉSTICAS:
.

, V�cê que trabalha dias a fio, para o sustento da vida
� ro�rla � dos s;us; você que talvez guarde no coração' lin
dos ídeaís: voce que procura a felicidade ...

Já Pensou em sua alma? \

Já pensou �ue só Jesús é o verdadeiro amigO; alegria�e
consolaçao?

Já pensou em sua. Comunhão Pascal?

Lembre-�e desta obrigação' da sua fé, lembre-se que

sua, alma, boa e generosa, precisa de Nosso Senhor; que
esta a sua espera na Santa Eucaristia.

Venha, sem falta, receber a Sagrada Comunhão no dia'
':.7 de Abril, Festa de Santa Zíta, PADROEIRA DAS EM
PREGADAS DOMÉSTICAS na Catedral Metropolitana ao
lado de suas companheiras de TRABALHO.

'

. Todas as, empregadas domésticas estão convidadas pa-
ra as grande festas:

.

.

DIA 24 - às 7 da noite "na Catedral, Preparação para
Pascoa (nesta noite mordomas serão todas as

a�socia,das de Santa Zita é empregos domésticos.
DIA 25 -

a� 7 da noite na Catedral, preparação para a

. _

Pascoa (mordamos. Os Patrões). '

DIA 26 - às, 7 da noite na Catedral, preparação para a

Pascoa 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 - Benção e entrega da fita ás

novas associadas de Santa Zita.(Mordomos; To
dos os chefes de repartições e comerciários .

à.s 8 da noite, Festa no Salão Paroquial, homenagem a San
ta Zita

Dia 1" de Maio - Passeio.
-:000:-

Empregada Domé;stica não deixes passar o teu dia sem

receberes em teu coração o teu maior amigo: Jesús na

Sagrada Comunhão.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CUMPRIMENTO À "LEI DA
/ F"" Q a'Confor�e l'egistamo;�!A:�iÇãO de anteontem,

' VeG' · a,n· ()
'em de surgir os prímeiros atos do Govêrno do Estado,
.Iando cumprimento à "Lei da Praia", cçnforme se veri- .

.ica do seguinte Decreto de 6, publicada em o Dlárío-Ofi-
ial, de 16 do corrente:

�

Reforma compulsõrtamente :

�De acôrdo com as letras ,A e C, do Art. 52 e seu § 1°
da Lei n. 1.057, de 11-5-5Ll e art. 1S2, letra E, da Lei n.

563, de 24-1-52 e art. 7° da Lei n. 159, de 27-5-9.54:
Júlio Linhares, soldado da PolíCia Militar do Estado,

no pôsto imediato, (Cabo), com os vencimentos integrais,
(Cr$,1.8Ü'6,oo) e o adicional de 4% (Cr$ 72,20), ou seja
com o provento mensal de Cr$ 1.878,20.

João Marcos Vieira, soldado da Polícia Militar do,
Estado, .no p.osto imediato (Cabo), com' os vencimentos'

integrais (Cr$ 1.806,00) e o adicional de 8% (Cr$ 144,50)
ou seja o provento mensal de Cr$ 1.95Ü',00.

E' o seguinte o teor do ArE. da Lei n. 159, de 27 de
maio de 1954, então vetado pelo ex-governador, cujo-veto.
f'ôra regeitado pela Assembléia, e transformado em Lei"

pela presidência da mesma:'

Aplicam-se aos integrantes da Polícia Militar, os

dispositivos da Lei Federal n. 1.156, de 12 de julho de

1950, de acôrdo com ás normas publicadas no Boletim do
Exército n. 24, de 16 de junho de 1951.

O ato do sr. Governador, como. era de esperar, cau

sou satisfação entre os elementos de nossa Polícia Mili

tar, tanto os do serviço ativo, .como os da Reserva Re-
munerada.

.

Interesse do Preleito paio Sub-Distrito
Os moradores do populo- menta da aludida rua,' no I direção ao Balneário, pas

so e progressista Sub-Dis- trecho que fica na parte, sando pela frente do quar-,
trito do Estreito, não ocul- elevada, onde foi procedido tel do "14° E. C., frente ou

tam sua. satisfação pelo mo- para tal fim, um côrte no fundos da igreja N. S. de

tivo de não ter o digno Pre- morro, serviço feito por par- Fátima, Bairro de Fátima,
feito Municipal sr. dr. Os- ticulares, que não tinham até o Canto da Escola de
mar Cunha, esquecido o que noção alguma de engenha- Escrita da Marinha.

prometera ao povo, que su- ria. / O Estreito precisa de uma

fragou nas urnas o seu no- N o trecho em referência, segunda via pública de a

me, em as últimas eleições: foi feito um boeiro, para es- cesso à Ponte Hercílio Luz,
olhar com carinhoso inte- coamento das águas do mor- para descongestíonamento
resse pelo Sub-Distrito, pro- 1'0, boeiro já insuficiente, do trânsito de veículos, a

curando resolver os, �eus pelas suas resumidas di- fim de que não aconteça já
problemas vitais, - pois, mensões. Torna-se necessâ- mais o que se tem verificado
inúmeros os melhoramentos rio, imprescindível, a cons- constantemente: a paralisa
nestes quinze meses de sua trução nos lados do referido, ção do trânsito por qual
administração hão sido in- boeiro, de um paredão de pe- quer motivo, como colisão
troduzidos na local idade. dra, paredão de arrimo, a- de veículos, desfile de tro-
Uma das primeiras provi- fim de evitar o desmorona- pas, procissão, ou passeata

dências do atual Prefeito, mento das margens da rua, de qualquer time de foot
foi o prosseguimento .das 0- o que ve{n acontecendo cons- ball.
-bras do calçamento .da rua tantemente, perpetrando --------------

Ce!. Pedro Demoro, ou rua também água das chuvas, CRONICA DE Esperamos que o mesmo benefício seja extensivo,

geral, que se encontrava pa- profundos sulcos no meio da CAÇADOR quanto antes, aos elementos da Reserva, que .hâ quatro"

ralização à esquina da rua rua, impossibilitando assim,'
.

anos vem' pleiteando do Estado, o cumprimento da refe-

Osvaldo Cruz, o qual avan- completamente, o trânsito OS CÃES DO PASTOR rida lei, cujo direito lhes está duplamente assegurado,

çou quasi um quilometro, já de veículos, e- oferecendo Nesse dia o homem das pois, como todos sabem, existe uma lei estadual, a de n.

tendo ultrapassado a zona lsério perigo para os pedes- novidades estava certamente 159" de 27-5-54, mandando dar cumprimento a tal dispo
de frente dos terrenos do :tres, principalmente à noite, com hormonios de menos na sitivo da lei federal, e que foi cumprida em parte, pOI'

Balneário e da Escola de visto que o aludido. trecho torrente circulatória. Ao a- mandado judicial, do qual foram advogados o nosso di-
,

"Escrita da' Marinha, e pros- não é servida por ilumina- vístar-me, veio lentamente r etor e o dr. 'Waldir Campos, provecto ,advogado do fôro !

segue em direção à Reta dos ção pública, par-i o meu lado, com a fi- ,de FlorianÓpolis. '.
-._

,

Barreiros, caminhando para Ora, o alto ou fim da rua sionomia emurchecída e ma-
Os elementos de nossa Polícia Militar, compreendi-

_
alcançar em breve tempo, a Arací Vaz Calado, é um dos cilenta e, não sei por que, dos nos respectivos dispositivos de Lei, encontraram sem

Escola de Aprendizes Marí-" pontos :rpais importantes do lembrei-me do 'ql Diavolo", pre a. maior e mais ferrenha má vontade por parte do go

nheíros, cuja frente, desde. Estreito. Dalí se descortina de Papini. 'Depois de um mo- vêrno anterior, cujo governador não fazia segredo dessa'

'a s�a construção, fôra con- toda a vista panorâmica do le cumprimento, começou: manifestadarná vontade, recorrendo até, ao Supremo Tri

vementemente calçada a pa-, Sub-Distrito e parte de Fl'o- _ Dois cães pertenciam bunal, do luminoso Acórdão unânime de nossa Côrte de

ralelepípedos, rianópolis : alí vão ser cons- ao mesmo pastor e, apesar Apelação, que lhes reconheceu o direito de' promoção ao

Note-se que o trecho ja truídos : uma igreja e Um disso, viviam entre si aos passarem para ii. Reserva, assegurados pela referida lei.

calçado, que vai do canto da Colégio, que será uma su- botes e dentadas. Não havia Felizmente, a lei está sendo agora cumprida, reso

Avenida Santa Catarina ao cursal do nosso Colégio Co- maneira de conciliar os dois lução a que não podemos nem devemos nos furtar ao' de-,

.da Escola de' Escrita, é da ração de Jesus, da Capital; molosses que brigavam com v,er de
' reconhecê-la tão justa e tão oportuna.

largura de 15 a 18 ou 20 me- naqueles terrenos, antiga motivo e sem motivo, man

tros e 'o terreno alí não tem propriedade do saudoso Fe- tendo .entre si a mais asada
a solidez de outros trechos, lípe Neves, agora divididos animosidade. O pastor já
tendo sido preciso sedímen- em lotes e cortados por di- andava até descoroçoado e

tal' � leito, com macadame" versas 'ruas transversais, falava em vender os cães,

e bem no c-anto, necessário vão ser construídas cente- Ora, aconteceu que, um dia
se fez a construção de gran- nas de casas residenciais; um dos cães foi atacado pe
de canal subterrâneo, ci- alí é caminho de penetração lo lobo que rondava o -reba
mentado, para escoamento para Capoeiras, tanto que nho à espera de ovelhinhas
das águas, - obra de arte, tl'�fegam po: aquela rua, desgarradas. O ",outro assís
de custo regular. ónibus que _vao para este úl- tiu de certa distância a san-

A abertura ,de uma rua timo lugar; por conseguinte, I guinolenta peleja- e, vendo

transver�al, atravessando a o t�echo a que vimos nos re- que o companhei\,o não le-I,
parte baIxa das qUe vão do fermdo, merece ser carinho-Ivava a melhor, raciociÍlOU I

Balneárià a José Cândido da samente tratado, e_ estamos rá'pidamente. "Se o Íobo ma

Silva, cujas obras estãó .certos ,de qúe o nosso ilustre Ita hoj� o meu companheiro,
muito adiantadas; a 'CO)1S- e dinâmico Prefeito Munici- é certo ,que me matará ama

trução de mercadinhos para paI, não deixará de conside- nhã. Urge, pois, que ponha
venda de verduras e frutas, tal' a importância daquele de lado a minha birra e

r

que
em frente ao Matadouro PÚ- ,local, e mandar proceder o lo ajude". E mal pensou se

blico, em substituição às ve- endireitamento daquele pro- pôs em campo valentemente,
; lhas bancas sôbre .cavale- Ilongamento da rua Arací ajudando o compànheiro.
tes; a desapropriação' e con-I Vaz Calado, 'bem como a Este, ao receber tão inespe
sequente demolição de ve- constnlção do paredão de rado quão sensato auxílio,

lh�s prédios que :posta'dos à I a�Ti�o, que é obra impres- refez suas forças e juntos
beIra da rua CeI. Pedro De- I

cmdlvel, sem a qual de na- mataram o truculento lobo.

�oro, .atra�ancavam o trân- i
da adianta pôr �arro, onde Ora; meu amigo, o lobo an

sIto; ,ldentlCa providência, a chuva escavou, porque, da solto. Disfarçou-se de
lia rua José Câ,nuido da Sil- em vindo nova enxurrada, ovelhin_ha. Por quê razão

va, cuja via pública apre-! tu,do voltará à situação an- homens do mesmo partido se

sentava-se estreita no cen- terior. digladiam? Por quê não se_'

tro, porque uma faixa de Como se, deduz, o sr. dr. guem o sábio exemplo des�
cem metros de terreno a- Osmar Cunha, não tem ,des- ses dois irmãos cães como

vançÇl.va para o meio da ;ua; curado os problemas muni- diria o inefável São' Fral1-
a abertura da rua Ântonie- cipais do Estreito. cisco?
ta de Barros, que não tinha Turmas de trabalhadores E ao terminar a sua aren- BEN. AUG. RE'SP.' SUBL. LOJ. CAP. �"REGENERAÇÃO
comunicação com a rua ge- da MUl,licipalidàde são vis- ga, o homem das novidades, CATARINENSE"· ORo DE FLORIANóPOLIS /

Iral, (Pedro Demoro), por- tas por toda a parte. Já pe- mais exaústo ainda, mais

que um trecho de duzentos e la manhã, os varredores lim- depauperado, foi sem despe- De Ordem' do Resp. Mest., convoco os Il�. do Quad., I
poucos metros de terreno o pam as ruas principais, e 10_ di r-se. no gozo da plenit. Maç. e dos seus ddireit., para a Sess ..de

impedia; o piosseguimento go, em �eguida a carroça do C.
-

Gaertner Eleiç. da nova Adm. do período de 1956/1957 da ·E. V., à )
------------------.--------

do calçamento da rua San- lixo, récolhe o que foi amon-
...�- - - .............,..,......., L� I -,.".,

DR. YLMAR CORR�A realizar-se no dia 21 do corrente, às 15 (quinze) hor�s, , DA VID-A QUE PS}'tos Saraiva, em demanda da toado pela vai"redura, con-
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tua'l Prefeito, no ,curto �pe- as emporcalhem com cascas Fone 2911. Secr. ,E,m.preza .dos ombus do E�-Im�za �lgo que suavise o pú-
ríodo de sua operosa admi� de frutas e tóda especie de

�1eIto pOI enquanto a�al- bhco, Isto não aeontece e o
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Inundando as que os senhores da COAP

mar Cunha procedendo o pl:oblema que urge seja re- ao 'passear na"usS Ia
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já -a possante máquina com- te, o dr. Osmar Cunha na-'o tados, }iderado pela sra. Ive- sileiros foi dirigido direta-
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bertura parlamentar das Saúdé fazem figura'S deco-
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pressora da municipalidade olvida o Sub-distrito, que é � ar��s, par
Ira nosl pro-,

men e a lJa�ara e era: I su�;S��;G�sÓN 19 (U ra�ivas 'no quadro da Admi- do... E si falarmos O

se encontra no local para a sala de visitas da Capital
Xlmos
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. nistraç�o Pública ... E por lVeteranQ anuncia pa��' do
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ImingO, dia 22, a Grande Or

no. O calçamento da re-feri-� dos. a 01' ma e, erro, a se ao arbgo
o bamarat I, a I hussla e ?U ra,s na�oes nos dias de .feira continuam questra "OaS6ino de Sevi-
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a ,co aboraçao fmanceIra da mItlr taIS convItes. so re o texto de uma Carta dadeiro atentado contra tu- �
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tos metros, até atingir a lugar, o dia em que sS. pro-I am�ra,?s eputa_ os, qu�
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aSlca .para a prop.osta A- do e contra todos ... Chão cepéional. .. Antes "Cassi.

parte escavada �o morro mover a abertura da segun- I cont�nuarta a lhes pagar os
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que fica ao fim da mesma, da l'ua de .acesso à ponte iVenl'I,?en
os.
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um pouco além do entronca- Hercílio Luz, porque a maior
A hder d� I?Omls�ao. 'd
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,mento da Aven�da Santa Ca- necessidade ,do Estreito, a- I
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lembrar a s. s. a conveniên- transporte' continlle a
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• Sabemos que ainda esta semarrâv dois oficiais de nos"

sa rnilicia, beneficiados pela "Lei Praieira", passarão à
inatividade remunerada. São êlesn Capitão Gilberto Gue
ues e 2° Ténente Armando Firmino Cardoso, os quais se

rão promovidos no ato da passagem para a Reserva Re

munerada, respectivamente, aos postos de Major e 1° Te-'
nente,

•

FI01:ianópolis, Sexta-feira, 20 de Abril de 1956

TEATRO ÁLVARO DE eARVALHO

DIA 22 - pOMINGO � ÀS 20,.00 HORAS
Apresentação Popular da Orquestra
CASINO DE SEVILHA

Doze Notáveis ProIessores - Grande Show

Cantores: ALBERTO DEL MONTE e JOSÉ M. MADRID.
I

Platéa: Cr$ 20,00-Balcão Cr$ 10,00-Camarote Cr$ 100,00
A Venda na Sêcretaria do Doze e Domingo no Teatro. I

I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Foi muito mal recebida, nos diretórios -udenls
tas, a circular do sr. Secretário da Fazenda, na qua
pede a não interferência da política na arrecadação.
Para bem governador _ sustenta o sr. Hercílfó Deek
..,..,. é preciso bem .arrecadar.

As respostas dirtgídas ao titular da
são de duas espécies, ambas aplaudindo a

tica f inanceira.
Na primeira, os diretórios garantem que não in.

terfer irão na arrecadação, uma vez que a arrecada
ção não interfira na, ecõnomía dos seus correligíong,
ríos.

Na segunda, os restantes diretórios sugerem que
o slogan do sr, Hercílío Deeke tenha a seguinte re.

dação:' "para bem governar é preciso bem arrecadar
40s pessedistas e trabalhistas.

*

* *

A surripiante e aligera teoria da Mesa da As.
sembléia" assentou, no caso do contrato do titioz.inho
Renato Barbosa, que a rescisão do" dito exigia
audiência do plenário e não exigia�a assinatura da
maioria da Mesa eleita.

Mais' alígera e mais surripiante ainda, assentou
que o revigoramento do mesmo contrato e o avanço
TIOS dinheiros públicos exigiam a assin-atura de toda
a Mesa, mas não exigiam a audiência do' plenário!

,

*

* *

O Regimento da Assembléia, por' proposta a ser

apresentada pelo deputado romanowski, vai ser al
terado, afim de que as-resoluções da natureza das
n. 2-A e 3-A, sejam obrigatóriamente assinadas à
n?ite, no escuro, isto é, em ambiente específico e cli
ma propício ...

;(,

O deputado Luiz de -Couza ficou radiante
assalto ao cofre da Assembléia:

- Com essa sujeira a, bordo, a minha vai
esquecida! !!

*

* *

•

O deputado romanowski votou contra 'o projeto
super-constitucional, que.aumenta o.número de depu
tados da Assembléia.

- E justificou:
Já estão querendo' me trair! Saí
mas/não saio do P.F.E.!
P.F.E.? Que partido é êsse ?
Partido do Fiel -da Balança!

*

O comerciante, rompendo a' cortina de
.chegou ao Presidente da Assembléia:

- Dr Paulo, eu tenho uma continha, .. '

- Dinheiro é com o Volnei! decidiu o Paulinho.
O deputado Laert Vieira empa'lídecen e protes

tou:
- Mas o 110SS0, dos subsidios, NÃO!!!

*

Ao primeiro- requerimento de urgênci�' na As
sembléia, o govêrno foi derrotado. O Presid�nte COll

tau os v?tantes.:a-favor':_ 17 __; e os contra-
18. Ia proclamar a derrota, quando o Volnei lhe co
chichou ao ouvido:

- Roube do.is, da oposição!
O Presidente obedeceu· e declarou o, requeri

�e�to _aprovado. O deputado ,Al__meida requereu ve

nflcaçao. O Presidente contou e recpntou os 17 vo

tos a favor e os 18 contra e olhou, deso\ado, para o

Volnel, qU,e sacudiu os ombros e decidiu:
- Devolva! Que fazer?

*

·x, *

- O sr. Governador Jorge Lacerda vai enviar Men-
sagem ao Legislativo, com o seguinte projeto de lei:

Art. 1° -:- O Palácio da AssembWa Legislativa
,do Estado constitui patrihlôllio público inalienável
e insusceptível d� hipotecas ou penhoras.

'

Art. 2° - Revogam-se as disposições em con
trário.

GUILHERME TAL

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


