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A exportaçãO �,e 30 mil ton8la�as \ '�e carne' não
afBtará�o consumo' interno,

é O'que diz o presidente da Cotap
.

'RIO, 24 (U. P.) - A auto-
-

uma reserva de cerca de cem de exportação: o Brasil Cen- Em prosseguímsnto, dIZ o 1 estavam preparados e a de-

rização dada p'elo governo aos mil cabeças de gado no Bra- tral, isto é, Mato Grosso, presidente da COFAP: mora resultou em que agora

frigorificos, para' a exporta- sil Central, cerca de 20 mil Goiás, São Paulo e Minas ue- "Anteriormente, já iôra exa- somante poderão se�' eXp'0r
ção de 30 mil toneladas de toneladas. Essa reserva não rais, poderão exportar dez minada a' possibilidade do tadas para aquele pais amigo,

carne, tem sido motivo de pode ser tocada porque é pa- mil tolenadas 'de carne, e o envio de duas mil toneladas' apenas mil tonéla.das do pro�
controversía; ínclusíve pelo ra garantir o abastecimento' Rio Graqde do Sul, que é o de carne para Po�-tuga_l, que I �uto '. Essa quant�dad� esta

receio que venha a faltar esse interno. Mas, alem desse ga- Imaior . centro abastecedor, I solicitar� e:s� abastecime�-I m.cl.Ulda .na autol'lza�ao das

produto no mercado interno. do em pé, ha os excedentes I vinte mil toneladas". ,to. Os trigorlrícos, porem, nao trmta mil toneladas .

Falando ontem à reportagem,
o ceI. Frederico Mindelo, pre-
sidente da COFAP, disse o

seguinte sobre a exportação
de carnes:

- A permissão para a�'ex
portaçâo de trinta mil tone- ,

ladas de carne foi dada de- RIO,' (ARGUS-PRESS)
pois que ao Ministério da A- Q Presidente Juscelino Kubi
grícultura, São Paulo e Os fr1- tschek de Oliveira, exarou, na
'gorificos forneceram elemen- exposição de motivos que lhe
tos que capacitaram o gover- foi submetida pelo Ministro
no a concluir pelo excesso de do Trabalho' sobre a autorí
carne no mercado interno no zação solicitada pelo Serviço
momento permitindo seu em- de Assistência Médica Domí
barque para o exterior. ciliar de Urgência. da Previ-
A qualquer momento o as- dência Social para a amplia

sunto poderá Ser reexaminá- çâo, de seu Quadro Pessoal
do pois, está na dependencia com o acréscimo de 39 médí
de que não' cause perturba- cos, o seguinte despacho:

.

ções no mercado interno. No "Volte ao Ministério do
caso de. Ser constatado haver Trabalho para que se aguar
exploração com a' alta do de ocasião mais oportuna."
preço, etc" a permissão será No seu ,propósito inflexivel
suspensa. de combater a inflacão o

Como é do conhecimento Governo está vivamer;te �m
publico, o Brasil está

afustau-
psnhado em reduzir as des-

do, ha 10 anos, do mercado �
_

internacional. lJ'e p o i s da '

guc!'ra, foi 'Proibida a expor-

Otaçao porque durante o con� ,.,.

flito tivemos que enviar o

Iproduto para exterior, com, O' E in' vai d mal a pior. conveniência do Ensino:.é o
-

...

d
- ns o e ,

sacnflclO de nossa pro uçao. ,'\. ref rma feáta 'J'Jelo atual interesse da política.
A proibição possibilitou a rc-

o -

'5'OVêl'no, muito embora O' go- Ainda ontem, aqui na re:-
cupera,ção de nossos reba-

vernador a .e:{�üte Col11 ps.la- dação, um visitante nos in
nhos. No momento ha exces-

vras bonitas, mas sem COl1- formara do·descalabro do En-
so de carne e dessa forma, a t

/.
b B V•

teudo, de nada adiantará. A sino em I aJ u a e arra, e-'
exportação não prejudicará o

excelente equipe de 'téeni('os, lha, esta' no grupo escolar- e
mercado interno. 1

.

Ique a elaborou faz lembrar aquela nas esco as reUllle as.
Precisa ser dito - con(i- ·t t'

,

aquela celebre comissão com- O aproveI amen o das Cl'1al1-
nUa o coronel Mindelo '

l' fposta de um só membro! A ças e nu o, pOlS as pro esso-
porém, que a autorização não

reforma é de sentido aPenas ras, por 'politicagem, não
pode ser aproveitada imedia-

burocrático. Nada resol,veu e param ali, sendo substltuiclas
tamente porque QS, frigorifi-

nada resolverá, enquanto o por :ilunas do� 20 e 3° a!l0s,
cos não tem estoque e não ha

Ensino éstivel: sujeito aos di- incapazes de transmitir o
,fregueses para ü produ"to. A .

d
-

bretórios políticos e ao fana-, que am a pao sa em.
autorização não quer dizer l"'btismo partidário que o dirige, Vimos, a las, um ,recl o

que as trinta mi'! toneladas
do alto. passado por uma dessas pro-

sejam exportadas de uma
fessoras-alunas, no quaL ha-Para nomear e demitir pro-
via mais palavras erradas do.

possuem fessoras o que decide não é a

que certas, além do descone-
xo do sentido, sem pé nem

cabeça, super anedótico.
Além disso, ali, uma pro

fessora mais capaz, se ocupa
muito do seu hotel e muit.o
pouco do seu cargo.

. Tudo isso não interessa ao

RIO, 24 (V. A.) Info1'-1
da a re.giã..9, compi'eendidos I govêrno. Daí o colapso por

mam de Manaus que a refi- Os Estádos do Amazonas,)Pa- que vem passando o Ensino.

naria instalada naquela ca-r rá e territorios f.edei:ais vizi- Não ser� com pal��r�s oCas

pital deverá cómeçar a. fun-
I
nhos. A nova refmana. �caba e refo!,mas superficIaIs que

cionil.l em junho proximo. A I de receber vultoso aUXilio fe- o governo salve do' caos

produção inicial prevista, é I êsse setor. Sem enfrentar ,o

de cinco mil barris diarios,! deral, através do convenio problema, com energia e sem

considerada suficiente para firmado 'em Belem. Para a as injunções deformadoras

suprir as necessida�es de ga- i con�l':lsão da �bra será for- da política - o sr. Jorge La

solina, querosene, oleo com-', neclda a quantIa de quare�ta cerda ficará nas palavras
bmtivel e gás liquido em to- 'e oito milhões de cruzeiros. cantantes enquanto o Ensino'

vai perecendo, dia a dia.

Basta não ser cego para
ver que o atual Secretario da

Educação e Cultura não en-

É SEMPRE assim! Nas respostas às nossas argnlções, os
jornalistas palacianos fogem ao principal para fazer humo

rismo ou blague, O processo despistatórto já não ilude mais

os incautos. Denunciamos, daqui, o roubo que o sr. Trineu

Bornhausen praticou no govêrno, deixando de promover

300 professoras, desde 1952. O dlnhêiro que, por dlretto,
pertencia a essas sacrificadas mestras, foi gasto em clram

panhotas e publicações de elogios na imprensa. POI que o

NOVAS GDANDES ENCOMENDAS DE govêrnn não cumpriu a lei? Por que sacrificou o direito
�" dessas 300 professoras? Por que lhes surripiou a promo-

MATERIAL TELE FÔNICO SIEM�NS ção, com a diferença de vencimentos? Quando fazt'mos

As comemorações do DIA DO TRARALHO, serão, peja tais perguntas, já sabemos que a resposta VIra evasiva,
primeira vez,' uma festa dos próprios trabalhadores. com o empenho de fazer graça à custa do sacrifício desses

A SIEMENS & HALSKE A. G., Alemanha, conseguiu ob- humildes servidores do Ensino.

ter, recentemente, novas encomendas .de vulto, relativa a x

centros telefônicos automáticos dotados de: snletores a mo-
,

x x

tal' do tipo EMD, de construção moderna. Depois de realí- I
O PROFESSOR Was�rup, no dia 29 de maio de 1951,

zados Os contratos sôbre rornscímento ele equipamentos, foi removido de Imaruí para Cfi'irpecó. A remoção equíva _

para 60.000 assinantes, na Venezuela, e para ;$01).00 assí- lia à demissão. Foi demitido. Em 1955, agentes da U. D. N.

nantes, na Argentina, sendo, aliás êste último pedida de procuraram-no e orereceram-Ihs a reintegração, com, todos
maior volume jamais dado a um fornecedor de telefones, os atrazados pagos e mais uma condição: aderir uo govêr
é agora o governo do Irã que rosolveu adquírrr na_3IÉMENS no e ser candidato .à Prefeitura. O pobre homem, pensando
centros automáttcos para 120.0ÓO assínantes. Outros 60.000 na família, não resistiu: analisou os metodos do gnvêrno
assinantes serão ligados a centros do mesmo tipo SIEIVIENS e aderiu! São esses métodos que OS jornalistas 'palacianos
"EMD", porém fabricados por outra firma alemã, filiada a exaltam!
um consórcio americano, que adquiriu .ícenca para a pro
ducão do citado material, também o Departamento dos COl'

rei�s dá Indonésia resolveu adotar o sistema SIEMENS

Cr$ l,oo

PROMOÇÃO DE OFICiAis NA' BRIGADA
MILITAR GAUCHA

Conforme vem acontecendo todos os anos, nu data de
21 de Abril, consagrada ao Proto-Martfr da Iudepeudencín ,

Alferes de Cavalaria de Milícias José Joaquim da Si!v!!. Xa

vier, por-alcunha "TIRADENTES", patrono elas Pvlicias
Militares do Brasil, o Governador .do Estado do Rlo Grande

do Sul, de acordo com o processo .da Secretaria do Interior

e Justiça e indicação do Comando Geral da Brigad. Mílí

tar, promoveu diversos oficiais, uns por princípio, de mere

cimento, outros por antiguidade e quinze aspírnnt es a ofi

cial ao posto de 2° Tenent.e.
Em data anterior foram tambem promovidos na Re

serva Renumerada da Brigada Militar Gaúcha, por ato cio

Governador Ildo Meneghetti, diversos cUrial" e praças

compreendidos na Lei da Praia, que a exemplo da maiurfa
dos Estados, de ha muito se encontra em execução no visi
nho Estado, em .consequencía de decisão judíctnrta, em so

lução de Mandado de Segurança impetrado por divel'30S
oncíaís, ' I

Nótulas

REDUCAfl INFlEXIVEl DAS'
,

DESPESAS PUBLICAS
pesas públicas e, particular
mente; os gastos com pessoal,
o qu;"não lhe permite, de ne

nhum modo, sutorlzar a am

pliação dos quadros de servi

dores de qualquer órgão pú
blico ou autárquico.
Reconhecendo embora a

relevância e a utilidade dos

serviços prestados pelo .....
SAMDU, recomendo ao seu

Diretor' e aos ser';idOl<e,s eles

dobrarerfi éSforços pára ,de
senvolver o ritmo das ativi

dades programadas; índepen
dentemente de novas admís-
sões, até que o desatôgo da

situação financeira do PaI.:;
permita o reexame de assun

tos dessa natureza.

I RIO, (ARGUS-PRESS) - Com a presença de mais de

80 dirigentes sindicais realizou-se na séde da Cont'edera

ção Nacional d::Js Trabalhadores na Indústria uma reu

nião e3p�cialmente para tratar dos festejos do Dia do

Trabalho. Os trabalhadores foram dirigidos pelo.3 presidenl
tes ,das 3 Confederações ele Tíal:;alhadores.

Falaram na o'�asij,o; dentre IJutl'(J', OS SI'S. Deocleciano

de Castro, Antônio Érico d0 Pigueircdo Alvarez, Antonio de

Souza, e representantes dos ael'oviárirJ:;, dos baneários, dos

marceneiros, dos alfaiates, elos sapateirõs e outros. * * * * * *

IComo resultado dessa reunião, promovida em aJJ'.t,jehte '" No início, o eaneer é *,

de franca cordialidade e compreensão ficou decidido que, '" uma doença local: con- '!'

segundo Os de,:ejos das-/org::mizações sin6lieais, a festa, do * suite imediatamente o '"

1° de Maio deste ano será realizad" :J.tra 'lés elas Confede- * seu médico

rações, Federações e ,sindicato de Tr"balhadorf's, aproveí-" Auxilie a campanha
tando-se a oportunidade para levar ao Govêrno,as reinvi� " contra o cancer da As

dicações mais s,e.ntis:Ias do operariaJo nur:ional, 0 que será " sociação Catarinense
feito por intermédio de um niemol'ial que e6tá ,/:;,endo elft- '" de Medicina. '

borado com a cooperação ele todos. * * *

vez.

Os trigorificos

FUNCIONARA EM JUNHO'A REFINARIA
INSTALADA EM MANAUS

AS FESTIVIDADES DE 1° DE MAIO tende patavina do riscado e

se lünita a assinar papeis.,
Aquela Secretaria" sem um

I
-

técnico, não funciona para o I

Ensino. Para a polít\ca pode- I,
rá funcionar à maravilha. E,

parece que assim está 'bQl'n
para o govêrno, que já "en
trou náquela f�se de Se' ilu-
dir a si mesmo!

'" '"

"EMD".

Quem Perseguiu 1
_ Qq":�u_Jri,�u. �

ATOS DE PERSEGÚIÇÃO DO SR. 'IRINEU
- BO'R

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS l\-lI':SES

DO SEU GOVERNO

/

x

x x

A CONSAGRAÇÃO popular, que o sr, Bornhausen, lia

noite de 7 de setembro de 1955, ânuneínu para o seu gnvêr-
110 seria a vitória espetaeular e asmagadura elos candídatos

da Frente Democrática. O-candidato do partido do govêrno
não pode ser do partido ,do govêrno, que se I) fiisse a C(1n

sagração seria memorávél, A muito custo puseram na cha

pa da Frente um representante da U. D. N., - o sr. "eri

berto Hulse, que ao fim dos resultados apurados estava

consagradoraenente "com votação menor c;Jo que o seu con

c(trrent�! A

cons!l'gr�'_ã.o
foi tama.�ha q�.e o siÚ.ladOfliSl11

.:

0

- .perded. a�iP.l'i:} _da , !tr5eitura�l�cQnsagradoramell�e! (�.
filho do consagrado overnador; l� rt:í .sUá ona ,te influ

ência, gastou os ,tubos e, numa verdadeirl:J, con�agi'açã9,
.

-- \

pel'deu.o automóvel também.
x

_..
x x

NINGUEM quer, do lado de lá, defender o aS3alto nos

cofres da Assembléia. A desculpa é <1e que poderemos acu

sá-los de atos de intromissão ele poderes. Impre!1sa já e

um dos tres poderes? Fique a desculpa pelo que vale de

pudor. Ainda bem!
x , .

37 - MUNlCIPIQ DE SAO JOSE'

x x ,

CONFESSAM, de lá, agora, que a U. 0'. N., em massa,

votou em Juarez! Toda ela! Inteirinha! Pois bem; Ilos 350

mil eleitores barrigas-verdes, pela confissão acima, cOl�ta

a U. D. N. com 89.182 voJõs, que taritos foram os obtidos

pelo Gal. .Tavora.
E são esses os idealistas que pregam a MAIORB,

ABSOLUTA!!!

785 - OSlly Evang'citsta Mllrque., -� Dt�mitido

19c2-51.
786 - Prof. Amantino José Ferreira .:_ Demitido .. _.

26-4-51.
787 - Pr_ofa. Edite Schmidt de Souza ... - D�miticb

_ 26-4-51.
788 _ PI·oia. Terezinha Hipolito Farias .- Demitida

_ 26-4-51.
789 - Profa. Zelita Bl'Oglloli - Dellli�ida _ 26-·1-51.
790 - Celso de Almeitla Co�lho _ RemOVido

30-4-51.
791 - Profa. Julieta Medelro:s Santiago _ Demiti

da _ 4-5-51.
792 - Profa. Ivon� Silveira - Demitida. _ 1-5,51.

793 - Profa. Wallda Maria Gerlach - Uemitida
\

/-_- 4-5-51.
794 - Ahtonio Rans .:..... Demitido _ 4-5-51.
795 - Pl'of. Celso Riba _ J,temovido _. 3-7 ··51.

796.� Probo Iracema Br.ito Andrade - Uemitida
- 14-5-51.

797 - Profa. Libia Maria de Oliveir.:l - Demitida
- 4-5-51.

798 _ Maria Oliveira Sohilaine _ Demitida

25-6-51 .. '

799 - Alfredo Cherem _ Demitido4.- 8-2-51.
800 _.:. Manoel Felkio Pereira _' Remo\'it1a

'

19-3-51.
SOl _ Prof. Mario Machado Porto _ Demitido

15-2-51.
Demitido802 - Prof. Alcides Stahelim

26-4-51.
803 - Profa. América Dutra Machado - »e�iU.-

da .•-::, 4-5-51.
804 - Profa. Leonida Vieira - Demitida --t-,5-51.

S05 _ Longino Junkes - Removido - :!1·,5-51.

806 - Manoél Doming'os de Andrade _ Removido

- 19-2-51.

CAMPANHA PELA REFORMA DO REGI
ME POLITICO NO URUGUAI

MONTEVIDEU, 24 (U. P.) I ria o presente sistema de

_ Adianta-se estar em curso

I C�nsel�o de Governo .por um
-

uma ati'va campanha. para, sú preSidente. O Partido Na

que se -faça uma reforma,: danaI, o mais forte grupo
constitucional que substitui-'minoritario do país, manifes- .

tou-se abertament'e favoravel '

à idéia. A Constitúição vi

gente, adotada em 1951, foi
auspiciada e defendida, ori
ginariamente por eSSe parti-

A �onvite da A�s�ciação I do, que tem no Conselho, tres
Catarmense de MedlCma, a- .

de seus' nOVe membros. Mas,
fim de trazer aos catarinen- lO partido, e alguns outros
ses estudiosos, as luzes dos I

grupos da minoria, há varios
seus vastos conhecimentos meses Vem sustentando que
cientificos,

.

encontra-se em
o sistema "colegiado" de go

visita 'à nossa Capital, o ilus-
Verno tem sido um verd:1c1ci

tre professor Hilton Rocha,

I
1'0 fracasso na pratica.

digno Presidente da Associa-

ção Medi,ca Brasileirá, � Pro-
O RISO DA CIDADE...

fessºr de Oftalmologia, da
Faculdade de Medicina de

Belo Horizonte, o qual será
homenageado pela referida

Associação.
O eminente professor pa

tricio realizará dia 26, quin
ta -feira, ás 20 horas, no au

ditoria da Faculdade de Di

reito, uma conferencia subor

dinada ao palpitante tema,

"Ensino Medico", para a qual
fômos distinguidos com hon

roso convite.
Prazeirosamente, far-nos-

remos representar.

CONFERÊNCIA
CIENTíFICA

807 - Antônio"Angelo Martins

I' , 11}-7 -5í.
808 _' Profa. Erica Vieira - Demitida -_ 26-4 -5'1.

809 - Caiarhia Longen Martins _ Demitida

30-4-51:
810 - Profa. Laura de Souza - Transferida

5-3-5'�.
&11 - Laudeli'no Hereilio Andrade - DemitifJo

.

21-5-51 ....

Demitidt.l -

- O sr. é o 1° Secretário
da Assembléia?

&12 - Profa. Eliziete Porto Santos
- 4-3-51·

Demitida

* *

*

*

Observe-se () '1'01 das profe:ssoras sacrificadas

à sanha boruhallseana: Para substituí-Ias forani,
no geral, nom�adas alunas, filhas de ehefetes po

líticos. Ao fim (lo gdvêrno, na .Mensagem elo Pll!no
de Obras, o sr. Bornhausen se fazia de .... ingemlO

para confessar que as reprovações de fim de uno

:se elevaram, alarmantes, a mais de 50%!

•

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

CLINICA
de

OLHOS _ OUViDOS .:_ NARIZ
E GARGÀNTA

.

DO
DR� GUERREIRO DA
,

FONSECA

DR. ANTôNIO'MONIZ \

'DE ARAGÃO
tmURGIA lREUl"A-J:'OLOGIA

o

Orto.pedia
.

Coúllultório: Joãó Pinito, 18.

Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
F�ne: _ 2.714.

o -

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

... ,

DR. LAURO DAURA O ESTADO
'_i-

o C�lNICA GER�L. ADMINISTRAÇÃO
Elipeciahst� em

. m_o�estJaa de
Redação e Oficinas, à rua Con-

Senhoras e v.las urmarla�; _ 'u!'Jteiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
,e .

Cura rad1Cl�1 das mfecc;oes,
_ ex. Postal 139.

D:R� ANTONIO DIB � agu?as. e. c!"o.mcas, do aperelho Direto!,': RUBENS A. RAMOS

MUSSI gemto-UrlD};rJo em - ambos os Gerente: DOMINGOS F. D.Iil
sexos. ,.' AQUINO

MÉDICOS Doen�as do aparelho Dlgestlvo Repr�sentante8:
'- CIRURGIA CLíNICA e do SIstema ne,rvoso. l Representações A. S. Lara.

GERAL-PARTOS ( Horário; �Olk as l� e 21,2 ás Õ.
Ltda

Serviço completo e especiah- ConsultorIo: R. TIradentes, 12 R�3 Senador Dantas 40 _ 5°

zado das DOENÇAS DE SENHO- _ l° Andar -- ]<'one: 3246. andai' "

RAS, co;n niodernos- métodos de
•.

Residência: ,R. Lacer�a Cou� Tel:: 22-5924"-· lÚo de Janeir('"

diagnósticos e tratamento. tmho, 13 (Chacara do Espanha, Rua 15 de Novembro,.. 228 6°

SULPOSCOPIA _ HISTERO Fone: ,3248. andar sala 612 _ São Paulo.
, SALPINGOGRAFIA _ METABO- ASSINATURAS

LisMO iJ�SAL Na Capital
lt'\diote,r.apia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano' '. .. Cr$ 170,00

Eletrocoagulação - Raios Ultra
CARVALHO

' Semestre .....•..... Cr$ !lo,no
Violeta e In'fra Vermelho. No Interior
Consultório: Rua Trajano, n .. l, MÉDICO DE CRIANÇAil Ano ...•........... Cr$ 200,00

10 andar _ Ed'ificio do MontepIo. PUERICULTURA _ PEDIATiUA Semestre Cr$ 110,00
Horário:. Das 9 às 12 horas - - ALERGIA INFANTIL.... Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. ' Consultório: _ Rua Tiradet.- Os originais, mesmo não' pu-

Das, 16 às 18 hOiras' _ Dra. tes" n. 9. blicados, não' serão devolvidos.

MUSSI Residência: _ Av. Hucilio A direção não se responsabiliza
Residência: Avenida Trom-

'1 Luz
n. 155 _ Tel. 2.530. pelos conceitoií' emitidos nos 'ar-

powsky, 84/ HQrário: _ Das 14 às 18 ho· .

tigos 'assina'dos.
'____ l'US diál'iamente

--DR. JÚLIO DOIN , I
"

'

VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO � OPERAÇõES
lilfra-Vermelho - Nebulização -

Ultra··Som
(T:':atamento de sinusite, sem

operação)
Anglo-retinoBcopia - Receita de

Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringol(lgia (único

no Estado)
Horál'io das 9 às 12 horas e

dae 16 às' 18 horas. ,

.

Consultório:' _ Rua Vitor Mei,

reles 22 _ Fone 26-75.
Res. _ Rua São Jorge 20

Fone 24 21.
'

Elorâanépolfs, Quarta-feira, 25 de Abril de 1956
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INDICADOR' PROFISSIONAL),.-·--_
.

GARCIA
M É D I

':_DI:. JSOS'É-TAVARES-'-:- II DeDtl.sta para
'

J)fplomaílo pela' Faculdade Na- - 'I"
.

DR. WALl\1ÓR ZÓMER
.

,IRACEMA .

I' CrlaD�8S
eícnal de, Medicína da Uníver- D0ENÇAS NERVOSAS E MEN-

DR JUAREZ PHILIPPI'
sidade do Brasil '

'

TAIS. '- CLINICA GERAL -'

E:/-intemo .por concurso da Ma- Angustia _ Complexos - Edifício João Alfredo -

,ternidadc-Escola Inson ia _ Ataques _ Manias -'-
' �

(Serviço do Prof. Octávio R,,- Prcblemâttca afetiva e sexual
.

10 andar.
-

drtgues Lima) Do Serviço Nacional ,de Doen- '

Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. l"siquiátra do Salas 1 e 2 -- Rua Jerônimo
I:'ia do Hospi.tal I. A. 1:'. E. T. ç, ,Hospital-Colô,nia Sant-Ana, " Coelho, 1

do RIO de Janeiro I CONSUl'!ll['oRIO � Rua Tra-

Médico do Hospital de Caridade jano, 41 '-_ '\itas 16 às 1'7 horas Horário; 8 às 11 - 16 às

e da Maternidade Dr. Carlos) �RE'SIDJl:NCIA: Rua Bocaiuva, 18 horas
Corrêa 1139' Tel.

2901 Aotep.de exclusivamente com
DOl!:NÇAS DE SENHORAS _ ....,;_----------

PARTOS _ OPERAÇõES , I1R. ARMANDO VALÉ. hora marcada.
C01.ls.: Rua JO�Q. Pinto n.� 161..1 RIO DE ASSIS ---- ---' ..... , .. ,-'

,

' ·das 16,00 as 18,00 horas..
D S

. d CI' I I f ' t· ... DR. CESAR BATALHA DA
Pela manhã atende díã- 1 os e;vlpos. c �n. ca J1. �n la '

, riamente no Hospital de da Asslst.encIa Mun�Clpal e HOII- SILVEIRA

C id d pital de Caridade Círurgfâo Dentista
. ,an. a e.

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- .

Reaidência ;
'

Ç;\S E ADULTOS Clínica de Adultos' e
Rua: General Bittencourt n,

-

AI
.

C
.

R' X
101. :-. ergra -, rianças aio

,

Telefone: 2.693. ConsultorIo: Rua Nunes M�- Atende com Hora Mar-
_....,.--- ---' ',clIado, 7 _ Consultas das 16 as

DR. lWMEU BASTOS 18 horas. cada .

. PIRES I ResidênFia: Rua .Mareç�al Gui- Felipe Schmidt 39 ASa-
.." • lherme, 5 _ Fone: 3783

3 4
MEDICO .. I "

' as e •

Com prática ;no Hospital São 'DOENÇAS DO AP4.R�LHO DI- ---------.---,

Pranclseo de :Assis e na Santa GESTIVO _ ULCERA,S DO ES- A D V O G A DOS
C;:'Ia do Rio de Janeiro

I,TO'l\1�GO
E DUODENO, ALER-

, CLINICA MÉD1CA GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA'
- NICA GERAL ..

Consultório: Rua, Vitor Mei-'

I'
DR. JúLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675. ' FILHO
Horários:' Segundas, Quartas. e 'E' t d 20"

.

f ar
Sexta. f.eiras: I

; X-lI� erno a en erm �a
.Das 16 às ,18 horas ' e Serviço

,

de gastr.Q-enterolo�la
'Resfd�ncià:' Rua Felipe Sch-: da Santa Casa d� .RIO .de Jeneíro

midt, 23 _ 20 andar, apto 1 _ , (Prof. W. Berardínellt.r. .

o

Tel. 3.002. : CU{,so .de neurologia (Prof.
.- ----- ' Aust,1tegesllo). JDR. H�NRIQUE PRISCO ,I Ex-interno do Hospital mater-

nidade V. Amaral. ,

"

PARAJSO DOENÇAS INTERNAS ,

l\d:DICO Coração" Estômago, intestino,
Operações; <:» 'Doenças de Se- fígado e vias biliares. �in8, ova- DR. 'ANTQNIO GOMES DE

-nheras - Cíínlca ..de 'Adultos. rioa e úter»
,Cu:'sq' 'd,e' ,Es.peciaIfzação no Consiiltório: Vitor Meireles 22. ALMEIDA

HOSp}.tI\I dos Servidores 90. F;9' Das, 16 as 'IS, horas. .

- ADVOGADO ....:..

tado.; ',�;., �"',
-

i ,..... Resid,ênci�: Rua' Bocaiuva 20. Escritório e Resídêncía:

(S'e'rvtlw"do Prof.' Mariano de Fone: 3458.
.

-

Av. Hercilio Luz, 15

Andrade).'!'.' ,

.

". Telefone: 334C.
,

Cõnsultas _ l?é1a- ',manhã no
.

DR.-· MARIO DE LARMO .,•••,

H;Ó'spitq.1 de 'Cárldade.> , -, :
.
_�:\. éANTIÇÁO,

'. Ã' tarde .das- is.se- liso em, dían- .

.-te no "consultório á 'Rua Nunes, ::M É D I C O
.

Mac:kaao 17' Esquina de Tira- CLíNICO DE C.RIANÇAS
d�n:fes. Tel. 2766.

ADULTOS

Res'idência -rr �ua Presidente Doenças Internal

. Coutínho 44. Tel.: 3120-"'" CORAÇÃO - FIGADq _, RINS
.',

' " .
,

.'

_ INTESTINOS
. Tratamento moderno da

r '

<� ,SIFIUS
'

C.onsultório - RlIa Vitor Met·
eles, 22.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA D.E ADULTOS
E CRIANÇAS

'

Cons'llltórió -:.., Rua João Pin7
to, 10 ,,:-:" '1'el. M. 769.

'

Consúlta�: Das 4 às 6 horas.

Res'idência. Rua Esteves Jú·

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. -NEY PERRONE
,

-'MUND
Formado P'ci�' 'acuIdade Nacio,
nal de Medieina Universidadl'

. do Brasil
RIÓ DE JANEIRO

Aperfeic;o!J;mento na "Casa d�
Sl\udG Si\. ..o- Migue1"

Prof. i<'ernandf> Paulino
Interno por ,3 ar,ü;; do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINIC:A. DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamp-nte l'':lla. m8�

nhã
'

, ·ESID�NCIA.
11'["'. '12. i7:riQdª1l61l9U:ilf

;.'.
'

','
-

;'\;�," ..

,.,'_'-'

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postál. 150 _ Itajal "-

Santa Catarina.

tL'R. CLARNO G...
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: : , 2.468

Florianópolis _

DENTISTAS'
DR. SAMUEL FONSECA,;...

CIRURGIÃO-DEN'l'ISTA
Clínica - Cirurgia

'

PROTESE: .:_ Pontes Moveis e

Dentaduras
c

en)

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de

.. éànais pela 'al
ta' freqllenda.

, Raios X e Infra-Vermelho' ,

Ocnsultôríc e Reaidêncía c : R.
Fernando Kachadó nO. 6
Fone 2226

,

1
ras

. \
-

'- RieiÍMência:í Avenida {tio Bran- '_- 1'9 'a'S 22 horas. ".._

'co, n. 42. ' Confecciona Dentadm'as e' Pon-
Atende chamados

o

tes. idóveis dI! Nylon.
Telefone: _ 3296. '

INFORMAÇOES-UT�IS
O leitor encontrará, nesta co

,Iuna, informações ,q.e 'n.;;cessita,
'diài'!amente e de imediato:
J'ORNAIS Telefone
,O Estlldo .••..•.•....... 3.022
A G,'izeta' ••••...... -

.. " • 2.656
Diário dri Ta:."de 3.679

Imprensa Of.k�.ll • •.. . . . . . 2.688
HOSPITAEEl

Caridade:
(Provedor) ....••......••
(Portaria) .........• : ..•.
Nerêu 'RamC!s '.; .

Militar .

São Sebastião.· (Ca�a de
Saúde) 3:153

Ma:ternidáde Doutor Cár-
los, Corrêa .

CIUMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Raclama-
ções) ••................ 2.40-i

Po!icia (Sala Comis,sário .; 2.088

polícia (Gab. Delegado) 2.094

COMP4NHIAS DE
FILHO I' TRANSPORTES

Doenças do aparellto respiratório I�AC ,'.;
' ,

TUBERCULOSE CruzeIro do Sul ••••....

RADIOGRAFIA' E RADIOSCOPIA Panair ..............••..
DOS PULMõES 'Va.rig .

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

I�ormado pela FacllldaJe Nacio-. Real - ;' ..•....

1al de Medicina, TisiQlogista eScandinavas .

l'isi,óc1rurgião do Hospital Na- HOTÉIS
rêu Ramos Lux ',' . • • . • . • . 2.021

Curso de especialização pela Magestic 2.276
S. N. T. Ex-interno e E,x-as�ls. Metropol 3.147

tente� de Cirurgia do Prof. UltO La Porta ..............•.. 3.321

Guimarães (Rio). Cacique " , �.449
Cons.: Felipe Schmidt, as - Central :.... 2.694

[Cone 3801.
o

, Estrela S.3'11
Atende em. ifqra marcada.

'1
Ideal

"

• '_! ••••••• , • 8:659
Res.: _ Rua ,Esteves Jumor; ESTREITO, ,

'

'<o _ Fone: 2195 '

,

. Disque ;.. 06
r

"

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GlERAL
Doenças de Senhoras - Proctó

logia - Eletricidade Médi.::a
Conc'!ltório: Rua Vitor Mel

rel<!s n. 28 _ Telefone: -3307.

Con�ultas: Das'" 16 . horas é,�
dIante.

,.
'

'

,R.esidência: ;Fo,ne, 3.422' .

Rua: Blumeriau n. 71.

DIl. ANTONIO BATISTA
:JUNIOR�

,

CLfN1CA ESP'ECIALIZADÁ DE
CRIANÇAS

Consúlta� das 9 ás 11 horall.

Res. e Cons Padre Miguelinho,
i�.

•

2.314
2.036
3.831

3.1ii7

o .STADO

HORÁRIO: ,

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório _ 3.415
Residência: Rua José do Vale

Chefe de Servlço de

OTORI-,op.ereir,a 158,
- Praia da Saudade

NO do Hospital de Florianópolis. .:.. Coqueiros· Consultas: daI! 8,00 às 11. ho-

Possue a CLINICA .

.os APARE, ___,....---- -' •

ras e das 14,00 às 18 horas
LHOS MAIS MODEHNOS PABA

_. DR. CONSTANTINO Exclustvameni-a com hora mar-

TRATAMEN'TO das,' DOENÇAS, DIMATOS cada. - ./

'�� ESPECIALIDA�J:o;. 'D'ICO CIRURGIÃO Sábado, _ das 9 às�.12.
Consultas _ pe1a manhã no ME

.

' ,
"

,

HOSPITAL Doenças d! Senhor�s - .P�r�os

1 DR. 'BAURO eALDElRA
Ã TARDE _ das. 2 8S 5 _ -,,,Operaçoelt - y�as Urm�rlas .,

"

'

no CONSULTóRIO _ Rua dos -r-
Curso de aper.alçoam�n�J. e QÉ �NDRAn4

ILHEOS n". 2 ,:' _
longa prática nos HospItaIs de, CIRURGnO-DENTISTA

RESID1l:NC1A _' F,elipe Se}!'
midt n". 113 Tel. 2365.

fi;;m;Nap·�ii"·
I

\

I
Rua Marecltal Deodoro 50.
Em' Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

: Desconto especial para os senhores viajantes.
.....................�.ra� .

Viagem com seguril�ça
e rapidez

�o 'NOS CONF<?RTNVI!!§ MICRO�ONIBU8�.O
B1P(,OO {(SnL-BR,ASILIIBO»

'�

._Flóri6DÓpolis, - Itata! - Joinville - Curitiba

l\.uu.IDeodoro e8quina:.da:
Rua: 'I'enente .8nvei�a:III"�

..

I das Esquadrias
DE ALBERTO KICBTER

•

J
Rua,24 de, Maio, 612 - Estreito � Florianópolis

_. Portas, [anelas]. caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque_ Para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
'

Pdeços baixos _.:... Examine e compre o que está pron-
to para entréga imediata

'

,
Féria - Tubos - Sanitários e� Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Oía, Americana de lIitercambio
(Brasil) CADIB.

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

FARMACIA DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMÁCIAS

MÊS DE ABRIL

FLORIANÓPOLIS LTD.A..� ,

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO�
LIS, PôRTO ALEGRE, CüRITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO}JTE.

-r

Matriz: FLOIUA'NÓPOLIS l,'hial:' CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visc'onde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) .

" 932/;;6
25-35 (Escritório) ,Ttlefone: 12-30

Caixa Postal, 435 End. TelClg. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

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 - Earmácia 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 . Fe:IÍjJe

Schmidt.
28 _' Sábado (tarde) -- Farmácia Moderna -- Rua

Joito Pirita.
29 -- Domingo - Farmácia Moderna -- Rua João

�

P��.
'

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

. .,p

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

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

NOTA: .os nossos servIços nas praças. dé Pôrto
Alegrf>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos'

agell tes ,

'

.
'

"RODqVtARIO RAPIDO RIOMAR"

'(, '.

ALUGA-SE NO CENTRO
I'

Um .belo e espaçoso palacete,· para residência- clube
ou Repartição Publicar

TRATAR NA
'.'A MODELAR"

1N8....�O.....��.8�."�.�.e...s.��.•�
.

.

... �fiiiPe·fte).._2_� I,,'R!,-, fNERG/AS..�5 tJ{l5 .��"" �' . t,

�

Com.rclo
R� Joio

Transportei
Piu.to, 8 �lh

C. RAMOS S/A

3.121 Consultein"uóssas·tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLlS
�Fones: 25-34 e 25-35' - . '

DR. I. LOBATO

.._'-�_-'--------'''-'', ------�--- ,----
'.,;t .I';''''''

-

DR. IVO VON WANGENHElM
�' DENTIST,A -

"Co1l8uIÍú�i� rlla Bocáíuva, 42'

�.700
2.500
8,5ó3
2:325
2;402

- 2.377
2:300

EMPRESA NACIONAl DE NAVEGACAO
.

I

HOEPCKE
'

1 �I �

tfAVIO-rdOTOR «CaRL
ITINERARIO
.

SAlDAS'DE
oI DA -> VOLT� :1.\

],i'polis. Itajaí Rio ,S",ntos

8/4 10/4 15/4 � 16/4
=<: 25/4 27/4 4/5 ,5/5

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

O hórário de saída de �rianópolis sQrã às 24,00
h(�l'as e do Rio de Jaheiro às i6,oO horãs.

'

,. "'�, I ••
' •

.
Tanto na Id1l:'c,on!'9;na Volta o 'navio fará' escala nos

portos ,de São SeQast�ãQ,' I1habelá/e Ubatüba.
Para melhores. il'lfõ,rmações, dirijam-se à séde da

IEmpi'êsa, à rU:'l COl1sehiêiro Mafra,' 80 � ,TeI�fo�e 22-12.

BORDADOS A-MAO
Ensina-se na Rua Féliciano Nl1."'es Pires n.

FOTOCÓPIAS
SERVI'ÇO RAPIDO E PERFEITO

Ruá João Pinto, (altos) 18-� Florianópolis

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catarina !3,
larticularmente de Florianópolis.

À venda nas principais bancas de jornaIs.
. Para-maiores informações procure o agente e "or..

'espol1dente, .. à Pra-ç,a lã, nO 21::.,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
POETAS DO sm.

'Quero - Quero
Quero-quero, ave rainha,
Da garganta de clarim ...

fl'odo gaúcho adivinha

Quando tu cantas assim:

Quero-quero! Quero-quero!

Apregoador de 'bonança,
, O teu grito com certeza,
Deve' ser cor de esperança
Como a própria natureza .. , <,

Quero-quero!. Quero-,quero!

Tu resumes, vaqueano,
Insatisfeito, no espaço,
O símbolo pampeano
De um .belo tiro de laço.

Quero-quero! Quero�quero!

És pequenino, e, no entanto,
Tu te supões um cantor ...

'

E quando cantas teu canto;
tem retaplans de 'tambor.

Quero-quero! Quero-quero!

És um desejo no espaço
Do pampa que tanto adoras ...
Teu canto marca o 'compasso
Do tíc-tac de esporas ...

'_

Quero-quero! Quero-queTo!

Dormes tarde, e já bem cedo
Teu grito alegre se expande,
ÉS, o gaúcho sem mêdo
Sentinela do Rio Grande!

Quero-q-uero! Quero-quero!

FERNANDO BORBA'

••••••••••••• .............

'ULTIMA MODA
I .

Esta gola original formará uma moldura natural

para- o seu rosto ... A sáia ampla, cinto e punhos amá
reles e você ficará encantadora neste modêlo de Kay
Júnior. (Foto Transworld).

I'BANCO
de CRff)ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA r I

, Rv.o. 0'�.16 ..,

FLORIANÓPOLIS -5t6..eàto.r.'In�
"

HOJE NO PASS.ADO
25 DE,ABRIL

A data de hoje recorda-nos quer
em 1.500, o Almirante -Pedro Alvares Cabral

fundeia sua Esquadra .em Porto Seguro;'
em 1.767, nasceu no Rio de Janeiro o padre
Luiz Gonçalves dos Santos, que escreveu as

"Memorias historicas do 'Brasil, durante os

anos em que o Rio de Janeiro foi a capital da

monarquia portuguesa". Faleceu' a 1 dé dezem

bro de 1.844;
em 1.852, no Rio' de Janeiro" faleceu· o poeta
Manoel Antonio Alvares de Azevedo, nascido

em São Paulo a 12 de Setembro de 1.831;
em 1.894, na Fortaleza de Anhato-mirim, na

barra norte de 'nossa Ilha, é fuzilado o Mare

chal Manoel de Almeida da Gama d'Eça, Barão
de Batevy, juntamente com um de seus ilustres

filhos, Dr. Alfredo.
André Nilo 'I'adaseo

_._-' �._-

3

ANIVERSAlno�
<, FAZEM. ANOS, HDJE:

- dr. Eurico Klettem

berg Couto, advogado
- sr. Eurico Hosterno,

funcionário do l.B.E.U.
- sta. Yolanda Luiza

Georgi
- sra. Francisca Coelho

da Silva, esposa do dr. Al
fredo 'Damasceno da Silva,
advogado em São Paulo
- menino João, filho do

saudoso conterrâneo sr.

Ubaldo Abraham;
_ sra, Ana Rita Macha

do Línhares, esposa do dr.

Lauro Luiz Linhares, Pro
curador Píscal do Tesouro

Nacional, neste Estado;
_ menina Eliane, filha

do sr, Walter Cardoso
.: sr, Ra�lino Horn Fer-,

1'0, farmaceutico
_ sr. Paulo Silva, Chefe

dá Oficina Mecanica 'da

Imprensa Oficial do Esta

do;
_ sr. Anastácio Katecips,

alto comerciante;
_ sr. Edgard Carneiro

[Sobrfnho
-'- sra, Walkyria Ramos

Moura, esposa do sr. Ma
noel Moura;
_ sra, Ester Salles da

Silva Vieira
_ sta. Walda Maria Ber-

nardes
� sta. Herminia Pache-

co

_ menino João Carlos,
filho' do sr. José Freitas J
_ menino Hamílton, fi

lhe do sr. Antonio João da

'Silveira, comerciante;
_ sra. Ilda Fernandes,

esposa do Cél. Aldo Ferrran-:
des

•

""••••••0lf'.. ••••_•••�JY">..

SALADA QE.FEIJÃO
INGREDIENTES

•••••••••••••••••••••

Preceila do 'Dia
APARJllNCIA QUE EN

GANA

A fome é sinal de que o

organismo está precisando'
de alimento. Deve, pois, ser te
saciada. O café e o álcool
fazem desaparecer, até cer-

to ponto essa sensação, mas
não evitam -

-as conseqüên
cias prejudiciais que a pri
vação de alimentos Rcarreta.,

/
Não procure matar a

fome com café e bebi
das alcoólicas, mas com

substâncias nutritivas e ra

variadas. _ SNES.

)

Ig,adeclmento
ao Pálre Reul

Em Maio
320 ANIVERSARIO COMERCIAL DA FHt:\lA

PROPRIETARIA DA "A MODELAR,"

Falar da t�adíção comercial da fíirma propr íetarda '

da H·A Modelar" é o mesmo que falar no progresso, no

desenvolvimento e no aprimóramento do comercio da

nossa Capital; aIlrimoramento em metodos de propaganda,
e venda, apJ'imoramento no bem servir aos interêsses da

população, aprimqramento continuo na seleção das mer

cadorias e ainda aprimoramento nas suas instalações.
Para

t festejar' o magno acontecimento, programou

"A Modelar" as s'egu inte» comemorações:
10 _ Grande desfile de módas com a participação,

de gehtilissimas senhoritas da nôssa alta so

ciedade e ainda com a cooperação de renoma

dos Modelos paulistas. Abrilhantará a festa,
o já consagrado e aplaudido Côro infantil do

Educandario dos Filhos dos Lazaros, num

gesto , de símpatica solidariedade não só ao

estabelecimento Iider do nosso comercio corno,

principalmente, à alta finalidade filantropica
da noitada, uma vez

/

que a sua renda será dôa

da ao Hospital.lnfantil, projetado, pelo Lions

Club -de Florianópolis;
20 _ Jantar de confraternização aos funcionarios

da firma e a imprensa falada e escrita da

nossa Capital; .
.&

3D _ Um brinde valioso aos seus milhares e milha

res de fregaeses através a concessão de um

"descon.to estra de 10% em todas as merca

dozias 'de seu grande e variadíssimo estoque,
'Inclusive mesmo nos artigos recem chegados

para a estação de inverno e, ainda, Í!!clusive

nas tapeçarias, mobiliarias, colchões "Divi

no" _ Sofás-cama Drago � lustres -- porce

lanas, pianos _:_ bicicletas - etc. etc. da casa

de, moveis.

VIVER! MO'RREI,!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE 'É A VIDA

As parturientes �pó.s a gestação, devem usar ,fi

SANGUENOL �
,;

-:eontécm' exeelentes ·elementos tônieos:
Fósforo Cálcio. Ars�lIiàto e Vanadato

"';, ", de sódio 4;
I��� !Xli'�' \

"f
OS PALIDOS, DEPAUPERADOS. '"

Ê S G O TA DOS. MÃES QUE
CRIAM, 'MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberão a toni-

'

DIA DO CON'fABILISTA
_

O Sindicato dos Contabilistas 'desta Capital, pro

porcicnará aos profissionais do Estado de Santa Catar i

na, no dia 25 do corrente, (dia do contabilista), o seguin
te programa :

às 8 horas: _ Missa em Ação de Graças, na Ca
tedral Metropolitana
Cocktaíl .a realizar-se à Rua Jerô
nimo Coelho, 18 e logo após haverá
sessão .solene . .a fim de dar posse
aos novos membros do Conselho
Regional de Contabilidade

às 21 horas: - Palestra que será proferida pelo
cóntabilista João Momm através da
emissora di Rádio Diário da Ma
nhã.

"

Convidam-Se todos contabilistas para tomarem par
desta festividade.

às 19 horas:

VENDE-SE uni projetor' de cinema, de 16 mim. so

uóro, marca MOVIE MITE.
Aceita-se barganha.
Tratar na "CASA DAS NOIVAS" à Rua ·Julio 'Mou-

13, (antiga Major; Costa).

TEATRO �lVARO DE CAI?VAlHO

�AH! MÃEZINHA I INUTILMEN
TE TENTO CATllfA"-LO, FAZEN-
00 NOSSO LAR CONroRTÂ�
VEL E ACOLHEDOR. PELO

JEITO. POREi,,'!.,.

"
...QUE SE FAZ EM CASA. TONI
o« NOVO ENCANTO AOS CA
BELOS. VOU AJUDÁc-LA VEuA:
ENROLA-SE O CABELO COM
GIRO·ONDULADORE'5 TONI ...

.. ,AGORA, APLlCA'SE A LOÇÃO
ONDULADORA TONI ENQUAN
TO A ONDULAÇÃO "PEGA� CUI
DE DA CASA, QUANDO MEU
GENRO CHEGAR, VEREMOS ...

- MAMÃE TINHA RAZJ(O, TONI P'�OPOR
ClONOU-ME, COM ECONOMIA, DE TEM-

I PO, UMA PERMANENTE\UAVE E NATU

RAL. POSSO FAZER OS MAIS LlNPOS
PENTEADOS, E, o QUE MAI� JMPORTA.
MEU MARIDO ESTA', OUTRA V�. CAI·
DINHO �OR MIM ...

ONDU-LAÇÃO
PERMAN'ENTE

'EM CASA
1.500,000 unidades

vendida. '-110 Bra.1I

•
Agora, mols_.fócil com OI

GIRO.OnJ.uladoru

% litro de água
W k de feijão branco
Rodelas de cebola
Um pouco-de azeite
Um pOUC.fI de vinagre

·········''''06
'r- ':�:7;E :::�;.... -S18'ílreãiftúS� tàotatrihstas:i"l�i ,. )0 flE���:::�:��i.pas. de fílrianópalis

3 _ Faça um 'bom môlho
com azeite, vinagre, 'pimen
ta, e junte as rodelas de ce-

bo!a.'
'

4 _ Ponha para gelar e

depois sirva corno qualquer
outra salada. (APLA).

(PLAsT.lCOS.
110,111 SEM ElÁSTICO)

FAtEWMEHIOS:
Vva. Sydortil('P�rê1flr Melo Sta. I.ili�·Batalba: Silv.:eira
Na residência de seu fi- . Na residência do seu ir

lho, sr. Danubío Melo, fa-. I1.1ão; sr'. Otavio Silveira Fi
leceu ontem, pela madruga- lho, nesta capital faleceu'
da, a exma. sra. Sydonia Pe- anteontem, vitima de subi
reira Melo, viuva do sau- to mal, a senhorita Lili Ba
doso coestaduano Luis Me- talha da Silveira.
lo. I

"

A noticia do repentino
O, seu passamento cons- passamento consternou pro

temeu profundamente nos- fundamente nosso meio, on
sa sociedade, na qual Dona de a extinta era muito rela-
Sydonia desfrutava de ge-

I cionada.v
'

ral estima, pelas suas vir-I' À família enlutada, as

tudes cristãs. e pela sua ,homenagens do nosso pezar.

g1'�l��ti�����.�e�enitora d.@s I �BRI.l E O M1ÊS DAS
s1'S. Danubio Melo, funcio-
nario do Senai, Milton Me- ,

1� funcionario d.a Federa- HORTAlICAS
çao das Industrias e sra, ,

Alaide Melo Pamplona, ca- ' "'--

sada com o sr. Arnoldo Se você ainda não prepa-

Parnplona, residente em São rou a sua horta" aproveite o

'Paulo. -mês de abril que é a época
Os' funerais da in ditosa ideal para as sementeiras de

senhora foram realizados hortaliças. v

-

ontem, às 17 horas, no Ce- Adquira as sementes de

mitério doe Itacorõbí, com sua preferência nos Postos

enorme acompanhamento. de Venda de "G. A. CARVA-

À família enlutada apre-
LHO" - Rua Esteves Júnior,

sentamos nossos cumpri- 58 ou no Balcão instalado,

'mentes de profundo pezar. Ibem
no- centro do Mercado

Público. _

-

o -EST-ADO
O mais antigo Diário de

Santa Catarina leia e as

,ine.

AV'ENTURAS DO!ZE-M,U'TRE'TA

PEROBU-SH

PRO'CURAM
Três estudantes

ram quarto para
procu
alugar,

com móveis.
Ofertas para esta Reda

ção para "Estudantes".

VoE N D E - S E
Vende-se um alambique

com capacete de cobre em

perfeito estado, com a capa
cidade de 165 litros de cal
do.'Preço de ocasião; tra

com 'João Gualberto em Rio
Vermelho.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será boje' e não amanhã a realização do quinto compromisso da seleçãcbresileire na Europa, enfrentando o

"scratch" da ltélia.ne cidade de _Milão, devendo o orélioser iniciado ás 11 horas da manhã. íspera-se mais um

sucesso do invicto conjunto orientado por Flávio Costa na luta que susteof9,fá, com a famosa esquadra "ezzurrs".
que, há 18 anos, em '1938;.n05 venceu por 2 x l. tirando a chance de sermgs campeões do mundo, .

.

TAMBEM EM
'SÃO'PAUlO

.(

..............M�••••••••••••••••••_ 0 _ ••.................................•••• r ••••••••��
- .

�.

Em Santos defrontaram
se Cor-íntians e Santos. Re
sultado final: O x O •

U·ma:�partida: digna de ser vista CURSONAPoLt�I.�rã� �e�" as côres de

BRltHARAM TÉCNICA E DI,SCIPUNARM ENTE FIGUEIRENSE E PALMEIRAS. \ �:;:a�:- ����:���' t�l�::;ad� ,����ant��t�!�;o��'s:.:
Muitos dos que foram do- do com valentia e espirito I emoções

de uma luta renhi- I do lutou bem e já no pró-
Curso de Esgrima da Polí- 'mas.

'

mingo a B,�umena';� Ver F�.; d: luta tendo o cui�ado de da e empolgante. Quer di- !ximo domingo o goleador
cia Militar. O. cu.rso,e� te-I A.F.E.S.C. SE REUNÉ -

gueirense versus Palmei- ,nao solapar o brilho �a, zer que no proximo domín- do campeonato da capital
la que no prrmerro ano de ,A Federação Catarinense de

ras, pelo Campeonato Esta- 'lu�a com cenas condena- I go, em nova lu�a, desta feí- 'espera render o bastante
funcionamento ,formou sõ Esgrima convocou os clubes

d':.al de Futebol de 1955, veis.
.. . Ita _nesta CapI�al" os .cam-Ipara .

proporcionar ao seu
mente elementos da própria

i
veteranos A. A. B. Verde,

na� pUd:ram esc�n.der a, suoa I O F'igueirense reahzo� peoes de Florianópolis e clube grande B retumbante Corporação' onde foi instí- 'Doze-de Agosto, Lira Tenis

satisfação p�lo êxito tecI_lI' ,talvez a s�a. melhor partí- . Blumenau-Br�sque irão ar- Ivitória. ' tuido; já no segundo ano,' Clube e Clube Atlético Ope
co e disciplina da em�clO': da destes u�tImos anos., De-Irasta� ao_ estaJl�o .

da Praia I Os quadros jogaram assim
nele se formaram, além dos 'rário de Joinville, afim de

nante pugna que termInou, fesa e ataque manobraram de -Fóra um público colos- formados: "

da Corporação, também Ofí- 'organizarem o calendário As 5 - 8hs.

com? marcador em branco. ,com sangue e inteligência, o lilal, ávido por um .combate I FIGUEIRENSE .; Wil-
cial e Sargentos da F. A. -B., .não só do campeonato Esta� John 'LUND

FOI uma das,melhores ba- mesmo acontecendo, com os I repleto de lances dignos de son; Trilha e Laudares;
o que comprova ser progres- dual; como também das de- SHERIDAN em:

t�lhas futebolisti�as já rea- )blumenauenses que mesm,o jserem a�reciados. , IAníbal, Hélcio _e Walmor;
siva a aceitação do dito mais competições que se-fa- DO OUTRO LADO DA RUA

lizadas naquela CIdade, ten-jsem
vencer em seus dom1-

I
A arbitragem de Gerson Plácido, .Betínho, Julinho,

curso. Promissoras são as 'rá realizar no corrente ano. 'Cirie Noticiario. Nac.

4.0 tanto alvi-negros como nios souberam proporcio- [Demaria, honesta e ímpar- ,E'rico e Ceça.· espectativas para o ano cor-I ' I Prec�s: '11,00 5,50.
esmeraldinos se empenha- .nar aos seus adeptos as )'cial, contribuiu em grande I PALMEIRAS _ Zibesty ;

rente uma vez que à êle se NO BARRIGA VERDE-' .

-._ parte para o brilho da tar- Zé Gaucho e Lázaro; Jae-
candidataram vários civis e A A.A.B!V. reabrirá na pro-

- --

ri

6[J'II.
-

________, ..,�_______ de futeb?lística., . Iger, Gordinho e Lupércio ; Oficiais, e oPraças da)Mari- : xima semana 'a sua sala J'J�* t] i ,�:
A novidade no team do Jonas,' Lazinho; Michel, !lha, Exército e Aeronauti- "d'armas aos esgrimistas já � - - -_�--'

NOTICIAS DE JOINVILLE Figueirense foi o reapare- 'Martins e Telmo.
'

ca, além �� .U�l maior nú- formados, reabrindo assim a is - 8hs.
"

_

,

,

cimento inesperado do ata- I Renda: Cr$ 29.980.00, re-
mero de �flC.laIs e ,S.arge�- )

temporada de esgriI?a no 10) Cine Reporter. Nac.

(Do Cerrespcndente Hugo' We- ca�te, E'r íco que há, pou�o ,córde em jogos do Campeo- t?S da proprra Polícia MI-,clube. Na segunda quinzena i 2°) NA ROLETA. DA

"

' retirou o gesso do pe, apos nato de 55� Em ,Joaçaba
litar, Opor:u�ament: daI�e-)de j�nho s�rá reab�rta aos 'VIDA - Com: Ruth Terry

b
.

·

I
'

"O ESTADO''')
- três meses fóra das can-

I
(Caxias 3 x' Cruzeiro -O), a mos. aos leitores a Ielaçao, candidatos a aprendizagem."! 3°) SEGREDO DE' UM

er, especl.a pa ra chas; Apesar de destreina- Irenda foi de -21.450,00. nomInal dos que no futuro I,. Faixa Branca
I AMANTE'

- Com: Edward

_ A CRôNICA' ESPOR- do. orgão de imprensa ou râ- -,
G. Robinson

TIVA PAGOU INGRESSO: dio é uma credencial sufi- OUTRO' EMPATE Preços: 10,00, - 5_,0�._
- A_ cro.nic,a esportiva fies- -?iente para ficar assegurado NOTICIAS DE 'TODA PARTE

.:
I .'.-.b CIdade, InclUSIVe ». cor- as entidades que o croms- .

VEIER'AN'OS X ES
' ,_� .,

__ "_��,_,', .

-

:resplmd�Ilte "q_� !!<Y)íST_A-' ta é ,rp-iIitante. I.sAo. é o ,que , �l'-';' J:
.'

_

; [ PERANÇA . .111 _�...
:ç>O" 'que:@<la: iii -'Pa:1itê,�t>a- pod'e�s assegJlÍ'ár,;com.tes- . O fpAPA RECEBERA OS

.

tIl' N'-' h- d d
.

' -.

,'d r' �.' -I" "

it:'
., d' ,. .11-; t' ,

',.1
�

- 4. negro a vez rea Ize um jo- co man a e omIngo, rança, formado POI; reclu- As - 8hs.
',_,gotjc o f)t;e§o do', 'l.,ngxes..§,p :�o, pe o_� :"crQlllC� ....,.-p$ !l,;Cl...a-'· JOr'l'À rhA'RES BRASILEI "M . .

f
-l:jõko Caxiãs -x 1?lrepebàJ!' g:é� �* .-__ �-" �,;,-.-' �

,,_,' ,I ,�;?'u", _

- go em oscou. n,o campo prIncipal do sos. O fina acusou dois Alan' LADD - Arlene
•

d' .:. t, d"" �e'>'l'é'�a-' � €:A-XIAS X 'B'AEPEN'·- ROj):,....".,.Informaçoes chega- * * * Abrigo de Menores, um con- tentos para cada lado, Os DAHL em'.
, o· campeQna o ' ",.;.0," ,'+ 1; t 'd d MOl- d' TORNEIO "R

o

t d ti'
-

·

çãó.,Catarin
....ep$e' dé, ii;uieb&h 'Dl; --:- Pagamos ii: Federa,: a� e.� 1 ao �zem que, O:a�RTO Jun o e ve eranos, entre os .

o

'SENTINELAS DO
, '�S'ta 'no'ta vàle p.of' um re- ção Gatarinense de Futebol, I�po� o Jogo de ho�e .com os GOMES PEDROSA quais Nizetil, Bráulio, For- Iveteranos deixaram inpres- DESERTO

-

iistró; para'
_

que�'se� saiba- pelo, ingresso no prelio -cã- Itah�fi1)s, oSRbrasIlelrQS ru- Continua sensacional a dis-Inerol!i, Secura, Pacheco,; são' satisfatória, devendo em _' technicolor
· . _,

'f' d
. '

B d' I t
- marao para orna, onde se- puta do Torneio "Roberto Vila in e Tião, enfrentou ó breve se apresentar n-o está- Repo'rter" ,Na Tela. Nac ..

quê
-

da 'téu,da verl _lca a, a XIas x aepen 1, pe o ceI' a- ,,- "bOd d"
CF "'··-·d'···J fi 't d I d f t b I

1a1:> Iece lOS, em au lencla, Gomes Pedrosa", entre os forte esquadrão do Espe- dio da F. C. F� Preços: 8,00 -.4,00.
,E teve aCl:,escI .o,ma,,:: � - e les

a ua: ',e· u e o

f"
ao pelo Papa Pid XII. prinCIpaIs clubes de São ol".-.- ..-..-.J"." _ ,

gu_ns' çryzelros' .::-' '�ulllLéf qu,a comparecemos em un- * * *
.

�O'
,

' .
- -

d
. Paulo. A colocação até ago-

_ �gucós, :a}iá�. � ,:: tep�e�eyl" ça_o'., a' cromca
__' e�portiva. 150 MIL CRUZEIROS A ra, é-a seguinte: 10 )ugar -

_
tant� da �C.F :t;.ao �UIS .re- Na� ����os cobrar a FCF .0- RENDÁ EM CURITIBA -:_ Santos e São Paulo, 1 p. p. "

eon hecel" na carteIra de notIClarJO que fazemos, pOIS: O h f' I d t
i.dentidadê fornecida pela é esta a nossa missão. O Ca- ,"

coque Ina 1.0 cder adme 20 lugar - Corintians, 2;-
. o' . -

d
.

F C I' 'f' paranaense, rea Iza o 0- 30 lugar � Portuguesa, 4
respectiva aSSOCIaçao e Xlas . ., c aSSI Icou-se

I
.

C 't'b e 40 [ugar _' Palmeiras, 6.
o

classe, credéncial suficiente, para as semi-fin'ais; der- fml.ngo emd Ul'l 1Ma, tem Aqlue .

O conjunto do Monte Ale-
.

pôs ao "'onze" do Ferrovi'á·

alegando que estava cum- rotando cr Baepêndi pela se- I 01 venc� 01'. � .on e e- 9 VASCO QUER OS JO- gre, da cidade do mesmo no· 'rio, derrotahdo-o pelo esco

prindo in�truções: No en- gunda vez, desta vez por
gre, dPr?POrClOndO? .udma ar- GADORES DE VOLTA - me, é o novo _campeão pa-! re mínimo. É a primeira vez

t t ' f ,Od ' m t t
-

"
l'eca açao sem UVI a a,pre- Caus,ou. estranhesa no Rio 'ranaense de futebol, pois I .

an o o re e'rI o represen- u en o il zer o, no campo, "

I' C . 15000000
- IA 'd

o . -

d dA" F C O I
clave. r. , ,. o OfICIO do Vasco da Gama na terceira peleja da "me-' que um clube do interior

tante pos a IsposIçao o o mel'lca . . escore * * * I
o . o

d' b d
. - dirigido à C. B. D. no qual lhor de três" domingo efe- consegue o titulo máximo do

presidentoe da As,so.clação mInImO IZ. em a opOSlçao PARA O SELECIONAD'O '

d C t E t d apr tad I I b d
solicita sejam devolvidos tuada em Curitiba, se imo foot-ball araucariano.

o� _r0ms. as .spor IVOS e eser:_ a p� o c u e e
'JOGAR NA RUSSIA _ De s,eus J'ogadores Sabará, Wal- 4II•••••••e

,

;...•.
JOInvIlle CInCO mgressos es- Jaragua, destac,ando-se a

p
o

f
..

,

' "peciais, providencia que, �e ação do seu- goleiro. O tento I ,.ld"agat �nd orCmaBm Dque' o PSrie1- ter e Paulinho que se acham

racordo com as instruções, de honra foi assinalado so_,s� enpe h'a .. 'b'
sr. - na Europa integrando a se'· AME'RICA 1 X BITA�NA 1, ,EM .J,OIN-VlllE

.
o

. VlO ac eco rece eu <lÓn- leção nacional A 8 30h
podena tomaro' Diante da mente nos 25 mInutos da

0t
',. _

à
-' S -, s.

o _
o

d t 10 I
.

t 'd'
VI e para que a excurssao -l(. * 1<, A sabatina e a ...domin-Itiba, que, terminou empata- "Sessão Popular"

restnçao a crOnIca agra e- e apa ma, por In erme 10
E t d t'

ceu e mantendo-se solidária, do fttacante Sargento. O Ca-
R
uro?a Ose, �s .etn a aã, e a BAUER PARA O BOTA- gueira foram cheias de em- do por l' x J, sendo o jogo CANTINFLAS em:

.

F C f
-

P
:..ussIa. conVI e ser en- FOGO _;.. Informa-se que de Ipates.

Temos o assinalar realizado na "Manchester" O MATA SETE
resolveu pagar o preço do Xlas armou com uc- .

h d C N D
,I

_.

ingresso, afim de não sel'- cini; Juca e Vermelho; He-
c-anun a o ao . .. um momento para outro, o mais um: América, de Jo- ,catarinense, domingo, à tú- Fatos ém Revistao Nac.

diminuida a renda para não lio, Joel e Hoppe; Sargento,
* * * médio Baue: deixará o São li�ville x Britânia, de Curi- ,de.' I Preços: 3,50 - 2,00.

Proporcionar prejuizos. Na Filo, Didi, Cleuson e Cario-
OS JOGOS DO FLAMEN- PtaafUOlgOo.para mgressar no Bo-

I

N I'·
.'

lOa·
.

GO NA ESCANDINAVA - . mi· .

;:::�a��� Q �!�r!::i:an�:Z!� ����e!ae:eQ�!'C�I�:; G;�!��� �'.o se�uinte o roteiro dO� _-

_,

* *'0), r ,,' o IClaS�· valanas
FCF manifestasse tão má to Walter e Schwestner' Jogos do Flamengo na Es �' ii . .

vontade, principalmente de- Chadéco, -Guido, Jorge, Tu: Icandinava: Dia 1° c�ntra.o' VITORIOSOS OS VOLE!- ,ACARRETOU PREJUIZO O 'OlímpiCl'O. A� que tudo ,in- mé's�o, sábado em partida

pois que lhe foi garantido ribio e Elizaldo. Juiz: Sal_IAIK, em _Estocolmo, DIa ,BOLISTAS B�A_S!LEIROS I INTER·MUNICIPAL Idica, apesar da oposição do noturna. Para tanto' a dele-

que toda a cronica é mUi- vador Lemos, da L. B. F. 4, etm :o�m�U?d ��.B�den, 'C Na re>dada Ir'IcIal ?O II Patrocinando a exiOição
jseu

.clube de origem, Domi, gação avaiana viajará sába-

tante e qlle se IOdentificarI'a Renda' Cr' 1663000 dos per o a uecla; la, em ampeonato Su ·Amerlcano do G. E. Olímpico domingo vestirá mesmo a JOaqueta do do a' tarde a'a a' 't
.

.

' . . . ,,' V
"

I d S" .' d V I 'b I M t' 'd' I,. o ,

' ,c,, p r Impor an-

facilmente. com a respecti- quaIS Cr$ 150,00 'contribui- .aexJoe, ao su a �ecIa, I
e o �_I �,em on eVI eu, ultImo, o Aval sofreu um clube do Dr. Celso Ramos te cídade do Vale do Ita-

ca carteira. De- nada vu- ção da cronIca esportiva. O dIa 1� em :S0raas;. dIa 13, 10s.brasIleJros derro�aram os 'prejuizoode Cr$ 1800,00.' jFilhO. . !jaí.'
.

leram os argumelltos; pOIS o proximo compromisso- do em, LmkoepIng e dIa 17 �m IChIlenos por 3 a O (15 x 8, ,ALCIDES EM TREINA- MORACY ABANDONOU Ó i

representante se manteve Caxias F C será, de acor10
Oslo. Fala-se que o rubro- 15x 1 e_15 x 3). MENTO FUTEBOL 'DOMINGO""EM SÃO JOÃO

irredutivel e ante' esta evi- com a tabela, contra o Atlé- Obedecendo a ordem médi- O conhecido crack avaia- BATISTA

dencia a cronica resolveu t�c�, de Joaçaba.
.

ca, o arqueiro Alcides, já no Moracy Gomes, cum- Contjnuando sua rápida

pag-ar o respectivo ingres- ' restabelecido de sua grave prindo a palavra empenha- tournée pelo norte do Es-

soo Já em Jaraguá, foi obje- - NADA SOBRE O BAN- JLAVIOCOSTA, APOS O JOGO EM PRA- contusão reiniciou os seus da, vem de abandonar o 'tado, o Avaí estará domingo,

tada a entrada do cronista GU: - Chegamos a noticiar _ treinamentos técnicos e fí- Avaí e o futebol. Desta for- Ipreliando em São Joãó Ba-

enviado pela ACES. Agora, a cogitada' vinda do Bangu GA.' "A EQ'UIPE ESTA'· MEL'H'O.R�ANDor, sico, sob a orientação de ma, perde o "mais queri- :tista, na inauguração do

ainda ag'ora, póis o repre- a' esta cidade, para preliar
� seu velho amigo Nizêta. Des- do", um atléta correto, qqe Estádio Valér'io Gomes Ne-'

sentante da FCF e a propria com o Operário, dia 10 .de �,�.�, ta forma, é pOSSível o seu empre se houve com denb- to, enfrentando ao Paisan-

FCF não. podem desconhe- maio. O Clube Atlético Ope- Após O" jogo Brasil' x, vejo, porem, é que a equipe reaparecimento', brevemente do em defesa das tradicio- � dú de Brusque. Para o

cer' que existe uma cronica rario" dada a vultosa

impor-,
Tchecoslováquia, o técnico está melhorando e daqui por no aréo avaia:n'o. , riais 'côres. Seg-uindo as pe-

I
maior sucésso das festivida-

nesta cidade, representan- tanda pedida pelo clube cá- Flávio Costa, falando à re-' diante melhoraremos mais DOMI NO AVAí gadas' do vigoroso crack, o
f
des, o Avaí jogará com-ple-

do uma radiodifusora, dois rioca, fez uma contra pro- portagem declarou:
I
ainda, esperando possamos\

. Enql�ante Alcides não s� Iv�terâno _

jogador
_

Vico, vá- :10, inclu�i�e com suas últi

jornais diários uma revista', posta da qual até agora não I - "Devemos considerar trazer muito boa figura n.os recupera de todo, o Aval nas vezes Campeao do Es- mas aqUISIções.
alem dos correspondentes, obteve resposta, parecendo o· resultádo de hoje justo. três restantes compromls- procura contratar um bom [tado, pelo América de J0111-

�

entre estes, de "O ESTA- qUf o ,assunto f{cará encer- ! Si os tchecos tiveram opor- � sos da seleção. A defesa, éo- arqueiro, voltando suas vis- ville, também resolveu de-
.

DIA -1 D� MAIO EM

'DO" ,e "Gazeta EspoTtiva", rado, desta feita. com a não! tunidades, nós tambem as �o se v�u aqui, foi com_o em tas sobre o jovem goleiro
I

pendurar as chuteiras com ITAJAí

procurou-se fazer restrição I vinda do. clube de Zizinho. tivemos, . pas m�smas pro- Lisboa; Zurich e Viena, es- Domi, uma das últimas "re- relação ao futebol ooficial: Dentro das festividades

ao trabalho de todos, como Aliás, pensa o C. A, Opera- porções. E' ve·rd�de que ho- 'tá firme, coesa·. Há, é ver- velações" dO.;C' �; �uaranY.' S ABADO À' NOITE EM

I'
comemorativas "ao "Dia do

se aqui a cronica fosse com- J rio, trazer o. C A Carlos je n�ol pud'eram os rapazes: dade, alguns dêfeitos na O gal:oto alIas, Ja Integrou [ BLUMENAU Trabalho", teremos em Ita

posta por "penet_l'as". O fa- I �enau�, oc�so se� con�irme a dese�yolver o �elho: _de I vanguar�a" def;_itos que e�- c�m êxito a esquipe vice-
I Retribuindo a visita do jaí a' interessante partida

to do cronista ter uma car- IImpossIbIlIdade da VInda do seu Jogo dadas as condlçoes pel'O sana-los la para o pro- campeã da cidade, quando ,'Olímpico; a esta CaPital, o ,-inter-munic-ipal amistosa en-

teira do orgão de classe ec1ube. carioca.' anormais do ,gl'amado .. O que I ximo jogo, com a' Itália". do cotêjo contra 'o G. E� Avaí esta);á--preliando com o ,tre Avaí,?' Seleção local.·

CINE
.

SAO JOSE
As 3 - 8hs.

John AGAR - Rosemaire
BOWE em:

O TESOURO no MAR
techn icolor .

Var-iedade Na Tela. Nac.

Preços: 11,00 "- '5,50

·111·1·.3
Ann

MONTE ALEGRE, NOVO CAMPEÃO -

PARANAENSE As - 8hs.
"Sessão Popular"

'CANTINFLAS em:'
O MATA SETE

Fatos em Revista. Nac.

Pre,ços: 3,50 - 2,00.
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.FIorlanópolis, Quarta-feil'a, 25 de A_hril de 1956 .

�-------------- •

Apresentação de falnosos
_ telepatas' espanhois

.

Nos ��8astidoras Ido' mundo
Por AL NETO

A interferência do estádo.,
na economia sempre redun
da em prejuízo para o povo.
Esta é. a conclusão que se

impõe à anál ise dos resul
tados obtidos por 38 anos

de interferência estatal na
economia soviética.
Em 1953, o então primeiro

ministro Oeorgi Malenkov
anunciou ao povo que o

"período de sacrifícios esta
va encerrado."
'I'n.l "período de sacrifí

cios" virrha sendo a descul
pa dos governantes russos

desde . a
.

implantação do
bolchevismo.
'Díziam. êles que era ne

cessário para consolidaêão
das assim chamadas "con
quistas' populares" e o lan

çamento das bases do tam
bém assim -:- chamado "pro

, gresso nacional".
E Malenkov prometeu au- .

mental' a produção de arti
gos' de consumo para o po
vo.

Terminou dizendo que em

1956 o povo russo estaria
bem vestido e bem alimen
tado.
Agora, eis o que dizem as

estatísticas fornecidas pe
las próprias fontes russas:
A produção da indústria

ligeira, que beneficia -díre
tamente o consumidor, era
�m-1954 de mais de 36 mi
.hões de rublos, Em meia
Jos de 1955 havia caído pa
ra 27 milhões, E hoje é cal-'�
.rulada em 26 milhões.
Desta forma, a produção

de artigos de consumo po
pular, como roupas, móveis,
utensílios

-

domésticos, etc.,
caiu em forma exatamente
oposta às promessas de Ma
lenkov.
Vejamos agora a agricul

tura responsável pela comi-
da do povo.

�� Em 1954, a produção 'agr í-.

. '�"'"'
11·· N cola soviética era calculada

,
_, �� [ O' I T A' r-r.·�'''';';_�'"'---:-'-:T:""-jllffi'l�IÇ�a..2.;ú�(U:.:.r�na�em�7�4�milhões de rublos .

.... L_ Ir � ,.' - �
\

1 Se de, 19.qã, era.djil
65 milhões. � �j!'nêste mo

mento, de 56 milhões d ru-::_
blos,
_Naturalmente, enquanto
caem os índices da, produ
ção das indústrias que be
neficiam o povo, aumentam
.os das indústrias de guer
ra •.

Assim, a indústria pesa
da da União Soviética vem

aumentando de valor .quase
-na mesma proporção em que

10 decai a indústria ligeira e a

agricultura.
O que é, filosOficamente,

compreensível. Pois o esta
do não se preocupa com o

• • * *. * * o ser humano, com o .indiví-
* No início, o cancer éi ':' duo. O estado é pela própr ia
* uma: doença local: con- ':' natureza das coisas, impe
* suíte imediatamente ri �, rialista, Preocupa-se com a

* seu médico * expansão do poderio nacio
*' Auxilie a campanha .r- lnal.
*

-

contra o cancer da As- * I Mas como se não bastas
'" socíação Catarinense *'

se a queda na produção, o
* de Medicina: * Ministro da Fazenda da

*
Rússia soviética vem de

,
.

'.

(

Hoje a noite, no Teatro Argentina, permanecendo celente aparelho captador
Alvaro de Carvalho, às 20

I

no Rio Grande do Sul vá-! que é Miss 'I'erry, temos

horas, apresentar-se-á o
1
rios mêses, apresentando-�hoj� à noite, no Teatro Ál

famoso
.

casal de telepa�as, nos mais importantes �ea-; varo Ide Carvalh�, às ��espanhois doutor Romelino- tros e clubes das locahda-. horas, a apresentaçao de ex;
e lVIiss' 'I'erry, que vem pre-

I

des que percorreu. Teve, .as-
I
traordinários trabalhos no

cedido de grande renome in- I
sim, oportunidade de reali-

I

tarreno do domínio da men

ternaclonal, havendo já per- 'zãr importantissimos traba- 'te, por parte do grande te

corrido 29 países. O doutor lhos no campo da telepatia, I
'. Romelino, médico psiquiatra apresentando fenômenos de' lepata doutor Romelino, que
e diretor honorário do Ins- levitação, telepatia expon- no interior do Estado apre
tituto Psiquiátrico de Bar- i tânea, e uma série aprecia- sental'-se:á .- em trabalh.os
'celona, de Londres veio con-

. da de cometimentos comen- para o público, sob o patro
tratado dil'etaménte para a ! ta dos pela imprensa inter-
América do Sul, tendo per- 'nacional e riograndense. cín io da Transportes Aéreos

corrido o Chile,' Uruguai, I Complementado pelo ex- Catarinense TAC.

.

DR. SAMUEL FONSE€A
Tendo os Oficiais constantes da relação incorrido

Dr. Samuel Fonseca, cí-
em multas por falta de comunicação de MUDANÇA.DE rurgião Dentista, comunica
RESIDENCIA (parágrafo único do artigo 1�5 da LeI. do a sua distinta clientela que
Serviço Militar), ao Órgã,o A.listado!"! anexo �o Ro�p�t�l. atenderá às quartas e sex-

r de Gual'l1ição de F'lor ianópol is, convId� os� SI s. OfICIaIS
tas-feiras das 19 'horas àr,

da Reserva abaixo, a apr-esentar explicações ,ao mesmo
21,30 horas.

Órgão Alistador no prazo de -30 dras_. � contar da data
Excltrsívamente com hora

do presente edital os residentes na capital, e �os Dele-
marcada.bad�s de Recrutamento os rosidentes "110 e1terlOr, sob

pena de' cobrança judicial da' Reserv� cumpram, embora

com atrazo,_o parágrafo único do.artigo 105, da L. S. M.,
1':31;0. é,' comuniquem suas re,sidencias.

Os Oficiais em causa são. os seguintes:
.

'1:>rs, LAFAYETTE VIANNA e ELIAS ZACRARIAS.

Hospital de Guarnição de Florianópolis, 23/4/1.956
-' Laudelino Saraiva Caldas
20 'I'en. QAO Chefe do-O. A. anexo ao H, Gu. F.-

.

.. �,*;r ;:t�l;:,'�!�·l;.;,a;��.

•

DR. YLMAR CORR11;A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTA� - das'
às 12 e das 14 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

Fone �911..

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA A MISSA DE
7° DIA

.

Filhos, genro, irmão, cunhados e netos de
. SYDONIA PEREIRA MELLO

Agradecem emocionados, a todos os que os co.n
f'crtaram pelo duro golpe que sofreram, quer com aSSIS

tência, envio de flôres e corôas, homenagens, apresenta
ção de pezames e ainda, aos que :acompanharam o,�orpo
deste ente querido até sua ultima morada. Oonvidam,
rin da, para [1. Santa Missa de 7° dia 'que será celebrada

segunda-feira, dia 30, às 7 horas, na Catedral Metropo
lrtana, confessando-se desde já gratos, a todos que com

.i,ár�erem.

* ( * * , ... ...

JOaçaBII

S 'Ã.O P'I U -L O
V·'I D'E I R· A

e

pelo. confortabllrssimos

5A D IA, S.A. Tran.porte. Aéreo.

/

vOO 'DIRETO A JOAÇABA, E

VIDEIRA, às 12,10 horas - 4'as.

feiras e sábados.

-ACESSO MAIS' FÁCIL E DIRE
TO ao NORTÉ, DO PARANÁ,
S. PAULO, BAURU e_ RIBEIRÃO

. PRETO.'

CONVITE: Sénhor passageiro da -SADIA ! S�ia nosso ,-convidado

para' o almoço que lhe oferecemos no próprio Aeropo'rto antes

d� embarque, .'

-.

Rua Joio Plnl., 12 • Tel. S�'2
IMP••IAL

',1

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

CINE S. JOSE' - DOMINGO
"A úLTIMA VEZ QUE VI PARIS" '

em METROSCOPE e TECHNICOLOR, com

ELIZABETR TAYLOR
VAN JORNSON

.

WALTER PIDGEON
- DONNA REED

.,.

VOCÊS VÃO ADORAR CADA CENA DO .FILME!
. - -0--

R I T Z, A PARTIR DE 6a. FEIRA.:
"PAPAI PERNILONGO"

em CINEMASCOPE e'TECRNICOLOR,-com
LESLIE CARON
FRED ASTAIRE
TERRY MOORE

BALLETS DE ROLAND PETIT
ORQUESTRA DE RAY ANTHONY

O MAIS RECENTE TRIUNFO DA INESQUECíVEL
ESTRÊLA DE "LILI" - "O SAPATINHO DE CRIS-'

TAL" - "SINFONIA DE PARIS!

1��••G••••�••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ,i
O O
• O
• O

I" ue é' 8mo' .�� I 01 I•
o•
o: especial de tratamento, durante o qual o tabaco fica:� Fumo tostado é aquele que passa por um processo

.

O�
O• .

elisBríto de tecla a nicotina e do gosto -ardido. :e
. .

t.
� o! os c lgarros fabricados com fumos tostados são mais suaves, mais aroma ICOS e nao 00.. É esS\:l. a razão por que -'

e
O•
•:""'itlm a garganta. '0

1!iiI'"
"'

•

i IP'••SS. I
: O maximo em cigarros· de classe, é fabricado :� .e •
: com fumos tostados çle fina qualidade. :
: I�

.
.

.

.......6I)®•••••s••e.ao•••••••••••••••••••••••••••••9••••••••••0••••••••••••••••••••••••••G}•••s.. ..."" 7 ,
. _�

, .

, .
I .

_

'. _.. _,,��...�.,,;,.,__.......__......,""""........... _ ......_�_

anunciar a elevação do im
posto do consumo.

Tal elevação é de 16 por
cento.
Dela resultará a eleva

ção das preços dos gêneros
alimentícios, de acôrdo com'
a seguinte escala:

.

Um quilo de carne 'custa
rá quase 13 rublos, ou se

jam 240 cruzeiros.
Um quilo de manteiga

custará 27 rublos, ou sejam,
mais de 480 cruzeiros.
Um quilo de açucar cus

"tará 12 rublos, ou sejam
mais de 200 cruzeiros,
Um litro de leite custará

cêrca de '50 cruzeiros. É um

ovo 69 kipeks, isto é 16 cru

zeiros.

"

Vende-se
Pelo .Mon tépío, -Institutos ou Caixa Economica uma

residência com oito dependências e ótima garagem: Ter
reno com área de 12x36 metros. Muro na parte da frente
I.; cerca de sarrafos nos demais lados. Informações na
mesma, à Rqa José Elias, 237, próximo' a Escola de
Aprendizes de Marinheiros -- Estreito.

---_.._--

Soirée dos' ·Calouros
.

Será rea lizn da dia 28 do corrente nos salõês do
Lira 'Pênis Clube, fi tradicional soirée 'dos calouros da
F'ACULDADE PE DIREITO.

Reserva de mesas na ReloJoaria Muller a partir do
. ,

.

Lira 24, ao preço de Cr$ 50,00.

t Igradecimenlp e Missa'
Cassimü'a Kodrzicki e família Miroski, agradecem

penhorados tôdas as manifesta.ções de- pezar, _ recebi
das pai' oe, Rifio do falecimento de sua querida tia
/ADWIGA LUIZA NIEDERJM:OSER, e convidam os
seus amig'Os pal'a 'nssi.stirem a missa de 70 dia, que em

I' l:;�frági� de sl;a álma, será celebrada sexta-feiL'a pró
Xima, dIa 27 do corrente, no altar de Nossa- Senhora, na

"
l'atedl'al Metropolitana. _

.

l\g'l'adcccm antecipada.ment.e a to<}os qUe compare-
cerem a ê8te ato de fé C'ristã.

PASTILHAS

VALDA
AtAI.MAM
AtOue

• _J.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- i OFICINA MECA�'NICA :
JUIZO DE DIREITO DA to, prosseguindo como de •

'. I
COMARCA DE TIJUCAS. direito até final . sentença, :

-

•
.

, "

qUe servirá de título hábil : I·Edital de citação, com o pra, para transcrição no reg is- I CONSERTOS DE FOGÕES, F,ORNOS, SERRE-

Izo rle trinta dias, de ínteres- tro de imóveis. Protesta-se •
.

,

sados incertos, ausentes e por todo gênero de provas, I LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E :
desconhecidos. inclusive depoimento pes- •

•

soal de qualquer in teres- : TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. :
sado.: inquirição de teste- : •

munhas, vistorias, etc... :.
RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO :

Para o efeito de pagamento../ !
da taxa, dá-se á presente o

..•••••• e•••iI••••O••••

valor de Cr$ 10.000,00. So-
bre os selos devidos lia-se:
- Tijucas, 21 de março de

FAZ SABER aos que o 1956. (a) José Gallottí Peí
presente edital de' in teres- xoto." ,DESPACHO: - De
sados ausentes, incertos e signe o Sr. Escrivão dia e'
desconhecidos, com o prazo hora, no local do costume,
êle, trinta dias, virem ou de- para a justificação, feitas
'le conhecimento tiverem, _as devidas intimações. Ti
que por parte de João Ray- jucas, 23-3-1956. (a) Fran
mU!ldo 'Dias lhe foi dirigida cisco José Rodrigues de
a petição do teor seguin- Oliveira' - Juiz de Direi- .

te: - "Exmo -. Sr. Dr. Juiz to." SENTENÇA: - ,"Vis
de Direito da Comarca de tos, etc ... Julgo por sen

'I'ijucas, João Raymundo tenca a justificação retro,
Ddas, brasileiro, viuvo, la- procedida nestes autos de
vrador, residente e domici-' Ação de Usucapião requeri
liádo nesta Cidade, á rua da por João Raymundo
Joinville s/n., por seu advo- Dias, para que surta todos
gado e procurador infra-as- os seus efeitos legais e de
sinado, conforme instru- direito'. Citem-se, por man- cargo do Bloco 'dos "Acanhados").
mento procuratório anexo. dado, os confinantes do' imó-
(doc. n? 1), vem, com funda- vel residentes nesta Comar-
mento no art. 550 e. na con- ca; pessoalmente, o Sr. Re
formidade da Lei n? 2.437, presentante do, Ministério
de 7-I1I-1955 (Federal) e Público; por editais, que de-
454 e seguintes do C. Fi! C., verão ser publicados uma

expor e requerer o seguín- vez no Diário Oficial e três
te: - I -: que -no paga- vezes no jornáÍ "O Estado",
mento do quinhão heredí- de Florianópolis, com o pra
tário feito á meação do re- zo de trinta dias,' na forma
querente e desistência dos do art. 455 do C. P. C., os

herdeiros coube-lhe, além de TEM ()OIS METROS
outros bens, a posse de um interessados incertos; e, fi- OE COMPRIMENTO.
terreno urbano, ' sito nesta nalrnente, por precatória a iR INTA CENTIME ii

.Cidade, �a Joinville s./n., ser expedida para o Juizo íROS DE OIAMETRo _

'com 48,50 m'�tros de largu- de Direito da la Vara da PESA POUWN\AIS
.

ra até a altlÍ�a dos duzentos Comarca de Plorianópolls, o DE UMA TONE
metros -de profundidade, on- Dr. Rêpresentante do Ser-
de sofre uma deflexão para viço do Patrimônio da União

.

lA()A E TEM

ILeste, alargando mais 48,60 I e' o confinante' Dr. Aderbal
H E.uC1:.8 PAR�

Imetl'os--i com 97,10 metros Ramos da Silva. Custas afi- �
SUA ESHlBJ .

de largura nos fundos e nal. P.R.I. "I'ijucas, 9 de I uOADE

'3.000 metros de profuridida- abri! de 1956. (a) Francisco"" I E íRf\N��OR1ADA SOB
EDITAL AFUC. .. G
_

. DR. EWALDO JOSÉ RA- )de, fazendo frente na Rua José Rodrigues de Oliveira
.

vlool..H 'E_I'A OE. UM AVIA0 RAPIOO E
;-' MOS SCHAEFER . .l Joinví lle e fundos com a Fa- - Juiz de 'Direito." E para I'iAO N1UI10 Pf..5ADO

De acôrdo com a decisão der Conselho' Administra- . � d S t T
.

h d h }
.

V
-k.,

t ivo desta Caixa Econômica Federal, em Sessão de 6 dês- . ,zen a , an a erezin a . e que c regue ao con ieermen- OANDO 'A 'i�'
CL�NICA �DICA:DE

ADULTostAderbal
Ramos da Silva; to de to�os e �in�uem possa QUILÔM-E-''fA:OS POR o

t.e mês, atorl�? público}�e, a part�r de 16 de abril c?r- E CRIANÇAfOGIA REUMATO- extremando a Leste com Ma- 'alega� iguorancía, :r:rUl.l1do.u. ,_ .......
ilm-&:>'.""":" . ,_ "_ ,"#Co

�. 1 ent�, 2 ,fella, no hOla,llo �as 1� :s 17 horas, a �art�lra . , noel 'I'eixeira, lvr'la..'l1)el----'Vi- -e;tped'lr-o-pre'S"'éifte'êáital que I'
� um AVIA,O D.f �D-., '

'�ecas atendera a mscrrçao de todos os ínteres-
C I _ . _'. ríssimo ,.-.e--��'cio Wi- �fll\IÀ 12 M'LHOfS '

d "o ,

ti
- .'

b'l"
.

t C it I
. onsu tono - Rua Nunes Ma- ,

O 'A
.

sa os el� empres Imos m�o. l_lari�S, ne.s a api a e CI��.l..,1._ _
...__,,___ .:_�, t.kJlw's1t1 e .a Oeste com ter- será afixado na sede deste E'. N()5 PARA ("túll� .

dades visn�as, para aquiaiçao, fmanclame.nt�a__.comf- I ,orano das Consunas - oas
ras de propriedade do pró- Juizo no lugar do costume � fSTREUi (J\AI� PRÓ

t" f" l'
- _, -.. 'ri cl' _ 17 as 19 horas (exceto aos sá·

.

'
, . .

'

.ruç,,� �u re O �.:.!-m��a�,()...,,:a; \;a a prop a,. ex USI

lbados).. .' .
,pl'lO requerente; - II _ e, por copla, publIcado UMA 'IMA 1\ IILFIlCfNTIIURI

"a e Ulllca, bem como prestala toda e qualquer mforma- l{esldencJa: Rua VIsconde de que no terreno acima des- VEZ no Diário da Justiça e

<;_ão ào assu�to, quanto à .da�a_ da entrega da propost� e Juro Preto, 123 Tel. 3559.
crito exite uma casa de ma- 'TRítS VEZES no jornal "O

�oc.ument�ç�o, �ue �onstl�Ul�ao O ,Processo respe�tIvo. 'deirl;l- coberta de telhas, em Estado" dl3 Florianópolis.
�. E �ondlçao e::;se�clal e lll.dl�pensavel para operaI, ser regulaI; estado de conserva- Dado e passado nesta cida-

r.ep.osltante da,Calxa ,�conormca Federal de, Santa Ca- ção e onde .reside_o' reque- de de Tijucoas, aos dez dias
1 anna pelo �enodo mll1lmO �e doze (.12� meses.! r�nte; _ III '- qúe há do mês de abril do ano de

SecretarIa Geral da Calxa Economlca Federal de I muito mais de vinte anos o mil n@vecentos cinquenta
Santa Catarina, em Florianópolis, 9 de abril de 1956. I ' : requerente vem ocupando o e seis. Eu, . (a)

e

Gercy dos

IAri Mafra, I refúrido imóvel, a princípi.l1 Anjos, Escrivão, o datilo- ASSEMBLEIA GERAL

Secretário 'geral. I j' com sua falecida esp0sa e, '

I atualmente, exclusivamen- grafei, ·conferí e subscreví. De ordem do Sr. Presidente, ficam convocados os se-

I. •"."
riI te por sí, de aeôrdo com o (a) Francisco José Rodri- -nhores engenheiros socios para comparecerem a sessão'

O U aoO
formal de partilha anexo gues de Olive,ira - Juiz de de As�emblé�a Geral Ext�a�t;dinária, que será realizada no

,f.
.

(doc. nO 2); e como a posse Direito. Esta conforme o dia 5 (cmco) de maIO as 15 horas em sua Séde SOcial
do requerente, juntada á original afixado na sede com a seguinte ordem do dia:

, que anteriormente exerci- dêste· Juizo, no lugar do 1 - Eleição da Diretoria, Conselho Diretor e Comissão
tou co.m sua falecida esposa costume, sobre o qual me Fiscal.

O
'

C
somam o prazo legal neces- reporto e dou fé. Não hàl"vendo numero legal, será realizada a sessão com

li te·,3men t-o'
.

�'e' anas v·118,'li ra
sário á prescrição aquisiti- Data supra. O Ecrivão: qualquer numero de socios presentes às Ü> horas e 30 mi-

va do imóvel,..,e como a mes- Gerey dos Anjos.� nutos, conforme preceitua o Artigo 55 dOs Estatutos.
ma posse se _tenha p-roces- Florianópolis, 21 de abril de 1956.

sado ·ininterruptamente e ••��O� , JOÃO KALAFATAS

" pacificamente, vem REQUE- '" '" '" * * '"
1° SECRETA'RIO

rc;;rrç,.. --,..�,A_,i::;�i\![l,:e,,,f,;,,,"" ,',/.... "",,-?', ,...-" "" '�""� RER que, depois de proces- * N"
. , ..

� .
.c_ '=, '"

'l!<'" o IniCIO, o cancer e .'

A PREFEITURA MUNI.CI1?Al DE FLORIAN6pOLlS COMUNI- �:�an: io�:!�d�d: �1��t�fi1a� ::: ::::� d�:��:::::�:t:n; ::

CA AOS INTERESSADOS QUÉ' lÁ ESTÃO�ABERTAS AS INS- ::���n��� R�;��·�:ta�t�·.Pl��� : se�;��!COa campanha :
", ,

� MllllsterlO PublIco e OUVI-

CRICÕES PARA RESERVA DE lERRE NO NO lOTEAMENTO �::O�:d!:�te��nh��gn�bai�� : ���i�;ã� ca���:r��e!:� :

DE CANASVIEIRAS, MEDIANtE DEPÚS no DE Cr$ 2.000,00 :�S;�i�:�::i�:�f:�,:�,:;�: \.
de.",edlc;na.. • :

(DOIS Mil CRU�EIROS)., - TODAS AS INFORMAÇÕES SE- blico, o domínio da União e,�
RA-O PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DA �r��taas�i�', o�O�'n:e�!:�:d�: DOCES I/TORTAS

incertos, para contestarem, I
'

PREF.EITURA MUNIC. "O,.Al DE FLORIAN'ÚPOLIS, DE ACO�RDO no l1razo da lei, a presente Doceira especializada 'em
, ação, em virtude da qual e Pôrto Alegre, aceita enco-

na forma dos Artigos 550 e mendas de doces, enfeites,

COM , DECRETO QUE REGUlAMENTO U O MfNCIONADO;· �:; r��0����1�0 c�vd�c�=;=�� ���t�s,e b��i��;OSp�raan��:�� '\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA'
"��)' LOTEAMENTO. o domínio da re,querente so- sários. Rua Feliciano

bre o terreno acima descri- Nunes Pires,' 12..

Florianópolis,. Quarta-feira, 25 de Abril de- 1956
�,--------------------------------�------------------------
..

O ESTADO .

DIA DA EMPREGADA DOMÉSTICA
27 de Abril- Sta. ZITÀ - Padroeira E.

Doméstica
Comunhão Pascal das empregadas domésticas

O Doutor Francisco José
Rodrigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de
Tijucas, do Estado de Santa
Catarina, na forma da lei,
etc. .. ,"

c FLORIANÓPOLIS
27 DE ABRIL

EMPREGADAS DOMÉSTICAS:
Você que trabalha dias a fio, para o sustento da vida

própria e dos seus; você que talvez guarde no coração lin
dos ideais; você que procura a felicidade ...

Já pensou em sua alma?
Já perisou que só Jesús é o verdadeiro amigo, alegria e

consolação?
Já pensou em suá Comunhão Pascal?

Lembre-se desta' obrigação da sua fé, lembre-se que
sua alma, bôa e generosa, precisa de NoSSO sénbor, 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 EM
PREGADAS DOMÉSTICAS na Catedral Metropolitana, ao

lado de suas companheiras de TRABALHO.
Todas as empregadas domésticas estão, convidadas pa-'

ra as grande festaos:
DIA 24 - às 7 da noite na Catedral, 'Preparação para

Pascoa (nesta noite mordomas serão todas as

associadas de Santa Zita e emIlregos domésticos.
DIA 25 - às 7 da noite na Catedral, preparação para a

Páscoa (mordomos. Os Patrões).
DIA 26 - às 7 B-a noite na Catedral, preparação para a

Páscoa mordomos: - Todo os filhos das Donas

de�asa. .

DIA 27 r- às 6 horas da manhã, na Catedral, Missá e "Co

munhão Páscal da Empregada Doméstica".
às 7 da noite,' na Catedral - Benção e entrega dá fita ás

novas associadas de Santa Zíta (Mordomas; To
dos os chefes de repartições e comerciários.

às 8 da noite, Festa no Salão Paroquial, homenagem a San

ta Zita

LIVROS

- o' Snr. não os encontn
. a sua livrariã? Pois peça

"JS, quaisquer que sejam
)ura:
_;aixa Postal - 511. FIo

rianópolis - Santa Catari-
na.

'- E receba-os, sem mais
"rabalhos, pelo Reembolsr
Postal.

__: No seu pedido não es

xuecer seu endereço e D'"

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

Atenção,

Dia IOde Maio - Passeio.
-:000:-

Empregada Doméstica não deixes pas�r o, teu dia sem

receberes em teu cora-ção o teu maior amígot Jesús na,

Sagrada Comunhão.,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
,

SANTA CATARINA

Cárteira de Hipotécas

CALMANTES
E BALSÂMICAS

- \

Lavando com 'Sabão

Virgem Especialidade
,

[ dar Ç18. 11111' IIDUSIBIIL-Jololllle. (1IIrelEreall,trad,a)
, �:- ecoDomiza-se fempo.l..e diDbeiro

)

LIRA TENIS CLUBE
FANTIL das 16 à� 20 horas.

_

Dia 28 - SÁBADO - "BOITE .DA COLINA"

Magnifica noitada --às 22 horas .

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
PROGRAMA PARA O M�S DE A:aRIL

SÁBADO - Dia, 28 de Abril - Grande Soirée (A
•

'1ocê sabia que...

ABOMBA
í\TOMICA

'ASSQCIACÃO CATARINENSE
t

DE ENGENHEIROS

r'

A nORA DO

TÔNICO ZENA

À SUA MESA!

S�eÃ��!R�t.i,
ESPECIALIDADE

r
----------�------------�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De acôrdo com o disposto nos arts. 26 e 31 dos Esta
tutos, .convoco a CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido
Trabalhista Bí'asilciro -':- Município de FloriaNópolis,

Aviso n. 1, da Diretoria de Fiscalização de Armas e para reunir-se nesta Capital, lia séde social, à Rua Felipe
Muúições, aos senhores caçadores: Schmidt Ii. 42, nos dias 5 e 6 de maio próximo vindouro,

O TRÂNSITO .DE ARMA, SEM A DEVIDA LICEN- para deliberarem sôbre a seguinte
ÇA, "IMP8RTA NA PRISÃO- SIMPLES, 'DE QUINZE. Ordem do Dia:
DIAS A SEIS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRU- 'a) Eleição do Diretório Municipal;
ZE1ROS A TRÊS lVJ'IL CRUZEIROS, OU .AMBAS CUMU- b) Eleição do Conselho Fiscal;

. LATIVAMENTÉ". (Art. 19 da Lei de Contravenções 'Pe- c) Assuntos gerais.
.

nais). '. Outrossim, de acôrdo com o art. 28, § 20, dos Esta-
-' A partir do dia 1° de �aio, (abertura da temporada tu tos, convoco o Diretório Municipal, para reunir-se no

11e caça) a Diretoria de Armas e Munições, promoverá em. local e datas supra, para deliberar sôbr., o seguinte:
todo o Estado, rigorosa campanha de fiscalização apreen- . .a) Eleição da Comissão Executiva;' .

,

-dendo e puninçlo nos têrmosda fiscalização em vigor todo b) Assuntos gerais.
aquele que fôr encontrado com arma de caça, sem a d'e-
'vida licença.

"-

Florianópolis, em 16 de abril de 1956.
Alcides Bastos de Araújo - Diretor.

..

((NO LeOdCulo)·

(óm 'a' Biblia na Mão
'QUARTA-I�EIRA, 25 DE ABRIL

,

Qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. (Luc. 15:27). .Ler Luc.

14:25-30.
�,

,DUAS COISAS/são requeridas' daquele que aspira o

di�cipl;lado. Ninguém é admitido como discípulo sem es

tas coisas. São os requisitos mais árduos que Crsto podia
, pedir de seus seguidore, e além d� �ais constituem, o
maior desafio jamais apresentado a Criatura humana em

qualquer tempo. Eis o desafio: Tomar a sua cruz e se

guí-Io. .

Cristo nos desafia a andar com Êle no caminho es

treito .e íngreme da cruz. Uma vez 1l:le Q trilhou sôzinho e

tornou-se o Salvodor do mundo. Muitas almas valentes

têm seguido a Cristo e se têm tornado o sal da terra e a

luz do mundo.
O caminho. de Cristo é o mais veemente apêlo e tam

bém o que mais recompensa. Estamos nós prontos a acei

tá-lo? Se estivermos, Deus será nosso galardoador, agora
e na eternidade. Deus perdoa, purifica e nos coloca em

. condiçÕes de trabalhar na sua causa e no seu reino.

Querido Senhor, ajuda-nos a aceitar o teu desafio.

Oramos para que nos dês �ôrças de suportar a nossa cr�z
c seguir o Mestre, pois desejamos ser seus discípulos.
Precisamos do teu auxílio e tua graça para sermos fiéis

em nosso dísclpulado, Em nome do Mestre, rogamos.

Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

, Nenhum apêlo tem tanto desafio e tanta recompensa

como o apêlo para o discipulado com Cristo. _ 1
- VAHRAM H. SALlBLAN (Líbano)

,�,�!�!�,��,��BEXI�A ii"'" .

produzldos pelo. distúrbíos d bexlqa,
,
__ o I,_;,�

são frequentemente a origem do L
mal-estar geral. Sendo a bexíqa a

porta de saída das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do -,

saogue.(sefre-se dores cructas .�,
devido a co�tep;;s��J.�_ "'�
substâncias por êste delicado órgão. _

�'Stes males e 0- exa-
����-�_"""'!�I!I!-!II!!.'.:--,,_..-.::::-!:!!--::- .. c-� ::::,....,::=:::::.:.�

gerad"o ..desejo de aliviar � �-
a bexiga . .dev�m ser com-

---=:::

batidos. tomando. ainda hoje; as Pilulas De Witt. Suo 01.;;''''
calmante e antlséticà. faz-se sentir. logo na�bexiga. nos-rins a

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt são fabrica ..

das especialmente para .s doenças dos Rins e d. Bexiga.

_._---_.-...,..----�--------,------:-

TEATRO CATARINENSE DE 'COMÉDIA
(26 a 30 de abril)

\

O TEATRO CATARINEN�E DE COMÉDIA apresenta

"O INTRUSO"

drama em dois atos do poeta catarinense

ARY CARIONI

COTJl o seguinte elenco:
,

.

ACY CORDEIRO (Alice)
JOCY PEREIRA (Davi),
TITO CORR1l:A (Júlioj

-.:0:-'-
CENARIO E FIGURINOS de ANTôNIO LOPES FARIA

DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEIRA
. PREÇOS'

CAMAROTE - CR$ 200,00. BALCÃO - � CR$ 20,00.
POLTRONA - ,c:R$ 40,00

Lira Tenis Clubé
EDITAL DE CONV@CAÇÃO

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,
(�ia 29, com i�ício às dez horas, a fim de eleger os mem-

"hros do Conselho Deliberativo e seus suplentes, de con

formidade com o que preceitua à alínea primeira do ar

tigo 37 combinado com o artigo 39- e parágrafo único do

Estatuto do Clube.

Florianópolis, 17 de abril de 1956,
'

João Batista Gonçalves, Secretário Geral

ATENÇÃO CAÇADORES

_...------"._----�-----.,----_._-

���
l��---
�I
��---
�n =�:�l
�
�II
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"

•

,',

,

. ,�.
r.' _", '" ,:: 4i:J.;, �i 'i� :

\"<

5 viagens aos
• o'f

(ida e volta para 2 pessoas)-
,

.

Esta oportunidade é sua! Você pode conseguir agora êste maravilhoso

prêmio, participando do Grande Concurso * promovido pela Real-Aerovias
em' comemoração ao 10." aniversário da fundação da Real! 5 grandes
prêmios serão distribuídos aos passageiros. Cada prêmio, uma viagem aos

EE.UU., ida e volta para 2 pessoas, com estada' por conta da Real!

E_ para habílitar-se, basta respo der à seguinte proposição:

"Por que prefiro voar pelo Reol-Aeiovias"

1 - Nào escreva menos de 30 nem mais de .200 paunrras.
2 - Envie sua "resposru datilografada a qualquer das agências da Companhia

mencionando no eiiuetope a [rase "Concurso Brasil-EE.UV."

3 - Junte à sua réspostc o bilhete usado de sua próxima viagem pela..

�eal-Aerovias. "À-

'I'
: . .:t,
��!

,_

Candidate-se! Uma desses �io�ens deve ser suo!

.0 01105 de real serviço ao 8rasi',

lima comissão julgudora,
absolutamente imparcial,
escolherá as 5' melhores
respostas, Comece a escre

ver a sua, hoje mesmo

-
* Corto Potente II_V 221

\ ".

do Rórlio NadO(H:d - Ri,

VUolca Not-un-a--V-E-N-D-'E-�S--E
.. ".

DR. SAMUE� FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

'tas-feiras das 19 horas às
21,3'0" h�ras..

'

Exclusi\oamente com-hora
marcada.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Gabineté do Delegadn "... 6,281
Chefe da Administração 6.284
Pronto Socorro 6.282

\ 6.283
ons. - A Direção do SAMDU solicita aos interessados,

que, em caso de qualquer irre:gula'ridade com
resp-eito aos 'chamados Para atendimentos, seja
levado ao conhecimento do Delegado pejos te-

lefones: 6.281 -' 6.284 .

Diretório FlorianópolisMunicipal de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Bungalow na m�lhor zona do Estreito, sit�ado
perto �o Grupo José Boíteux e do mercado, à rua 3

(;� M�lO, �80. Tl:atar em Florianópolis, na fábrica de
,llSCOltOS Híckal, a rua Almirante Lamego, 25.

s- A D u" DR. YLMAR· CORR:�A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS ---: das 10
às 12 e das 14 as 16 horas .

Rua Nunes Machado 17.
Fone 2911.

TELEF�NL,� DO SAMDU

F'Iorianôpolis, 20 de abril de 1956.

Vend-e-se um alambique
com capacete de cobré em

perfeito estado, com a capa
c'idade de 165 litros de cal
do. Preço de ocasião; tra-:

,
com João Gllalberto em Rio
i Vermelho.

/

VITóRIO CECHETO - Presidente em exercício.'
. .. -� .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembléia Legislativa Conversa de· Esquina
,

, I

Usaram da 'tribuna "; Depufados �Orlaodo �6er.oli, lh���:t:un��n��s s�aop:�: ��idl::���larizar a,cultura". nã�q��é�' ';:��lt��.� �:sf:l���
Ep,i''&CI-O 8.-nenceurt, s. Neves, �s'l-vôle' p',.-res, ção". E "De Sordi é ínvenci- "A primeira fase do escul- sas, O que êle quer, é apenas
L lu .1.1.1 Jj .1.1 vel no ar". Continuei lendo. tal' tal caracteriza-se pela cartaz bem grande no jornal,,

� I S-I'" O' D'" -' "Didi exige marcação cerra- procura de temas suscepti- Se não der no do vizinho, ser-
"

' �' VO � v�lra e so. egls. da p�rque é um endiabrado"! 'veis de tratamento plástico ve no do govêrno mesmo. Fo-
Reuniu-se, segunda-feira, Portaria de 3 de Junho de O dep. Ivo Silveira quer co- messa do' Governador Lacer- Dois dias .depoís, entedia- consentâneo com sua dextri- tografías preparadas, frases

mais uma vez a Assembléia 1955, foi pelo Exmo. Sr. Se- brar as promessas da quando em comício realí-' do, percorri novamente os dade neoclasslca. Temas dio- arrancadas de operários ctue.
Legislativa para dar conti- cretário da Viação e Obras zado às vésperas 'das eleições. olhos pela secção esportiva: nísiacos, grupos juvenis, ge- dizem ser o único (sic!) a
nuação aos trabalhos nor- Públicas, designada uma Co- O deputado pessedista Ivo Veio à tribuna para cobrá-la. "O selecionado brasllsíro é ralmente pares líricos lem- conviver com a classe (o ho-
mais da presente Iegtslatura, missão Especiafde Engenhei- Silveira, ocupou a tribuna pa- E declarou: 'não temos ilu- melhor do que o ela Copa do brando Dafne e' Cloé senta- "mem é de morte), amigos
Depois de lida e aprovada ros, para proceder aOS estu- ra focalizar o caso da ener- : minação. Temos postes, os Mundo de 50"! dos em paragens bucólicas, SUSPeitos e dandys de toda a

a ata da sessão anterior e dos necessaríos á atualiza- gia elétrica na cidade de Pa- .mesmos que foram referidos Mas ai eu parei. Ando ou adolescentes meridionais espscíe, com as suas classítí
levado o expediente ao co- ção do Plano Rodoviário Es- Ihoça. Disse que na legislatu- I ainda no ano passado pelo "cheio" desde que as estatís- passeando em órlas quase cações várias, a elogiarem-no
nhecimento ·do plenário, o sr. tadual; ra Passada enviou projetos e dsp. Mac Donald, da banca- tícas mundiais revelaram que mítológícas. Não havia preo- insistentemente enq u a n t o
Presidente leu requerimento .CONSIDERANDQ, que fa- indicações ao sr. Chefe do I da situacionista, mas soman- não dispomos de nenhum ti- cupação de pesquisas for- cavam a-sua nomeaçãozinha.
do deputado E. Bíttencourt ce a esse procedimento, di- Poder Executivo pleiteando a

. te póstes, lá colocados com tulo internacional, embora mais; já que o escultor cria- Que vá à breca a administra-
solicitando urgência para e- versas proposições legislati- normalização o caso. Os proje intúitos evidentes". teimemos em ser «os melho- ra a sua maneira específi- ção, o ensino e o resto! Ha-
xame dós projetos 190 e 193/ vas que visavam a inclusão tos "foram vetados" e'''as in- Organizadas as Comissões res do mundo". ca ...

" vendo discursos belos e lon-
55, de origem governamental no Plano Rodoviário Estadual dícações não tiveram raspos- Na Ordem do Dia, após a- Isto até -que me preocupa- Pois é com esta termologia gos que o endeusem ou en-
e que tratam da doação de de novas estradas, tiveram a ta" frisou o orador. Agora provação dos projétos

'

acima wa, porque, < afinal, vamos que se pretende levar a cul- centrando tempo - como na
duas áreas de terra no Mu- sua tramitação legislativa voltava a fazer idênticos a- referidos, tratou-se da orga- tendo uma mentalidade um �ura ao Povo! mensagem governamental _
nicípio de Orleães e relati- sustada; pêlos. O dep. Mac Donald nízação das Comissões Téc- tanto quanto esquisita. Fui x x x de falar na filosofia de Pas-
vas a um acôrdo entre o Es- CONSIDERANDO, que já tentou desconversar, mas o nicas da Casa, havendo já se até o bar da esquina. Lá en- Foi. ocasião para que me cal, enquanto os contríbuín-
tado e o lnt. do Pinho. são decorridos'mats de déz dep. üvo Silveira insistiu reunido as de Justiça e Fi- contraí um dos amigos habí- faltasse à lembrança, - ates não tem com que pagar
Na ocasião, o' lider pesse- mêses, da data que determi- numa solução alheia aOS pro- nanças que, ante-ontem mes-I tuais. Ainda pensativo, fui que acontece freque�1í?�ente :

Os impostos e são ameaçados
dista LENOIR VARGAS, fri- nou os �studos em referencia, blemas político-partidários e mo, já elegeram .os seus Pre- logo perguntando ao deputa- - a situação da nossa [uven- pelo fisco, tendo isto, para
sou que não tinha "nenhum sem que estãAssembléia Le- pediu o cumprimento da pro- sidentes e respectivos Vice. do palaciano e udenistóide: �ude, entregue aos caprichos êle chega! O que êle quer, no
sentido de obstrução" o re- gislativa, tenha conhecimen-

--;'" Afinal de contas, na sua de meia dúzia de imbecis qua duro, é o, mesmo que no tem-
querimento e sómento era so- to de qualquer providencia a opimao, qual o melhor do pen,sa poder brincar com coí- I po

da' Câmara: cartaz sem
licttada urgência devido o respeito; selecionado? sas sérias! As nossas profes- merecimento. E trabalho que
prazo em vista ao referido a- REQUEREMOS, na for- - Bem, o nosso Governa- saras diplomadas, a maíoría, I ê bom mesmo, isto fica, como
côrdo, que se expira no fim ma do disposto no artigo 100, dor acha que poucos pras- tem de deixar o lugar para nos "traíllers" de cinema, pa-

,

do corrente mês. Aprovados item II, letra "b" do Regi- tam para a posição. Disse-, as nomeações interinas de a-I ra a próxima semana. I
ambos os projetos na ordem menta Interno, que se digne me, um dia, que v'ê a todos filhados políticos.

.

J'oaquim Diz Tudo
do di�. V. Excia., encaminhar ao Ex- muito "vivos". Deixa-os -no

mo. Sr. Secretário da Viação
, time porque não quer incô-

Pede providências o. deputa- e Obras Públicas o seguinte FI�;ianÓPoIi;;-Quarta�feira; 25 de' Abril .de 1956 11l0dos. Mas na minha opi-
do Orlando Bértoli pedido de informação: -ni�� do trio Paulinho, Val-

O dap. Orlando Bértolí, .1°'
ney!, romanowskí, a $cha�eS

ocupou a tribuna para foca- Se a Comissão designada 'M' ICHAEL DAW'ES é mesmo o Volney. Os outros
lizar o problema relativo . à, pela Portaria de 3 de Junho

�
fazem apenas o papel. de,'rodovia distrito do Rio do de' 1955 p. passado, já proce- meias de ligação! RIO, (ARGUS�PRESS) fianca do Govêrno.CMnpo-Taió-Rio do Sul, en- deu aos estudos necessários

N
· "

I d I I t ,x. x x. . ITOm?U posse no .cargo de I T;mbém falou o titularcarecendo a necessidade de á atualização do Plano Rodo- OVO vlce-consu a ng a erra em Sabado roí fenado.
, !Ive p�'esldente do _Instituto �a� I

da Agricultura para agrade-.malar interesse por parte dos viário Estadual? tempo de folhear as pagmas IClOnal do Mate o engenheiro cer os serviços prestadosPoderes Públicos no sentido 2°
,

nossa Capita I não habituais dos jornais' do Antônio de Souza Artígas,
I

pelo ex-presidente da autar-de normalizar o \trânsito, já Em Caso afirmativo, se os

Estiveram em nossa Reda- renteda Western Telegraphi-
Rio. Prísáva-se a "necessida- em solenidade presidida pe-' quia, sr. Cândido Mader,que este, em tempos chuvo- estudos em apreço, já {oram lo ministro Ernesto Dor-

I
ressaltando a harmonia en�, .

I
.

- cão na manha- de' ontem os co Ltda., em nossa cidade,
!sos e ímposslvel. Fnsou o levados á conslderaçâo ao Ex- "

c , "

nelles e que contou com .a tre (produtores, comercian-,

I
.

1 t vernador d t enhores Mauríce Penrase que veio. apresentar suas des- A-orador que, na egls a ura mo. Sr. Governador o Es a- s ,

"presença do ove . �<!9r'::;:.:�'liidustria-rs--do,-ma�e,passada fizera inúmeros ape- do, e, em que data? ex-vice consul Inglês e ge- pedidas,.ao sêguir dentro �m V-J;'J 'O"\�O F.SEERA '

hreve, para Londres, errpl,a-. ��:t-l:!_�c_:;.aJ.l,. ,
' aná, sr. Moisés Lppion,' que espera ver mantida lt;J,los CÚjo éco perdeu-se nos 3° '-1 - ".�. -

I
,I

f. oós-eJhIT'r::-P:'l-(... ,'1':'

NO RIO parlamentares, diretores, nova administração; con 01'corredores oficiais, especial- Qual a data aproximada, JANGO PREP,AJW's:::;�A 5".'[ Lle férias, e o sr:Micha.el 'jorn.alistas, -i!tc. !me propósitos manifestado.mente o relativo à pont� so- face ao andamento dos tra- . I ge S I d-<

S -;< n ... D� ".ç�.rii
-

Dawes novo VlCe-consu e ,- Na ocasião, o �r. ouza pe o empossa o, a quem au,:bre o rio Trombudo, caida balhos da Comissão, que po- � VIAJAR rente da conceituada Cia. RIO, 24, (V. A.) - Está se:Q- Artigas rendeu suas home- gurou .feliz gestão.,desde Outubro de 1954. Vol- derá o Poder Legislatlli Inglêsa. do esperado hoje ° major Ve- nagens aos seus anteces-I O engenheiro Souza. Al.ti-,'tava a fa_zer novo apelo, dis- 'RIO, 24 (V. A,) - O sr.

S. S. que mantiveram cor- loso. Teve o desafora)llento
sares, pelo muito qUe fize: gas, abordado pelos Jorna-de se� I t Joa-o Góulart encontra-se ul-

d'd pel pró
-

ê JJ men o
dial palestra com a' direção do processo, pe I o o -

ram em favor dá economia listas" declarou que estará.

d tu ll' timando os prep,a,rati'vos\para . .,

t da Aeronáutica .
'

.H nsagem, Vlsan p a a a -

dêste jornal, esternaram seus prlO mmlS ro ervateira, do que resultou' à disposição da lmprensa',

1 R d 'a'rl'o segul'r viagem. As emba. ixa- A d·t
-.

d Aer'ona'utica ,

d Ização, do P ano o O'Vl
agradecimentos pe.la, cblabo- a

.

u lona a
. uma situação de prosperida- tão logo tenha toma o p e-. das dos Estados Unidos e Ca-

R' A etarra do STMEstadual.
I ração que o .nosso orgão sem- n.,o 10. secr.. .

,'. de para o I. N. M. Lembrou nCl conhecimen.to das. neces--'

23 d A nadá combinaram pessoa -

t f telegraflco "Sala das Sessoes, .

e -

pre manteve com o ,vice con- �a re�e �u o lClO
. e

,que, sendo um regime de si,dades, anselOS e prdgra-
bril de 1956. mente com Jango, os progra-

sulado Inglês e a Western a Audltona de Belem para -

c'alma e compreensão, os se- mas' traçados pela Ju-nta De-
Estivallet Pires mas de recepção oficial e a

Telegraphico. fetivar a remoção. tores administrativos e fi- liberativa dn LN.M. Afir-
deputado parte não oficial.

nanceiro da autarquia en-
I

mau, ainda, que manterá
contraram ambiente propí-

I
contactos permanentes com

cio para a -execução de s�us 'os representantes da econo

programas de trabalho, re- :mia ervateira, com o� obje
comendados pela Junta Deli- .tivo de impulsionar cada
bel'ativa. ]',fa sua gestão, es- : vez �ais es�a gr�nde fonte

pera continuar a obra em de l'lqueza, IncluslVe na for

curso, ,!Ião pO'upando esfor-:mação de mais ,divisas para

ços para corresponder à con-
.

o país.

eses

c' asses produto
�ã;�que já cansadas de su

� portar o pêso
I das d·ificulda

des não encontram ânimo

para continuarem na luta".

Em seguida, o dep. Sebas

tião Neves, discorreu sobre�-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�------:--�----
o problema do gado, pregan
do a necessidade ou a ,possi
bilidade de uma fabrica de

leite em pó, já que o siste

ma atual, entre nós usado, é

"anti-econômico�', corno é

"anti-econômica a atual usi

na de leite da Capital" ..

FALECIMENTO DE PARABENS O DISTRITO
, . ,

�DE FLORESTASRA. MARIA JACINTA HENRIQUES PE

REIRA E OLIVEIRA
alegria de todos, uma gran

de necessidade, o que foi mo

tivo de grande júbilo para a

população daquela zona que -

conta com mais este meio de

comunicação, para o e'scoa

menta de suas inumeraveis

Re�lizou-se dia 22 pp. com
Repercutiu dolorosamente nesta Capita� o inesp�rado Igrandes solenidades, na prós

falecimento, ontem, da exma. sra. Maria Jacmta Hennques
pera localidade de, Floresta,Requerimento do. deputado Pereira e OHveira, digníssima esposa do sr. dr. Artur Pe-
distrito de Seára, no Oeste

Osni Régis - reira e Oliveira, àbalizado clinico, aqui residente... catarinense a inauguração de
O dep. Osni de Medeiros Surpre�ndida por gra�íssima ,enfermidade, a mdrt�sa uma pOI}te com cerca de 40

Régis pediu informações re-
senhora teve à sua cabecelra todo o desvelo do seu mando

metros d-e comprimentos e

ferentes à divida do Estado
e dos seUs colegas da Capital, sendo entretanto baldados. um trecho de estrada que há

para com a Cia. Siderúl1g1ca todos os esforços po� restituir-lhe a saúde� . ...rI muito vinha necessitando de
Nacional. Foi o seguinte: Dona Maria Jacmta, natural de :or�u.g�l, quando do

cuidados por'parte das auto-
Exmo. Sr. Presidente da

.seu casamento,' veio residir em Flonanop�hs, onde, pelas
ridades.

.

As�embléia Legislativa. suas virtudes, pelo SeU espirita comunicatlvo .e pela bon-
Ao a�o compareceram além

- O deputada infJ;.a firmado, dade do seu C'oração, angarioU de logo geral e�t:ma em �os- do dinâmico prefeito daque
na· forma do disposto no art.

sa sociedade. Com o SeU concurso, sempre eflclente. e pres-
la comunIdade realizador da

100, item II, letra "b" do Re-
timoso, contaram invariavelmente .todos os ��vlmento� grandiosa' obra sr. Aurélio

'gimento Interno, vem reque- assistenciais e filantrópicos promovldos, nestes llltlmos lus
Paludo, altas autoridades ci

rer a V. Excia., se digne en-
tros, em nossa terra. vis e militares e gmnde mas-

caminhar ao Chefe do po�er Deixa a extinta três filhos menores, Eliana, Art.ur e·
sa pop�lar.Executivo Est�dual o s:gu�n- I Cláudio. Presente' o diretório ,do P.

te pedida de mformaçoes. O sepultamento dos seu_' restos mortais será 'efetuado
S. D., nas 'pessoas do seu pre�

1.0 - quanto m�ntava :::
hoje, às 9 horas. sidente Maytom Wosgrau e

dLvida do Estado a Co�pa- À família en:Iutada, O ESTADO apresenta seus cum-
os s1'S. Ivereadores Carlos pa-I HAVANA, 24 (U. P,) - Os

nhia Siderúrgica NaclOn�1 primentos de profundo pezar. ludo, Teodoro Barlieri e An- últimos sucessos estudantis Ipela forneciment?_ de energm
tania Passam. I culminaram com o f�c�la."elétrica, na ocaSlao em que
Notava-se também a pre-I menta, por tempo indefmldo,

foi firmado n� semana pas-

Loter,••a' do Est'ado sença do sr. Luis Sartora So- da Universidad.e de. ��vana:sada, novo contrato com a-
brinho elemento destacado O Conselho Umversltarro en-

quela Companhia?
.

. na� h�stes pessedistas. caminhou memorial ao pre-
2.0 - A divida eXlstente .fOl RB'ULTADOS DI OIT'M O trecho inaugurado, que sidenté Batista, afim de .queresgatada, ou foi estabelecldo .

� n dá acesso à cidade de Con- seja definida a autonomia da
algum plano de pagam�n.tos? 9.370 - Cr$ 250.000,00 - Joaçaba córdia, veio preencher, para· instituição.

S. S., em 23 de abrIl .

de
2.774 -:-- Cr$ 25.ÇOO,00 - Araranguá

1956. 5.105 -:-- Cr$ 20.000,00 - Brusque
8.188 - Qr$ 15.000,00 - Cr'iciuma

3.924 - Cr$ 10.000,00 - Brusque

FECHADA A UNI
VERSIDADE DE

HAVANA

riquezas.
AgradecendO as homena

gens recebidas falou o sr.

prefeito Aurélio paludo, di

zendo da necessidade da rea

lização de -outras obras do

mesmo quilate, no que foi vi

vamente cumprirnentado.
-

Osni de Medeiros Régis
deputado

Quer esclarecimentos o dep ..
Estivallet Pires

O dep. Estivallet Pires, do

PSD, pediu esclarecimentos
sobre o Plano Rodoviário Es

tadual. Aquele, deputada quer

saber com os companheiros
de b�ncada, se está ou não

resolvida a questão das pro

posições enviadas ao Executi

vo pelos deputados que pre

tendiam melhorar· o nosso

sistema rodoviário. Foi o se

Iguinte o pedido:
,

Exmo. Sr. Presicfente da

As_sembléi.a �.egislativa... " '.

CONSIDERANDO, que pela
'. ,.

PARACENTRO TELEFÔNI CO GOVER�.
--------:�:-.:-:�:-::=-._---

ASSOCIACAO CATARINENSE DE
1

.

MEDICINA,
NADOR VALA DARES

Govel'nador Valadares, cidade m',neíra funr!.'l.da apenas

IS anos ,atrás, que se encontra em Gesenvolvim�n�o cada

dia mais acelerado, resolveu adquirir uma insta laça0 tele:
fônica automátioa com capacidade inicial para 1.000 :18Sl

nante-3. A economia foi dada à SIEMEN3 DO \BHASIL que

p.\ontará o centro automático importad" dá SIEMENS �
HALSKE na Alemanha e toda a rêde tele�ôni.ca daque�a Cl

dade. O respectivo contrato de fornecimento foi assmado

solenemente numa reunião festiva oferecidú. pelo-�o�ary
Clube local, em homenagem aos elementos que partlclpa-

.

ram na realização daquele projeto de gi'ande envergadura

para Governador Valadares. As obras serão iniciadas 30

dias após a assinátura do contrato
..

CONVITE
A Associação catarinense de Medicina tem a honr�, de

convidar as exmas. autoridades civis, militares e ecleslas

ticas e a todos quantos Sê interessem pelos proble�,as c.ul
turais, para assistirem à conferência que, sobr� Ensmo

Médico", proferirá o Prof. Hilton �ocha,. presldente da

Associação Médica Brasileira, no dia 26, as 20 horas, no

auditório da Faculdade de Di.reito.
Florianópolis, 24 de abril de 1956.

DR. WILSON PAULO MENDONÇA
- SEORETARIO-GERAL,""

NOVO DIRETOR DO INSTITUTO'
. NAOONAL DO MATE

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

)

.o telefone, à tarde -de ontem, bateu estridulo e

interurbano.
Era o meu velho amigo e colega, dr. Enio Cavallazzi,

qué na Laguna faz o nobre origão do Ministério Pú

blico.
- Que é que há?
_ Quero' fazer um protesto. A Gazeta, de h je,

nega que o sr. Irineu Bornhausen houvesse apostado
que venceria o pleito de outubro por 40.000.

- Nega, sim! Eu li!
_ E pergunta quem lhe ganhou a aposta!
- pergunta, sim!
_ Apostou comigo! Três. gravatas, a escolher!

-

Deu-me 40.000 de diferença! Foi num jantar aqui!
,..:_ Võcê tem testemunhas?

.

_ Diversas! O dr.· JlÍiz, o Prefeito, os presidentes
da U.D.N. e do P.R.P....

- Pagou?
Se pagou? Adonde!? Sou. um infeliz!!!

/'

,.'
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