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Juscelino concorda COI os 'pro··...
�

ciam'ootos 'do general Lott' .

·

R�O, 25 (v: A.) - Na en-
i o�ll��ao expendída pelo seu I binete. Sua respo.�t", cl1dOSSa" nistro da E�UCaça(): que e',' p()!;' _outro .laelo, afl��çoU

trevísta colstíva que mante-
i
mmlstro da Guerra, general assim o entendimento do ge- parlamentansta, disse o sr.

I
que nao cogita de modifícar

ve com a imprensa, no pala- i.:reixeira Lott, sobre a refor- neral Lott, no sentido de que Kubitschek tratar-se de con-
.
o atual Ministério. Rindo,

cio do Catete, � sr. J.uscelino
i
ma parlamentarista. Antes, é inoportuna, averr'iura. mes- vícçâo pessoal, �m direito, I quando 111e �oi .feita .pergun

Kubitschek aflrmou, a uma : reassegurara sua convicção a mo, qualquer tentativa de certamente, ele opinar do

sr"'1
ta naquele sentido, disse des

incisiva pengunta que lhe .foi: respeito do sistema presíden- modificar o regime 'vigente Clovis Salgado. Não compro-· eonhacer- os rumores-da írn-

'. dirigida, concorelar "em � ge- "cíalísta de governo, qpe con- de governo. Indagado. tam- meteria, significou, a unida- I prensa, a propósito de altera-

nero, numero ,e caso" com a
I
sidera melhor do que o de ga- bem sobre a posição do mi- de do governo.

I ções nas pastas ministeriais.

r;�f.iA1ND4 A QUESTÃO RACIAL, NOS
-<;' ,�:j:� �

8

-� �� ESTADOS UN IDOS
'

- �RY, Alabamn;

II
raçãç dizendo que "nào lY:l"

25 CU ..6-' A orelem para verá alteração em nossa po
acabar com a segregação ra- [síção imediatamente", Não

cial, nos oníbus ela cidade a-I teceu coment_arlos.. '

carretou graves ameaças de A declaracão de Kmg fOI
represália, hoje, da parte das' feita através elo', advogada
autortdadss municipais e ;'·>-1 negro, Fred 'Gray, durante
taduaís que desejah manter reunião elo Executivo do De

o mais tempo possível apar-1'·partamento da Associação de'
tados negros e brancos Melhoramentos de Montgo-
A despeito da decisão ela I mery, organização ,fundada

"Montgomery City, L i n e s no ano passada, para apoiar.
Inc.", de abandonar a dis-! o protesto. dos proprtetártos
orlmínaçâo Eacial, extinguin-I de oníbus. King !lcrescentou'
do bancos separados parat que haverá um comício
brancos e negros, não há no-I monstro, na quinta-feira ele

•

•

•

'

.
I), ticia 'de que, passageiros de: noite, e que alguma inicia ti-

....().-.()....(�.-.().... ().....()....()._() ()._.()....o.....()..... ()....()._.(C'().-.()._.()__o....()4iiII&()....o._.()....()�()�'j..... I) ()__ , Iambas as raças se tenham, va talvez seja tomada então.
sentaelo lado a lado. Um re-I King é o presidente da Asso

porter elo "Alabama Journal", cíação, "

lue andou viajando pelos
oníbus, declarou que os ne- Relattvamente p.iucos ne

gros continuavam a sentar I gros tomaram oníbus hoje,
nos bancos traseiros, reserva- 1 apesar de .ter sido anunciado
ias para eles segundo os o fim da segregação. O ge

tradiclonaís padrões da se- ,rente' assistente da compa
�regação, O rsvdo. Martin' nhia de orííbus declarou que
Luther King Jr. chefe dos' o número ele passageíros ne

ooicotadores e procgssado por groscontínúa mais ou menos
ter violado a lei antí-boícote o mesmo que ao tempo do
de Alabama, fez uma dacla- prolongada boicote.
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DEVERÁ C�IR A ALTA
COTAÇÃO·'DO DÓLAR

RIO, 25 (V. AJ - Corria, fortes, príncípalmente o do

hoje que a 'SUMOC havia ele- 'lar.
WASHINGTO.N, 25 (U P) cidido suspender 'a execução, I Na SUPerintendencia da

.�_:.LV.!!!B.!�!�1,0licaç.õ,es ,dà.�lor:1f!!!L_I!!�:E��'1 ;:;:<1:��::tf,�r'�e:;��o�r:i'�_ ��:::�2�:{:�f�� i���!� 'i �;:���: ��f����:��r�:�:
_

,. ,�.�,>c,...r""""c ' ' .

'--..._.�� - �� � J_� �
de. todas' as categorias, nos

t
Instrução, em si, não fôra

.1-1.0 s r. Ml�lstro Nereu R�� I No d_Ia 25 de abnl d<: cor- servrços de terraplanagem e Itapiranga, trecho Lages- �laraça� :.���o U·. I suspensa, rnas, sim, resolvídomos, o dr. l';dmunelo Regís rente ano, para iexecuçao ele obras ele arte correntes na Joaçabã (est, 2,750'-3850). ente Médio, espe1'í1.n(F�, e leilões de Fundos Publicas. seu adiamento, por PI:azo in-
Bittencourt, diretor-geral do! serviços de terraplanagorn e Rodovia BR-:36 (Flortanópo- No dia 7 de maio do cor- ela'seja uma sincera expres�

,
,

I d &���undo
um funcionário ela definido, seu começo de vi-

Departamento NaclOna e obras de arte correntes na lis-Lagas-Itapiranga) trecho rente ane, para execução de são ele apoio aos esforços elas
Ca�rt '.31- de Cambio- .co.m gencia._Acr.edita-s.�_ que já

Estradas de Rodagem, fez a Rodovía BR-59 (Curitiba- Lages - Joaçaba. Valor dos serviços de terraplanagem e Nações Unidaspara manter a .

�tr d d
'

seguinte comunicação: Florianópolis-Porto. Alegre) serviços Gr$ 30.000.000,00. obras de arte correntes' paz naquela .região- do mun-, quem piu,"",-�amos, ll" m� I a a:nanha, cala, tanto nos ,.1ei-
"mó de Janeiro, 10 de. abril treého Rio Mampituba _ Ma- No elia 4 de maio do cm;: na ER-3i:;'_ Florianópolis- ,do:: ,teria sido t��, em vlrtu-1loe; d�. moedas como �t� �er-

,de 1956 racaJa, Valor dos Serviços: rente ano, .para execução 'de Lages-Itapiranga, tI' e e h o Um porta-voz da Casa de do forte imp�c:!.?r.o_v'Ocda- ca o Idvrle, o ?rheço ato lS�lmelo.

do pela simples no ��6L �.�a I 'iqu��e uo o a.r Vll1. a ,a .mgm 'o,
Eminente amigo _ I'

' Cr$ 22,0.0,.0.000,00.. serviços de terraplanage,m e Joaçaba-Xanxer� (Est. .,... Br�nca elisse que os' Estados �

:�� lt
. lt I d' d

'
, ;<=-tI - Ira u Ima.

Ministro Nerêu Ramos ,No dIa 26 de abnl do

cor-I' obras
de a�te correntes na 2400-3200), Valor do' serviço: Unielos "ainda estão estuelan': a. a no Va 01'

-

as moe,as')ues\le '�U<. �

Tenho·a honra' ele lhe in:: rente aho, para execução de BR-36 - Florianóp'Olis-La,ges Cr$ 18.000,000,00., dn 'a declaraçao soviética".
fOrlllar que o DepaI:tamento

.
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'O RISO DA C'IDADEN��n�HeE�melas��- .�.�-���-�� ..'.. . .. '
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�;g:;\���t ��a�i�;:�n�� a���
.Quem, Pe,r..s'e',u'·'u'i ..u,., .1.: -

-. � PROTfSTO Dr UM-SACERDOTE
:�6::��n�i: ,,�:,��:ad'�:��. RIO, 25W. A) - D,,",�n, .�: qU' ve"u!,u tal notIola, 1,J .

� '.
-rap}anagem e obras de arte 'A

I
.

�
tindcr noticias aqui _divulga- ,tão vergonhosª,meí1.te menti- , 1 __

correl1tes 'l1a Rodovia BR-36 "Her'eu' 811"
-,

,;'1'11''U '. das, de' que o' ".tninisit\'o ,dif i.:ilSl:l,".e falsa, Protestei ago-ra,. '"",,=:;;:;;:;i1
CF 1 o r ianópolis-Lages-Itapi,- . , .

,; ;: 'i': ;, ; ; .
' , '.-.', -.' \ G'U.en=h�';\.�geJfhglr;"!�íxeri·a', �ci;gntO.. jã,Jlà,y�l;li 'pro(es�a,d,'03;10S", -' "'� "

�'I
,

rang:a), 'trecho Joaçaba
"

"

.
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�.
4-ah�erê. Val'or dõ� serviços \:

..

� �.,_', :::i<...,,�':�' '�"" ",:' {eoit'tUllta;!ti}o' t ,;< túda:ntes- en:d:l'eltí :a:o�iz:onte, e �ªlista bra,s�lell'e �l .

te- ...:, . �
.
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.�Çr$ 25.000.000,00.
, ATÓS'DE PE&SEGUIçÁa DO SR. ffiINJW . �()'E- _ . ouro.,

Preto, em su� recente fugIado espalhou na Impren- t'

�-
�,:

��InteÍramente as Suas 01'- NHAÚSEN, NOS PRIMEIROS :UESES
. visita aquelas cidades; a con-� sa aq,tericana uma série de .-'-:__ -:'. �2

denS15ara qualquer esclal:eci- DO SEU GOVERNQ .

-.' 'vite do governo mineiro, o. inver'da�.es sobre o Brasil e
' ,

.',
':,_

menta, subscrevo-me
-

padre Geraldo Drumond, co- seus homelíls 'públicos. _�__L.'_"'__";;;___-:"';"_"""....,.Jj
Atenciosamente 38 _ MUNICIPIO DE TAIõ Iha testemunha dos fato.s, as- Quero declarar, ainda, que

'sim se dirigiu, à 'imprensa a noticia, tal como foi 'veicu'
desta capit�l: Iada, além de falsa, cons.titui
"Quero dar ao público meu um inSulto a Minas, que ja

testeluunho e ele público tra- mais vaiou nem v.aiar(i ne

zér meU protesto contra fa-' l'lhum homem público; muito

tos inverídico.> noticiados por ;IÍ1enos um de seus filhos ml;lis Rio, 25 (V.AJ- ° PSD deu

.

um jornal, a respeito d'a visi- ilustres. Não é êsse o estil'O à p-ublicidade a. seguinte no

ta do :gal. Teixeira Lott_ a Be- dos mineiros. Essa noticia tal ta o.ficial:
10 Horizonte e o.uro Preto. E', como a veicularam, consti- "Reuniu-se, na manhã- de

lamentavel, é chocante, é de- tÚi uma afronta a meu Esta- ontem, sob a,presielencia do

primente verifioa�' que eni do". Almirante Ernal'\i do A!llaral
nosso país qe u�am processos Peixot'o, o Diretório Nacional Governador Moisés Lupion e
como esse para deturpar a JUSCELINO VAI AO do PSD" com a presença dos com os p1embros do Diretório

verelade, distorcér os fatos PARANA' representantes dos Diretorias Regional e representantes do .

p�ra satisfaz-er 'Paixões e ape� , .

t'
Regionais do Rio Branco, do PSD elo Paraná no Congres-

tites políticos. E que essa pai-:
RIO, 25 .(V. �.), - J� éS a-

Amapá, do' Pará, elo Mara- 'S'O Nacional e ,na Assembléia
, . assentada a proxlma VIagem h- d p'

.

de' daxão ,ch,egue ao ,ponto dé se. . .

,.
,n ao, 'o Iam, o eara, Legislativa do. Estado. Por

inverter completamente os
elo preSIdente Jusce 1l1? Kubl- Paraiba, do Rio Grande. do proposta do deputado. V,ieira

acontecimentos, elando como tsc�ek;, D�ssa vez sera o Pa- Norte: de Alagoas, de Sergipe, de Melo, líd�r dá maioriã na
rana, no dla 26, atendendo ao

d B h' d E t d' d R'vaia o que é aplausa, como . .' a a Ia, o s a o o Ia, Câmara dos Deputados, foi
'convite feIto pelo g'overnador r-lf\ D' t·t 'F d I d S-desprezo' o que é consagra- Moysés'Lupion 'para ina.uo'u- "'-<.. IS rI o

.

e era,: ao convocada, para aproxima
na-.' • • • -=: Paulo, de Mmas Gerais e de sexta fel'ra 27 d'o o'orl'ente

""
y o.

.

.

_.., rar varIas obras publIcas, Jn- ,
'. '

-

" ,

. Meu protesto foi feito ime- I" d d
Mato Grosso, Q objeto da ,às 10 horas, uma reunião

1c
uslve a nova se e o areo- .-

f'
.

.

I t
.

diatamente à redação do 'J'or- I b 'do 'd C d
reumao O! espeCla ,men e, o conjunta.'do Diretório Nacio-

. c u e, apre 10 a asa ú" d·t
-

l't· d
.

,

,

'. '" t d
'

t d' '.'
.

.

el T.1
cKame a SI uaçao po 1 lca o

I
nal e elos deputa.dos e séna-

,

� , c;s u an e e o e IflC10 a" a- P
..

t d
.

t
.-

.
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I cuIdade de Ciencias Econô.. ar�r:a". �x: o-se e�l VIS a .a dores pessedistas, a fim de

COLEÇA-O DE EXER
micas da Universidade do Pa· PdoslÇI�o u.llmDa�et� � aSRsu�ll- ser examinado a posição do'

________________________ '-r'- .

- I .

.

. a a l, pe o Ire 01'10 e"glO- Partido em face da reforma
.

...
rana. O regresso esta marca -

nal . .

CICIOS el para o mesmo di.. constltuclonal.
o a O Diretoria Nacional ouviu O-Diretório Nacional eleli-

longa exposição do senador berou tambem convidar o sr.
Alberto Muller, lideI' elo PSD Ministro da Justiça, dr. Ne
no Senado Federal, sôbre a -réu Ramos, a_comparecer a
atitude da bancada pes3edis- essa reunião".
ta, naquela Casa do Congres-
so, em face do projeto de"re-

solução relati·vo à cassação
'do mandato de senadores e

ieitos para ,cargos executivos,
Falaram varias dos presentes,
todos testemunhando 'O alto
apreço que lhe merece a Se-'
ção do Paraná, das mais des
tacadas dentro ,do Partido
pela sua pugnacidade, pela
sua dedIcação aos intereSSes
do PSD e pela lealdade par-'
tidária, e· acentuando o valor
moral e polític'o do Governa
dor Moisés Lupion.
Por proposta do senador

Vitorino Freire, aprovada sem

discrepânCia, o Diretório Na
cional delegou amplos pode
res ao seu Presidente, Almi
rante Amaral Peixoto, para
entender-se diretamente com

os, elementos do Diretório
Regional, promovendo o que

Edição de hoje: 8 páginas

cObras
-

Santa Catarina
EISENHOWER RE-'
C�BEU COMAGRA
DO A DECLARA

ÇÃORllSSA

.0 sr. Alberto ,ci:írcio téve a

gentileza de '�ferta-nos 'o li- PRODUCÃO DE
vro ela Sua autoria "Coleção

I '- COUROS E P'E-
de exercícios sÔ,bre verbos pa- "LES EM SANTA

BUENOS AIRES; 25 (U. PJ desfez umfl. conspiração ci� ra o curso primário". Como

_ Informou-se que a ,Policia vil, em La Plata, cujo objetivo o próprio título. indica, trata- CATARI�A
era causar alterações da 01'- se de uma seleçã'O de exercí- ,RIO,' (BJI) ?- A. produção
dem publica, Este é o ultimo cios práticos, para o uso 'dos J de couros e peles do Estado

elos varias complôs 'debelados pri:meÍros anos escolares, com de Santa Catarina, relativa

na' capifal da provincia de finalidade orientadora, 1 aO ano ele 1954, fo! a seguin-

Buenos Aires, desde a. queda Gratos pela qferta. te: bovinos (compreendendo
de Peron. A Policia n5.o deu b'Jis, vacas e 'vitelas), 3.327

malares detalhes, mas se m-
-

., toneladas; suinos, 1.090.867;
.

'

ovinos, '11.459 quilo>; ,

.

capri-be que os conspiradores eram

RESTRICO-ES CON.. nos, 4.626 q'uilós, '"
;

.

RIO, 25 (V. AJ - Depon-
.

Serviço de Assistência á'.)S
civis, homefis e mulheres qUê

'"

do no inquérito da Câmara! Menores eleixa.ra de apresen- se propunham a fomentar ç.(:_ TTRA Á 'EXPORTA- -De ac?rd,o com '0 �erv�ço
dos Deputados sobre a apJi- tar, no prazo legal, a

I

pro-- 20rdens, como preparativo - de EstatIstica drt Producao.

C
-

d b d
.

t ta orcamentária pal'a (l.- ÇAO DA CARNE- do Ministério d". A.o,.:ricult�ra,açao as ver as e assls en- pos .'

.

'para um movjmentQ milit",r. ..

cia �os m.enores, o sr. Fú- quela repartição., Desde' que Peron foi derru-
RIO, 25 ey. A.) - Informa oS 'val'Ol'es dos citados' pro-

nando Bessa, diretor ela Di- A uma pergunta,
,

respon- bado, em setembro 'do ano
o ve-spertino "Última Hora", dutos estão assim .especific9,

visão de Orçamento do Mi- deu o sr, Fernando_ B�\;�;cl,. ter' passado" tem sido elescober- hoje, que "restrições contra a dos: bovinos, Cr$ .... ' ...

nistério a que está subordi- sido obri:gado a nao ftcc�tar tas diversas conspirações. A exportação de carne foram 23.323.745,00; suinos, Cr$ -., '

nado 'o SAM, declarou qué o �_s c<!ntas do Patronato P:e- maioria dos conjurados éam efetivamente feitas pelo Con- 14.776.529,00; ovinos,. Cr$
dinheiro daquele serviço não - siden-te Dutra, ·na Bahia, vls- fanaticos de Peron, "selho de Coordenação �do A- 201.985,00; caprinos, Cr$ .',,-

vinha senelo em,.pregadÜ"_ho.-.' to. ter v,erific�do_ qU,e, a q,U���-
. bastecimento". Adjanta o 66.488,'00.

nestamente: Cntlcou a adml- 'tm de um mIlhao ,_,e crUZd- Diz-se que grande pàrte mesmo j'ornal, em outras ín- Em relação ao ano de 1953,'
, nistração do �r. Paulo No-Iras não havia sido emprega- del,es é de militares refor::> formações, que a licença de registro'u-se aumento de va-

g.ueira Filho, chegandü a a-I da em berrefício t�OS "';enol'es �ados pelo novo governo exportação foi aeliãda para 1101' de todos Os produ�os ao!,
firmar que. o ex-diretor de I daquele estabel,eCll11ento . provisaria. ,/ d,ata indeteJ,'minada., I ma discriminados:

/
(as-.) Edmundo- Regis

�
Bit-

.

tencourt - :E>iretor Geral"
Também aos srs .. Senador

'Fráncisco. Gallotti e deputa
dD..Joaquim Ramos o diretor-

.

geral do D.N.E.R. anunciou,!
em carta, a providênCia �aci- -Ima indicada.

. A propósito do mesmo as

sunto, A GAZETA, desta Ca

pital, publicou em sua edição
de 8 do corrente, em man

chete, o seguinte:
Recebemos o seguinte tele

gr'ama: Praça XV (Rio, D ..F.
0328, 39,3,12 - -Tenho o pra
z,ef de ç_omunicar que 'ô se-

'nhor ministro da Via,ção, a
tendendo minha 50licitação,
autqritou a execução serviços
terraplenage.m e obras de ar

te no valor de vinte cinco

rí:1ilhões çle cruzeiros na ....

BR-36 no trecho "Joaçaba
Xanxe'rê".

Cordialmente
Lcoberto LeaÍ.\
I' X x

x'

Ainda ào sr. Ministro Ne-

rêu Ràmos, o sr, diretor-ge
ral do D.N.E.R., em cartas
ç1atadas de 1Q de abril, anun
ciou mais as seguintes con

corrências:

813 - Marcelino Bertolino Fernandes - Demitido
,

-- 26-4-51.
.

814 - Prof. DagQberto Walmor da Silva _- Re�o�
vido - 27-5-51.

MUNICIPIO DE TANGARÁ
, '

815 - Lauro Dionizio Hoef - Removido -- 29-3-51.

.816 - Abílio Manoel Goulart Remôvic10

2-4-51.
817 - Profa. Cacilda da Silva Collaço -:- Demitida

_::. 25-5-51.
818 - Profa. Gema Agc:lstini \

- Demitida

31-5-51.
819 - Prof. Dejanyr Doro -

�

Demitido - 31�5-51.
820 - Waldemar. Pizani - Removido - 20�4-51.
821 - João Nardí _ Removido - 20-4-51.
822 - Nahor, Teixeira CoBaço

, 30-4-51.·
823 - Pl'ofá�Hil<la Prado - ,Demitida - 14-6-51.

824 -' Profa. Neidé Melania 'Prado - Demitida -

14-6-51.
'. '

825'_ João Eval'ieto Bauer' - De�tido - 30-4�51.

826 - DOll1in�os Pozeto - Removido - 29-3-51.

827 � Vitorato Bussalo - Demitido - 29-3-51:--

828 - Venancio Machado - Demitido - 29-3-51.

ANUNCIA-SETER SIDO DESCOBERTA
NOVA CON'SPIRACAO EM LA,PlATA

,
,

DINHEIRO DO s,A.M. NAO VINHA SEN
DO EMPREGADO<HONESTAMENTE

NOTA OFICIAL 00 P.-S.D.

- ,Não seriam os mesmos

da Mesa da Assembléia?

lucionar o incidente de modo
s�tisfatO\'io, Dando' cumpri:'
menta a eSse mandato, o sr.

Ernaui do Amaral Peixoto
viajará 5a.-feira para' Curi
tiba e ali se avistará com o

DUTRA BISAVÔ
RIO, 25 ev, AJ :_ ° mare

chal Eurico' Dutra é, bisavô.
Desde 'que nasceu o menino
Luiz Gus�avo, filho da sra.

Maria Vicentina Novelli e sr.

Ca1'los Gustavo Nabuco', -iem
recebido muitos cumprimen
tos. Todos os dias, pela ma

nhã, o marechal s'obe a r,ua

Redentor, anele mora, esten
dendo, às vezes, seu passeio
até a praia. Não raro"Parava
e detinha-se em 'conversa

com alguns vizinhos, Mas a

gora' as inter�upções torna
ram-se frequente. E' com vi
síovel sa-tisfâção qué o mare

chal elá notícias rj') neto de
sua filha, sra. Carmelita Cin
tra Novelli, esposa do ex-de
putado Novelli Júnior.
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Expresso Florianópolis .Ltda. u iDêt�!"e�i!R(;I-AS!ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

. 1\ t#.;i"""'�n5 �,r&� ,_

FLORIANóPOLIS LTDA. ....,.� ti'" .�� ./'-' .,._'--�
��Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO-

LIS, PóRTO ALEGRE: CURITIBA, SÃO �PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�JTE.-

INDICADOR PRO·PI5&lD, AL'����-----.:::.."-
GA�CiAM É D I

CDRÓ JSOS.,o;, TA/VARE'S'� II � 'DeiUi.·s.� ta p,ara
.

Dlnlomado -nela Faculdade Na- • '"

CIC��·d�t��c?n� �?�!�er- DOENÇAS I::;v����' E M�-
\

crianças
stdada do Brasil TAIS - CLINICA GERAli

� DR. JUAREZ' PHILIPPI
E1r-intemo por concurso da Ma- Angustia _ Complexos' '_ Edifício João Alfredo, _ternidade-Escola Insonia _ Ataques _ Manias:-'. '

(Serviço do.Prof. Octávio R,,- Problemática afetiva e, sexuãl. 10 andardrigues Lima) I Do Serviço Nacional de Doen-. •

A'Ex-interno do Serviço de Círur- ças . Mentals.: Psiquiátra ido �!.alas 1 e 2 - Rua Jerônimo
gia du Hospi.tal I. A. 1:". E. T. C•.Hospital_Colôp.ia Sant-Ana, 1 '. 7

Coelho, 1do RIO de Janeiro I CONSUlIllfoRIO _ Rúa T'ra" 'H ',.
8' 11 16'Médico do Hospital de Cartdade jano, 41 -"-'t�as:16 às �7 'horaa, orano: "'as - as

e da ldaternidade Dr. Carlos I RESID1l::N'CIA: Rua Bocaiuva, 18 horas
Corrêa j 139 Tel .. 2901

. .'Atende'.exclusivamente comDOBNÇAS DE SENHORAS _ -_...' ";,"_'..... _

PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VAL��
.

..

hora. marcada.
Cons: Rua João, Finto ·n. 16,.) RIO DE ASSIS :' __ .,, . "._

das 16,00 as 18,00 horas.
D S . d" '.

I f '1' DR. 'CESAR BATALHA DAPela manhã .utende díã- I os e.rvI�Qs. e CI!n!ca n a�b
_

.

riamente no Hospital de da Asslst.encla· �un!Clpal e H-o�- .

,
• S)�VEI�A.Caridade. pítal de+Carldade . I., ". Cirurgíão Dentista

R idê '. CLíNICA MÉDICA DE CRlAN- ',:eSI. encia: ÇAS'E:ADULT.OS T: Clínica de Adultos eRua. General Bíttencoure n, AI'" C' � .

X101. ::-.' ergra -
.

r: nan.ças. n.;:t1O
Telefone: 2.693. Consultorl,?: Rua Nu,!es M!', "Atende' com Hora Mar�chado, 7 _, Consultas das 15! as '.'. '

18 horas, .. I cada;
Residêncfa: .Rua Marechal Gui- Felipe Schmídt 39 A Sa-Iherme, 5 -. Fone r ·3783 f I' 3 4,as ,e .

•
•

Com êsre valol� V. S.
abrirá uma eontó- que
lhe render.i. jul"ó com.
pensll.l!or

.

e

levó.r';' par", suli residin-
, ,

I cil1 um lindo e útil preseri1'e:'
'umBELIS8IMO (JóFR�de J4Ç;O eROMADO.

NCÓ AGdRiCbLA
.
� c7�.-w-, 16

'

fLORIANOPOLIS - .

SANTA CATARINA " .

. DR. ROMEU_BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Prancíseo de Assis e na Santa'

Cesa do Rio. de Janeiro
CLINICA MÉDICA

If' CARDIOLOGI.!
"Consultõrlo : Rua Vitor: Mei-

reles; 22 Tel. 2675:
.

-

Horários: Segundas, ,Quarta", e
Sexta feira�:'

"

r
Das 16 às 18.horas'
Res idêncià : Rua . Felipe Sch

mídt, -23' _ 20 andar, apto 1 _

l'êl.' 3,002. "

.

-

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

Atende "RIOMAR"
End, Teleg, "RIO'MARLI"

O-ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

Redaeãe e Oficin'as. à rua Con
-',beiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139. -, _ '

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO -,

Representantes:
Representações' A. S. Lara,

Ltda : -_.

oRó Senado r- Dantas, 40 - 5

anda�
.

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 5"

andar sala 512 _ São Paulo.
ASSINATURAS .

Na Capital
Ano ... ,., ....•.... Cr$ 170,00
Semestre . _. . . • . . . .. Cr$ ,90,00

No Interior
ÕAno Cr$ 200, O

Semestre . , . • . . . . .. Crt 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo n�o pu

blicado-s, não serão devoIVld�s:
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinado !I.

Matriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

. 25-35 .(Escritório)
Caixa Postal, 435

.

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco'

932/;;6
Ttlefone: 12-30

End. Tel�g. "SANTIDRA"

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFANT_IL,.
Consultório: - Rua 'I'Iradeu-

tes n. 9,
H '1''Residência: - Av. uel 10

Luz n. 155 - 'reI. 2.5�0'J
RoTário: _' Das 14 as 18 ho-

ras diáriamente
._-----

filial: SÃO PAULO

INFURMAÇõES UlfEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações.q'lle .

nccesstta,
dià,'!amentv e de ímediato:
J'ORNAIS Telefone
O Estado 3.022

A G.'1zeta •.••........••• 2.656

Diário de Ta:nie 3.579

Imprensa Gfi. ,aI •......• 2.688

HOSPITAll9
Caridade:

(Provedor) .• , .•. , ......•

(Portaria) , ..• ,.' .•

, N�r:êu Ramos , .....•.

Militar , ".,.

Sãó Sebastiãof (Ca�a de
-

DR. ANTONIO BATISTA Saúde) 3.153
. JUNIOR ]d.llternidad_e Doutor _.car-

3.121 Consultem�ossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI�
CLíNICA ESPECIALIZADA' DE . Cli�M:��ÓftuIi:"'" ....

-Fones: 25-34 e 25-35 -

CRIANÇA.S . I GENTES --.----

Consu ltas das 9 as �1 h?raa. Corpo de Bombeiros .. ;. �.J13
Res. e Cons

, Padre MIguelinho, Serviço Luz (Raclama-
12. ções) 2.404

Polícia (Sala Camissário .. .2.038

Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594

DR. I. LOBATO CÕMPANHIASDE .

. FILHO' _. TRANSPORTES �:700.
d lho respiratório jTAC ..

Doenças Tt':t�rcULOSE Cruz�iro do Sul ••.•.... i:���
R.ADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Pan�lr ,...... 2:325

DOS PULM.ÔES V�rJg ',
.

Cirurgia 40 ToraJ:
.

LOlde Aereo ...........• , i:i��
fó;mado pela FaculdaJe NacIO- Real : �

..

'.:
. . . . . . .. . . . . ..

2,300
nal de Medicina, Tisio�ogi8ta e Scan�mavas .

físi,oclrurgião do Hospital Ne- BOTEIS
2.021

rêu Ramo.s . r,ux .:
. . . . . . . . . . . • • • . . . .

2,2116
CU1'!fO do especialização pela Magesttc ,'....... 3.147
S

.

N T Ex-inter-no e. Ex-aBBII- Metro.pol ,......

8.321t�nte' d� Cirurgia do Prof. UatO La �orta ,.......

8.449
Guimarães (-lUo).· Cac1que , , •..

'2694
Cons.: Felipe Sehmidt, 38 - Central �

,.

:,3:87)Fone 3801 Estrela ' . . •

119
oU d em' hora marcada.

'I
Ideal ......•. ' ..•••...•. ". .�.6

Re��: e_ Rua Esteves Junior, E�TREITO ",'
'06

,0 - Fone.: 21�i Disque ..••...•. � •..•...
'

••

, . T

DR. :NEWTON
O'AVILA /

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças" de Pôrto

Alegre, .Rio e' Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
,

"agentes

2,314
·2.036
3:831

3.157

EMPRESA NAtiONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
NAVIO�r40TOR «CIRL
." ITINERARIO

SAlDAS DE

.

DR. MARIO WEN-
,

DHAUSEN
CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS.

E CRIANÇAS
Consultório - Rua João Pin

to 10 _ 'I'el.: M. 769.
Consultas: Das. 4 às 6 horas.

Resídência; Rua Esteves Jú'

nior. 45. Te}. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado peí;-'Faculda�e �acio.
nal de Medicina UnJversldad!'

do Brasil
RIO DE JANEI�<?

Aperfeiçoamento na Casa de

Sauda São Miguel"
Prof. FernandA Paulino

.

Interno por 3 an�il do Servll;o
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital c!e

Caridade, diár11lJllllnte pela ma-

nhii
RESIDtNCIA, _ Rua DUarte'

Sehutel, '-29 _ 'r.-lef. 3.2í'.A - !

lf'-1ç-ri!jn6'j,)oU. ,._"',�,....,"'""''''''''''�

IDA
. \'

V O L T, A

Itajaí Rio SantosFpolis.

)0/4
27/4
5/5

15/4
4j5
10/5

16/4
5/5
11/5

8/4
25/4;

,

3/5

� .

O horário de saída de �rianópo!is. sará �s 24,00
horas e do Rio de Janeiro. às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

Jlortos de Sã6 Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, tlirija.-m-se" à sé�e da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 � Telf'fqne.22-12.

DR. rv-O VON WANGENHElM
DENT ISTA -

ConsulLório rlla Bocaiuva, 42

Ca�íl das Esquadrias,
'

�

., �E ALBERTO �lCHTER., :,,(}li.ua _4 de MaIO, 612 - EstreIto - FlorIanopOl1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

>stõque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to pira entrega 'imediata
Férro-- Tubos - Sanitários e AzulejOS para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Interca�bio
(Brasil) CADIB. -, \

.

"""-

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

FARMACIA DE PLANTA0
PLANTÕES DE FARMÁCIAS

M:Ê:S DE ABRIL

ALUGA-SE 'NO CENTRO
'Um belo e espaçoso p�l,acete, para. residência clube

ou Repartição Publica.

TRATAR,__NA'
"A MODELAR"

DJatribuidor,

,Com.rcio Transportei
B,ua Joio Pillto,' i Fpoli!

C. RAMOS S/A

BORDADOS A MAO
Ensina-se .na RU<:I Feliciano Nu+ea Pires lZ.

\

. ,

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

A HORA-
DE PóRTO ALEGRE

Um nOvo jornal realmente.no_vo.
Constante noticiário a respeito de Santa C::.tarina e

. 'al'ticulannente de Florianópolis.
À venda nas' principais bancas de jornaiS.
Para maiores informações p�'ocure o agente e "or

'espondente, à Praça 15, nO 27.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianóllolis, Quinta-feira, 26 de Ahl�il de 19;;6
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Sobre os preoos, sempre os malslb,aratos, um desconto suplementar
de 18 por. ceutoSociais

"

Gruca à comsmonacão de uma grande data,' como SÓ e

ser o 32� aníversá: rio de um estabelecimento comercial,' a

nossa populaçâo vai auferir uma vantagem representada
num desconto extra, num desconto brindo de 10% em

todas as mercadorias.
Maio próximo marca a data inicial elas ntlvídridcs co

merciais em Florianópolis ela rírma prnprtetárta elos esta

belecímencos "A MODELAR".
....

Além de outras comemorações prngrnmadas é digno de

'publicidade a concessão·--tfé um abatiment,o extra em -todos

Os artigos do seu volumoso estoque.
Assim, desde as mercadorias para o inve�o e que se

desdobram em artígos para senhoras, homens e crianças,
até Os conjuntos de mobiliarias, colchões de rnólas, tape

çarias, lustras, louças, da secção-de moveis, tudo receberá

um abatimento extra de 10% como festas aos seus milha

res de clientes. .

.

Releva acrescentar que normalmente é "A Modelar" o

o estabelecimento que no Estado, mais barato vende, As

sim os 10% de desconto extra representam realmente uma

magnífica oportunidade para o povo.

Pobre Amôr
ALUIZIO DE AZEVEDO
,/

Calcula, minha amiga, que tortura!
Amo-te muito c muito, e, todavia,
Preferira morrer a ver-te um -dia '

Merecer o labéu d.e espôsa impura!

"

r voe
25° /0 de desconto*Que te não enterneça esta loucura,

Que te não ,morra nunca esta agonia,
Que eu muito sofra porque és casta e pura,
,Que, se o não f'ôras, quanto eu sofreria!

Ah! Quanto eu sofreria se alegrasses
Com teus beijos de amor meus lábios tristes,
Com teus beijos de amor, as minhas faces!

Persiste na moral em que persistes.
Ah! Quanto eu sofreria se pecasses,
Mas quanto sofro mais porque resistes!

PROCURAM
FAZEM ANOS, HOJE: Três estudantes procu-

ram quarto para alugar,
- sta. Dilma Silveira, com móveis.

funcionária da Assistência Ofertas para esta Reda-
Municipal ção para "Estudantes"..

� sr . .'\gissé Berto da. Sil-

ANIVERSARIOSI••••••••••••• •••••••••••••

ULTIMA MODA

veira
.

- sta. Ecy Damiani da

Lima, filha da sr. Altamiro

Lima, radíotelegrafista
. - sr. Antonio Cerqueira
Souza
- sr. Ioldori Campos Ga

rofalis
. - sr. Pedro Gonçalves
- sra. Gilda Ligocki Lo

<pes,' espôsa do sr. Euclides

Lopes, funcionário público
-f'ederal

.

- sr. Wallllor da Silva
'lVIecleiros

VENDE-SE
...no

Vende-se um. alambique
com capacete .

de cobre em

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

com João Cualberto em Rio
Vermelho.

o peitilho verde' dos valorosos soldados do

Império, que popularizou- os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da
Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr

to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

'25% de desconto ". 2 horários- a escolher....

tripulantes atenciosos... impecável serviço. a

bordo. Faca a melhor escolha .. , faca a melhor

�viagem .... ·vÔ; no "Barriga Verde'-;!
• Deseonu» apCiJOO-oo pelo:V. A� C. 'sôbpc,olt-Iarijeu do•. l",cuo8o, SIl�r·ConlOi'l' 31dJ.

Escalas do

"Barrjfla Verde'·

Pôrfo Alegre
Florianópoli$
Curitiba
São Paulo
Rio

- sr. Sílvio Rigueira Pe

luso, alto funcionário do
Banco do Comércio"

Carteira de número 6592
- 2a série da Caixa "Eco
hômíca Federal de Santa

______......__---' Catarina.
10 anos

de real ser·viio
'00' 8rasil

,• * *' * * *

,', No início,' o cancer ê *

* uma doença local: .eon- r,;.':: �J

* suíte imediatamente o *

.;::_ ,seu'.:métlit1êr",··. + '

..
'

",.r*"I�'�. _7 \ -'.

t - '-A-uxilie 'a eampanha
.

*

* contra o cancer du As- * -------------_.;.---------_--;- .:....__

: ��C��!��in:.atarinense : PORQUE VOCE NÃO FAZ SUAS &gradeclmen<tO
* * * - * * *

COMPRAS NO ESTREITO? ao _Padre ReOI

PUDIM.CANARJO , -_'( ......
. �"

-.

Passagens e encomendas: R. Coas. Mafra, 6 -,Tel. 2-358
Foi. _assim

. batísado li"':
.'

-s·un linda�C'ôr amarela, é:Um
E�, Nulon branco, JONATHAN BOGAN apresenta 'pudim fácil de s« razer f! de

esta bela criação para "soirée. Saia bem. rodada e cin-
sabor delicioso. BAperimen·

tura justa, é modelo indicado para a'estação e as "so-
. te só I

frées" de fim de ano. (Foto Transworld) (APLA).

_l

INGREDIRl':TES:

HOJE
2 ovos;
O peso

. dos \vos (com
26 DE ABRIL casca) em:

A· data de ho ie recorda-nos que:
-

� Farinha' de trigo fina ou

em 1,50(i), no Ilhéu da Bahia, foi celebrada uma maizena, açucar e mantei-

missa mandada rezar por Pedro Alvares de . ga. COMO FAZER OBEDECER;
Gouvêa; 1 colherinha de café de

1.821, em Pôrto Alegre, coincidindo com o dia fermento em pó'
em que partiu do Rio de Janeiro, para ir gover- 1 xícara de geléia ou de

nar Portugal, o Rei D. João VI, deu-se uma re- frutas em compota.
volta militar, sendo a situação resolvida com

hahilídade pelo Tenente Coronel Man'oel Mar
ques de Souza, o futuro Visconde de Pôrto Ale
gre;
em 1.863, em Lísbôa, faleceu, contando 51 anos

de idade, o notável escritor maranhense João
Francisco Lisbôa, ao qual os historiadores da
literatura nacional dão determinado relêvo, no
qual lhe acentuam a influência que teve na for
mação. mentàl do norte dopaís:
em 1.948, com a avançada idade de 96 anos, fa
leceu no Rio' de Janeiro D. MARIA C. BARBO
SA, . viuvá do inolvidável' estadista RUY BAR
BOSA;-

NO PASSADO R. S. Lévis eles só' apareceram depois
Trinta mil, ou mais habi- I

de muitos dias, e mesmo as
tantes do total englobado na I sim, ao envés mil visitas
população de Florianópolis I

cem, ao .envez de cem ;
residem no Estreito; é uma comprar dez apenas.",
cifra representativa. por que?

A autor-idade que tem o .F'irmado IH�h, um comer- O lojista tinha do riscado
pai na família não lhe -dâ o ciante que lá desejava esta-

I humilde a seda elegante,
direito de ser arbitrário ou b�lecer-se, !ez .0 seguinte Itir:ha o bom e tinha o me

grosseiro e de maltratar' os slmple.s,. 10gIC0 e animador

I'lhor: preço baixo, quase a

filhos. Os que assim prece-
raCIOCInIO: custo para "chamarisco"

dem, de fato fazem prevale- Digamos - calculou -

I mas cadê freguesia? por
1 - Pesam-se os ovos In- cer sua vontade, mas tam- que destes trinta mil, cinco que?

teiros, e usa-se a mesma me- bém induzem as crianças a
mil transitem diariamente Isto aconteceu há alguns

dída para ojaçucar. a fari- 'mentir e dissimular. Para a 'pelas ruas do Estreito, ir- ariosipassados, quando pou
nha ou maizena, e a mantei- saúde mental destas, será regularmente, isto ê; um dia co' ou nada se dava pelo E'l'
ga. de conseqüências muito sé- A, um dia B; digamos tam- l treíto. Presentemente quem

2 - Bate-se muito bem a rias o terror que as domi-: bém, que destes cinco mil, Iquiser casa para alugar ou

manteiga com o açúcar e a, nau.
mil vi;item. minha Loja e

I

terreno para comprar, paga
esta mistura se vai juntan- Imponha sua autorida- que deste mil, cem façam-me I a peso de ouro e com uma

do a farinha peneirada, (ou de a seu filho com bons. compras no valor de Cr$ ...condição : se encontrar a

maizena), o fermento e Os exemplos ,e m-aneiras, 20,00. Teria assim - pen- ! casa ou o terreno cubiçado.
ovos, batendo-se bem tudo. couvencendo-o de que

sou - um movimento mon- I Apesar disso, apesar des:-
3 - Toma-se u·ma fôrma deve obedecer e não o

-sal bruto de Cr$ 50,000,00 e i ta perspectiva, o movimen-

para pudim que se unta cç>m

I
dominando pelo ter- p�l'tal}to bastante razoav'el to comercial no Estreito, se

manteiga, colocando no fun- ror. _ SNES. para inicio. Inão . estacionou,' muito pou-

O BRASrl E SANTA CATARINA do a geleia ou, querendo, as Feito o calculo. Todo .co alegra os comerciantes lá
�

'.

frutas em compota, picadas, ....�-.....�_..................-..-...- ageitado' e Loja montada, !estabelecidos. Há exceções
ACY CABRAL TEIVE tendo antes escorrido a cal- 'foi a S. Paulo; comprou se- : brjlhantes que bem falam do

'

(Do Sindicatô dos Jornalistas Profissionais) 'da. Por cima derrama-se o das, riscados, meias, calça-IEstreito futuro.
'

No que pése a fraqueza dos nossos governOs e, a ação !:reme, e leva-se a cozinhar dos, bijouterias e o mais do E contudo cresceram ver-
da politicagem que hoje em dia tomou conta de todos os em banho-maria. Deixa-se ramo. Voltou, escancarou ás tigiosamente as instalações
setores da vida nacional, o Brasil é, ainela, um do::; maiores esfriar e léva-se ao conge- portas da Lojinha abar- de c�sas comerciais no Es-

é mais ricos países elo mundo.
-

lador, serve-se com sorvete"' 'rotada e naquele primeiro lreito.

Ocupa 10' 3.0 lugar em ,extensão territorial ... ,....... ou creme de chanti1ly..É re-" dia ele e a caixeirinha bo- De setembro de 1955 à da-

(8�516.037 km2). almente uma d e I i c i a! nita esperaram esperanço- ta. :l.tual, nada menos de oito
Só á Russia e o Canadá possuem :mperficie maior. {APLA). sos os primeiros fregueses... Continua na 5a pagina
Não há, em nosso pais, de3ertos de areia nem regl/les .

cobertas ele gelo que impossibilitem a viela do h .,I11Nll.

A sua imensa superficie, ainda. tão despovoada, espera

apenas os que a queiram explorar para dar-lhe>; a riqueza.
,Em comparação ,_com a enorme superflcie, :) Brasil é

um país, na maior parte, despovoado.
"

Tem densidade de população extremamente pequena.

Enquanto no Egito há 615 habitantes por km2, na Bél

gica 285 e, na Holanda 320, no Brasil temo;;; flpenas '7 ha

bitantes por Jcm2.

SANTA CATARINA E SUAS !tUFJE.lAS
Dentro clesse -gigante, deitado em berço

-

e'splcnclido, o

Estado cle Santa Catarina pontifica pela g'i'lmdlosielade de

suas riquezas e pelo trabalho incessanLe ,!� sua gente la

boriosa.
O nosso Estado conta, atualmente, conJ 1.301) 094 ha

bitantes.
A capital (Florianópolis) possúe 81.5N habitantes (Me-

nos ele 5% do total). . �

Santa Catarina cç;mpreencle 60 ll1unrcipios e 224 dis-.
tritos.

Ao nülagro,"u P. João
eaptista Reux agi-adeco
urna grande graça alcança
Ia.

Preceito do Di J
Otilia G. Fialho

e-

I
.

'

L I V R 0-8

MANEIRA DE FAZER: .
- O '8nr. não os encontre

.a 'lua livraria? Pois peça
JS, quaisquer que sejam
)ara:
uaixa Postal - 511. FIo

r�al1ópolis - Santa Catari
na.
- E receba-os, sem mais

�'l'abalhos, pelo Reembolse
Postal.

- No seu pedido não es

xuecer seu, endereço
I
e n o

me do lauto!' da obra solici
tada.
- Rapidez' e Máxima

Atenção.

André Nilo Tádasco

VARIZES?
USE

"-EMO· Y IRIUS
LIQUIDO E POMADA

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

AVENTURAS DO ZE;.M�UTRETÁ

r

(contiriúà na 5a. pág.) --�=_...�._.-�_.-�._.,_. �-_._-<
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Bomrn�o, no está�io 'da fi C. f. �elo� certalDe� esta�u�l:
..

'.....

.

...

"O ,Estado Esportivo"
••••_.........,..•••••,••!'� _••••••••••••.,. ••••••••••O•••I •• • • ••••••� II.íI.�.1II•••••,•••r IIõ••�

AS OlTIM,AS�DA,'BABITONGÁ 'NOTICI4S, DE JOINVlllE
pa�!�'J�i�:���,ip���1�e��r fi���'s��::u ���:�������:=:� (Do Iorrespendente _Hug'o We- o RIA,CHUEl,O OBTEVE gido ao 'nosso redator, o sr.

VOLEiBOL: .:_ A equipe do a.sua simples porem-ma- ,O 2° LUGAR NA· PROVA Enyo Pessôa cientificou-
feminina de voleibol do ,7' gostosa sede social, e diga> b

·

I "0" ESTADO") DE "EIGHT" - As guar- nos do ocorrido. Gratos e

de Setembro,' a�aba de con- se de' passagem nada fica ii,
.

, er, especla pa ra
"

',. n ições dos clubes naúticos, felicidades.

quistar eiÍn;'essivo, titulo. dever' aos clubes que exís- . desta Capital, Martinelli e
.

,x· ,x· ;c.
. As 5 _ 8hs.

Após ter ooaseguido em sua tem no Estado. "
'

- REPERCUTIU ,AGRA� jogos restantes.
.

Ríachuelo, tomando parte �FIGUEIRENSE E IM.BI- "CINEMAS.cOPE"
cancha ab�';tér a forte equí- xxx.. � ,DAVELM�:NT� O TRIUN-I :-- VOLT_9U SEM VITO-, .nas regatas .?O jubileu de TUBA PROCLAMADOS Fred ASTAIRE - Leslie
pe do Gínastico de Joiãville, FUTEBOL: -:- A crraçao F'O DO CAXIAS F C - 'RIAS: � O onze do Brita- ouro, do União, de Porto CAMPEõES DE ASPIRAN- CARQN - 'I'erry M:OQRE
por 2x1 as garotas coman- d_e Liga Franéisquense � de' A torcida local, prin.cipal-' n ia, _de CuritU;>a, disputou fo-legre. Apenas uma colo". TES - 'o sr. Osni Mello, em:
dadas por Machadinho brí- Futebol trará novos horl- mente a alvi-negra, recebeu! dois prelios, nesta cidade. .cação honrosa conseguimos, presidente da F. C. F. aca.-' PAPAI PERNILONGO
Iharam novamente, désta zon�es. ,Após' memorável com muito agrado a notl- retornando sem uma vitória. por intermédio do Riachuelo b�, de homologar ,a resolu-

j
feita eni Joinville. No dia 'J campanha enc:tada, p�l� cia do triunfo do Caxias Sábado foi derrotado pelo que alcan�ou. o 2° lu,ga: na Iça0 do Depar.tanrento de Fu
do corrente as garotas da( c�'oms�a Arn:emo Cordeiro, F C, em Joaçaba, frente ao Operario, p.ela contagem de p:-ova principal, em o.ut- 'Itebol

da CayJtal que �rocla- !

, Babitonga jogando na terra dínamico diretora. do -De- Cruzeiro, pelo certame es- quatro a zero e no dia se- nggers a 8 remos, vencida mou campeoes de aspirantes
dos principes conseguiram partamento> Esportivo da tadual. O compromisso no guinte empatou com o Amé-

.

pelo Vasco. Nesta prova o

I
de 1955 os, clubes Imbituba

derrotar por 2�0 'ou seja" ZXU-5, através do progra- oeste catarinense era tido rica .por um tento: Martinelli colocou-se' em e Figueirense, ambos com
·15x6 e' 15x8 o' sexteto do rnã-Antena Esportiva os clu- como bastante importante - REVISTA ESPORTI- 40. lugar. No páreo de four cinco pontos perdidos.,

t'-
.

Ginastico fjcándo' de posse. bes\ da el?ude em.�e:a :'e- p�ra. êlassíficaçãonas semi- �A: - Está :'-circulalldo o com timoneiro o Riacijuel.o *,4:' * ,I' r�l..tl. i �l �
definiti�a "do tréf'éu 'C0l!lfe. <!onda apoiaram a iniciativa finais, Resta agora, ao Ca- segundo numero de "O PIN- colocou-se em 40 e o Marti- NADA AINDA - Ate o p�_. = AI -
Paulo Douat 'e consequente- d-ã<iuet� cronista, criando a' xias FC, para colocar-se ,a GUIM",' revista esportiva nelli em 500;. O rubro-negro momento não chegou ares-I' ,

As _ 8hs.
mente c-ampeãs " do tómeio L,i'ga; Franci�qu.ense de Fu- disputar, as finais, vencer, bi-mestral, fundada' pelo sr. no páreo de "2 sem" chegou I posta do Grêmio .PortoAle-. "Katryn' GRAYSON,
Amizade. tebol. Por muitos anos, o ou soment� empatar, aqui, José Lopes Ferras. É díre- em 3D lugar e nas provas de I grense para um Jogo com o Howard Keel em:

;xxx ,futebol da, Babitonga esta�, no segundo jôgo, d�mingo tor propi-ietario o sr. 'I'imo-. single
_

e double o. no.sso Ipaula Ramos .e. um 'triangl�- 'GLO�IOS-A CONSA-
BASQUETE:" ..;. Resul- v� trela�o � carruagem da próximo com' o mesmo Cru: teo P. Alves e diretor se campe�o Manoel. Silveira, [lar com o Coritiba e. o Aval, GRA-ÇÃO

tado honroso conseguiu 'a Liga JomvIlense de Fute- zeiro.> redação Alvaeyr Rosa. Traz destreinado como estava, Iambos nesta capital. Ao technícolor
seleção) da Liga Atlética bol, chegando a um ponto - AGUARDADA .A 'E- a novel revista varíado no- decepcionou, sendo vencido que parece o clube gaucho No Programa:

'

Francisquense. Retribuin- de não mais. poder contir\.l1'ar QUIPE DO CRUZEIRO: - ticiário e int'eressa.�tes. re- no skiff por Barata, do Inão se interessou pelos dois Sul em Foco. Nac ..

do a visita feita pelo Ginas- sob o controle �a .entidade 10. se,gun.do .

jogo entre Ca- portagens/ despertando oti- União e Schultz, do G.R.�. e convites: Talvez' noutra Preços: 10,00 _ 5,00.
tíco de Joinville, a seleção da terra dos prmcipes. As- xias e Cruzeiro, conforme se mo interesse pela Suá boa no double, com Tolentmo, OpoTtullldade. C t' 14. . ens�l.,ra a e anos.
de basquete da LAF, ba- 'sim º futeool francisquense nota, está despertando vivo apresentação. ,,"O PIN- também classificou-se, em -;:, .:f *

queou frente flO forte" five" de tão gloriosas tradições,

,interesse,
tendo em vi,sta GUIM" tem como 'lema 'tor- 3D lugar. Os remadores ca- ABENÇOADOS OS VA�

joinvilense
'

em seus domi- poi.� daq�.i éra� convo�ados ,
tratar-se ae �m :mb:�te e� nar�se lIma revista de todos tarinenses já retofnaram., CAINOS PELO PAPA -

niós por um escore que re- obllgatollamente 6 elemen- que sé\, empenharao os dOIS os clubes e de ,todos os es-
';c. * * Cidade do Vaticano, 23 (U.,

flete perfeitamente o bom tos para a sel�ção c,atari·r contedores, ,pela' 11ltlma portes; abriu suas pági9as" LICE�CIOU-SE ';. NEW- '"P.) - O Papa recebeu em

. desempenho da turma co- E_ertse, como sejam, Marona, chance para a classificação, pondo-as à disposição, indis- TON GARCEZ - O 'sr.! au;diência esta manhã" a

mandada por Bolh,a, 34x32. Rupens, Yêyê, Tião, Fili- à,� finais. Al'ém 'disto, o pre-_ tintamente do mundo es- -Newton Garcez, presidente 'equipe brasileira' de fute
Sem duvida, um resultado pin�o, N�&nhô, �erá num �io de�perta interesse pelo pO"rtivo _ n��t! divulgação dê, e técnico db' ê. Â._ Guà-rarÚ 'boI do Vasco da Gama, qu-e
honroso pois' deve-se consi- futuro multo proxlmo a sua medetIsmo em 'çampos lo ...... tudo' que se relacione com -acaba de licenciar-se; ten-+ '.,'.

'derar varias fatores adver- vida prol?ria, vivendo cóm
I cais. A é.quipe do oeste esporte. Neste segundo nú- do- assumido a _pr'esidência jogou ôntem no Estádio

sos, e a propria �rbitragem os' recursos ,da nova e pro� 'catarinénse está "sendo a". mero, entre. outros tantos do "Bugre" o seu substitu-: Olim'pico -de Roma contra o

dos juizes de J�illville. Após metedora geração. Obede- Igtrardada nos ultimos dias c�ichê'estampa o do Figuei- to," sr. Eny.o' Pessôa, cujo ILazio. A equip"e foi condu-
. ter exclui-do da cancha" o cendo" um plano de trabalho, da, semana. ..

.' rense, como uma homena- p,rimeiro ato à frente do zida por seus dirigentes:' O
melhor elemento da seleção d: inicio fói criada a Comis,' .-: FUTEBOL _

JUVENIL �'em ao bi-campeão da capl- tricolor fqi a designação 'çlo Papa, -depois de conversar

da LAF, quando ·faltavam sao ,el_�boradora dos Esta- N,O ESTADO: - A noticiã taL" player Fausto Corrêa para' afavelmente com êstes e

30 segundos para o termino tutos a qual composta dOs.' de que a Federação Catari,-' - PALMEIRAS E" .GI- a direção. do planteI de pro- 'com os jogadores, deu a fo-.
da, luta, resolveu assinalar senhores Waldemar Egi-diã I

nense de Futebol tornou. NASTICO NA QUADRA:0E :.ei,ssionais. Efn ofí<7io diri-' dos sua bênção apostólica.
uma falta que só ele viu"e da' Silva, Joaquim Ficanço 'obrigatoria,aidisputa de jo- BASKF;T: -.Os, quint�tos
foi o bastante para que o : Ga�los Bronze J.,. entrega-I g?S juvenis, páya os cJubes do �almeira.�� "e. Ginastieo,G,inastico conseguisse mais Iam aos clubes. os Estatu- vmculados" agradou plena- realIzaram dois Jogos amis-
2 pontos e conseQ,ueptemente tos par� a aprovação dos

I mente, .viElhÍmbrando-se no� tosos,.ainbos, ven.cidos pelo'
a vitoria. De qualquer for" clubes mteressados. 'Sendo, vos hOrIzontes para o futu- Palmeiras. Serviram estes
ma, a turma da .Babitonga aprovadó sem a meno.r res- 1'0 do peboI barriga-verde. , dois prelios 'amistosor par,a

"soube honrar o nosso bas- tt:_ição. Feito isso, os chi- - NÃO HA MAIS IN- ,reavivar o basket citadino
quete, caindo de cabeça er- bes em assembléia e de, acor- VICTOS: _..._ O derradeiro que se achava completa-
guida até o ap'ito final. do com os estatutos elege- invicto do certame anima- mente' inativo. Es'tes cote-

xxx ram os dirigentes maximos, ção de' futebol de salãQ, o jos, além das vantagens tec-
BOLÃO: - Viveu o mun- isto é, Presidente e Vice.

I
Cruzeiro, acaba de sofrer nicas, serviram tambem pa

do bolonistico ,da cidade, F.e.l.i� fQi'-a e��colhá '.desses l:m revez, ach�nd�-se nova- ,ra reunir �s du_as torcid.as,dois dias inesqueciveis. Nos! dlllgentes, pOb a espmhosa I mente
no prImeiro posto,' que, por smal, sao os malO

dias 7 e 8 do corrente, fo-' missão coube a dois homens varias equip'es, o que mais Ires da cidade no setor' de
ram,levadas a efeito as so- experimentado:> e que pos- aumenta 'o interesse pelos 'bola ao cesto.

' ,

lenidades pela inauguração suem -todos os predicados
'

da nova' sede do Clube _-de para dirigir com dignidade
Bolão 2 ,de Agosto, expres- os destinos da Liga. São
são maxima do' bolão fran- eles o Dr. Otavio da Costa

,cisquense. A festa ,do 2 de fereira e Oswaldo Zattar.·
Agosto; culminou ·com a Os demais cargos foram
chegada do seu convidado ocupados pelos iesportistas

. prinCipal o "Az de Ouro" não menos capazef? e dignos
da ci,dade de Jaraguá. A do maior respeito:
comitiva� do clube visitante lO. Seáetario - Jo.aquim
foi rêceb[da féstivamente Picanço
no -bairo do Rocio Grande, 20. Secretario·- Waldir

tendq, em seguid,a, sido fei- Oliveira
to um percurS'o pelas prin", 10,Tesoureiro - CarÍos
cipai:,! . arterlas da, 6idade, Bronze ·Jr.

sob o�e'nsui·aeçedor espoêar. 20. Tesoureiro - Waldir
, de fqguetes e'classica ",llau- - Caldas.
daçã,o que os 'no'ssos bolonis- Em sua reunil:io do dia 10
tas fizeram' aos visitantes. fL Liga tratou da ol�ganiza
As 18 horas, foi re�lizáâo o ção ,dos demais orgãos, co

jantar de �Qnfrâterhização mo sejam: Jl!llta Discipli
do qual pa�ticipa�a� lj,ito- nar Desportiva,. Conselho
rida,des'é convida'dos .espe� Fiscal e Escola de Arbitros.
ciais. Após o' ja.ntàr, foi Para a J; D._D. foi aponta
da-do iJ:).icio aosjogos� COmo. do o nome do sr. Waldemar
manda a ti'adiçãO' o resul- Egidio' da Silva e Escola' de
tado dosí j?g.os�" 10\ ,o'.,qfre arbitros o senhor Nicola
menos ,in·teressotl, pdts tan- Batista. Na proxi;rna ,cola
to visitante eomo visitados' boração daremos mais deta
se interessavam somente lhes ,sob1:e a Liga e demais

por aquele ambiente acontecimentos esportivos
franca camaradagem, o que da cidade.
personifica a guapa rapa-

..,..,.........,..,..._,.............,.,.I"J"...............""...._. -.Seus irm�os, ir�ãs, cunhad�s e' sobrinhos, penhora
ziáda da Babitonga que não OO.""S ,E 'TO'BTAS elos agradecem as manifestações de pezar recebidas por
regateia amabilidad,e a to- ,Un ocasião do falecimento de s_ua ql�erida LILI,' bem assim
,dos os ,seus convidados. 'Em- Doceira especialilla..da em fLOS 'que enviará·m flores, corÔas, cartas e, telegramas e

fi,m. foram dais dias de, Pôl'to Alegre, aceita enco- convidam os amigos para assi'stirem a missa de 70. dia
grande pompa que viveu o' mendas de doces,' 'enfeites;

.

qU..,e,' em sufrágio de sua booissima alma, será celebradà
c.lube B01ão 2 de Ag.os�o, o torta$ e l'ludjns' para casa" sábado, (lia 28, às 7% horas, no altar de'Nossa Sénhora'
qual tendo a frente a figu-.. mentos, batizados e aniver- de Lourdes, na Catedral Metropolitan'a. Desde já agra-'
�;a dinamica ,de Hórtencio sarIOs. Rua Feliciano elecem a. todos que. comparecerem a êste atO' de fé cris-
nos Santos, após cínco anos Nunes Pires, 12 I til.

BRASil, BI5{AMPEAO SUL�

AMERICANO DE ATLETISMO·

CAROLINA BATALHA DA SllVflRA
(LILI)

. f

, NOTICIAS DE TODA PARTE

-CINE SAO JOSE
As 3 - Shs.

Ninon SEVILLA - Victor
JUNCO -: Roberto CAN,E
DO - Agjist.in LARA em:

l\1:ULHERES SACRI
FICADAS

�o Programa �
,

,

Repórter Na Tel!l:. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50
Censusa até 18 anos.

IRMANDADE DO DIVINO ESPíRIO
�.
SANTO ESS. _TRINDADE

'. technicolor de luxo
No Programa ; .

Fatos em, Revista. Nac.

Preços: 18,00 10,00.
'

Censura até 5 anOS.

� - 8hs .

John AGAR - Rbsemail'e'
BOWE, ein: ...

..�

O 'l'ES0URO DO MAR : .

technicolor
j.Jo Progtama: >

, Variedade Na Tela. Nac.'
Preços: 8,00 - 4,00. ,

Censura afé 14 anos.

As - 8hs.
"A Sensação do Momento"
Glenn FORD - Gloriá

GRAHAME en�:
. ,

OS CORRUPTOS •

No Programa:
I .Vitória Filmes. Nac.

,

'De ordem do IrIllão Provedor, convoco os Irmãos do ,Preços: 10,00 - 5,00.
D-ivino Espirito Santo e SS. Trindade para a sessão de .

Censura até 18 "anos.
[�ssembléia. geral que esta Irmandade fará realizar ás

,.

15 horas do dia 29 do corrente, domingo, para o fi� de

,,-Yi'-:-m--dg-'ele�er a nova administraçã9 desta Irmand�de para 01�ei1 10;1.',per.lOdo de 1956 a 1957, t,udo Co�fol'me o' disposto nos Li�l�:utIgos,23 e 24 do nosso compromiSSO, J
- -, ,-

'

'Sllb-distrito da Trindade, .em 21 de a.bril de 1956 As - 8h�.
Juvencio Antonio Cieffi - Secretario lO.) Cine Reporter. Nac.,

20.) SEGREDO DE UM
AMANTE ---' Com: Edward
G. Robinson.-

3D) IVIADALENA - Com:
lVIal'ta ,Toren .

. Preços: 8,00 4,00.
Censura até 18 anos.

'Aos corações genero'sos, peço um auxilio, para qLÍe
Com as provas de domin- 40. lugar, 69; Perú, 50 lu- não veja meus 3 filhinhos menores morrerem de fome e

go terminou 'o Campeona,to �gar, 40; Uruguai, 60 lugar, I frio,' qualquér contribuição entregue qesta Redação eu

Sul-Americano de Atletis-:22 e Equador;' 70. lugar, 1
. ficarei imensamente agradecido, rogando à Deus 'Pela

mo, u!n dos mais dramáti.
I

ponto. ' ''!'ossa felicidade.' /, .

cos já disputados e que teve·1 Feminino - Chile, cam-

por 10CIt� a cidade de Santi�-Ipeão, 109 ponto_s; A�genti-,
go do-Chile. Coube ao BrasIl1na, 20 lugar, 85,5; Brasil,
sagrar�se bi-campeão mas- 3D lugar, 39,5; Perú, 40. lu
culino e ao chile vêncer o Igar, 13 e Colombia; 5-0 lugàr,
certame feminino. 2 pontos.
As classificações: ,

Masculino -; Brasil, cam- Os brasileiros l:egres-
peão, 182,5 pontos;

Argen-l
saram ànte-ôntem, sendo re

�ina, 20. lügar, 174; Chi!e, cebidos com f�s�as ao toca-
3D 1ugar, 155,5;,Colombla, rem solo brasIleiro.

AUXiliO PARA UM AlEJADO

COMPRA - SE CASA
Compra-se uma casa nas imediações

Cidade. ·TTatar à Rua Cris'pim Mira, 64.
do centro da

ABRil É O MÊS DAS

'HORTÁLlCAS
, ,

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

mês de abril que é a época,
.

'ideal para as sementeiras de·

hortaliças.
Adquira • as sementes de

sua ,preferência nDS Pos�os
de .Venda de "G. A. CARVA:
LHO" - Rua Estevês Júnior,
58 ou no Balcão instalado,
beJ;ll no centro do Mercado
Público.,

•••••••••••••••••••••

DR. EWALDO �OSÉ RA-,
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E . CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
-'" ,

A HORA DO

TÔNICO ZENA_

CQnsultório -'- Rua l-hmes Ma-
chado, 17., ,

Horário das' Consultas' -"-das
l:J às '19 hQra-s' (exceto aos sá-
bados).-' •

10 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZÁ, T01S:ICO Z.ENA Residência: Rua Visconde de
, ." ,�', �" '" �,.,., .

'
" ."0·Il'ro PTeto, 123 TeJ.
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o ESTADO
Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Ahril de 19;')6

----�--------------------------------�----------=�-------------------------

No ano de 1�54, produzimos 1.612.160 toneladas, perden
do para a Baía, cuja produção foi de 2,348.802 toneladas.

A sua população de Bovinos, em 1953, atlngíu a :!..377.'i00
cabeç.as.

,

A produção de 'leite, no mesmo ano, alcançou a .

114,314.000 litros, sendo superada apenas pela a dos Esk- novas lojas abriram suas
dos de Minas Gerais, São Paulo, Rio Gral1d,� do Sul, Rio ue portas ao publico, e todas
Janeiro e Goiás. (Não se justifica, pois, o racr..ncmentc d'(_. �,egularmente montadas e

leite nesta capital).,. aparelhadas para o ramo
A população de Ovinos, .aínda no ano de 1953, era de registado. Duas de louças e

135.170 cabeças, sendo. que a produção de lã atingiu a .... I artigos para presentes; uma
186.190 quilcs, produção essa superada somente pelo Esta- de tintas; duas de fazenda;
do do Rio Grande do Sul (23.713.850 kq). uma de ferrage� uma de

A população de Caprinos, era' de 92.ij50 cabecas, a de peças para automoveis e

Suinos de 2.847.400 cabeças e a de Equinos, de 424,610 ca- ainda uma' camisaria (fa
beças.

. _" brica). Mesmo com surto de
Sabe-se, hoje, que no Brasil, no ano de 1U�3, existiam instalações há ausência 'de

cerca de 73.005.360 galinhas. grandes vendas para esti-
Santa Catarina contribuiu para esse total com 2801.000. '

rnular os comerciantes,
A .sua produção de óvos, no mesmo ano, foi de .. ,.,... Recentemente as "Casas

· -12.541.100 dúzias." Pernambucanas" cerraram
O número de Patos, Marrécos e GanS03 era de 577,450. suas portas no Estreito.
Os Perús atingiam o total de 45,770, enquanto que os' Por que?

Galilll, Frangos e Frangas fotalizavam 2.389.300. .Falta de estôque para
Na Apicultura, o nosso Estado é o lidei' em todo o Bra- atender a freguesia] Inad

sil, pois a sua produção de Cêra de Abelha, éra (�953) âe missivel a hipótese. Falta.
206.220 quilos (Quase 30% da produção nacional). O Para- .de vendas? Não afirma
rià"vem em 2.0 lugar com 187.630 quilos. mos. c , A firma supra, di�
Nessa mesma épo-ca, tinhamos 3.592.000 pés, de Café, ,em zem, estabelece cota de ven

produção, sendo .que em 1954 o produto beneficiado, atln- das, não atingida a mes

giur'a 3.072 toneladas.
,

ma... fim para o assunto;
O Arroz, base da nutrição da metade dos homens em De qualquer modo, registre

todo o mundo, tambem é ótímamente 'cultivado em nOHSO se o fato como lamentavel e
Es.tado·. Em 1954, produzimos 89.806 toneladas ((iO coloca- ante ele ficamos surprezos,
do no pais), ','

_ mas surpresa mesmo no du-
O Milho coloca Santa Catarina em 4° lugar, entre todos 1'0, desta que faz a gente

os Estados da Federação. Sua produção em, W54, f.oi de abrir a boca no meio da
405.804 toneladas. rua_ e ficar com cara de

. A nossa produção de F'eijão, na mesma época, foi de bobo ...
67.982 toneladas (80 colocado no Brasil). Onde compra, a f i n a I

A Raspa ou Fa'rinha de mandioca, alimento eotídiano . a grande ,maioria destes
da maioria_do POV? br�sileiro, o que �o�tr� 10��,�Z in�- trinta mil habitantes do Es

portancia eCol1omlCa, e ,uma das principais rtque a" ca treito ?
nossa terra. _ "Na Ilha" é a resposta.

A nossa produção de Cana de Açúcar 'tambem é das Mas por que, sJ de tudo se

melhol1s. Produzimos 1.139,906 toneladas (70 colocado ,no encontra .no Estreito a pre

país). ' ço justo e igual, as vezes

�O Trigo fo mais imIJortante cereal do mundo) coloca o até consideravelmentem,ais
nosso 'Estado em 2° lugar na pordução nacional. Santa Cu- barato?

tarína produziu 626.296 tcineladas.
.

Esta pergunta constitui
"A produção de Batatas evidencia, tambem, li riqueza- dor de cabeça para os co

de nossa terra. Estamos colocados, em 5° lugar, com 40.003 mercíantes lá estabelecidos; ,

ttcneladas.
,

o singular em tudo, é o fato
A Banana é bmbem cultivada em nosso �,;t.l.dc. Com, que alguns comerciantes

'uma produção 'de 8.75'7,000 cachos, estamos colocado" em vem observando: pessôas
701ugal', em todo o país.

'

residentes na Ilha abala-
'O Fumo situa o nosso Estado em 3° lugar. Sua produ- rem-se para o Estreito a

ção foi de 23.2(}a toneladas, inferior apenas a do Rio Gran- fazer lá suas compras, e

de do Sul e Bahia.
.

com FILAS e ON:IBUS a

A Laranja, (produto que o Brasil vai líderar mundial- enfrentar de peito aberto ...
mente) em Sà]1ta Catarina se colheram 33.'780,000 frutos, Por que? não me pergun-

em 1954. (6� colocada no-país). .

_ ,'. tem!.j fenomenô que o "im-
'

, Estamos colocados em 3° lugar, .na produção de t: VR. O possível" cotidianamente
total de toneladas foi de 28.'10G..

,

realiza.
O cultivo da Batata dôce, em nossa terra, e .qu�lquer , E nestas alturas volto a .

coisa de extraordinário. Da prpdução t�t�l do pais .

:J'
. .. perguntar aos residentes no

---'-----

(938.594 toneladas) Santa Catarina classlflcou-He �m 1 lU-, Estreito: por que você, não

g r com 207,812 toneladas. (Quase 30% do total). faz suas compras no Estrei-
I a

'E para não nos alongarmos nesse trabalhe, vamos re- to? Por que você não coope- (
sumrr, em numeres, a nossa produção agrícola, no ano de ra com os que ai trabalham

com afinco, vale dizer, , com1954: ' ..

Tomate 658 toneiadas , .-100�colocado) espirita de pioneiro 'pelo
9353 " 5.0 colocado) bem crescente do Bairro?Cebôla ,.....

"(5 c 1 cada) Você 'n' a-o compra mais .ca-Amsndoín .. 153� .0 o o

Mamona .... i2 " (17.0 colocado) 1'0, custa-lhe menos em di- "O BEB1!: VAI AO rã que esperar alguns mi-
27"()5 t' (2.0 colocado)' nheiro (há o lucro da pas- ·MÉDICO" nutos mesmo, mais algunsAlfafa .,.....

U

'Ih
'

Abacaxi ., 2.388.000
" (9.0 'colocado) sagem) custa- e menos em Aquelas visitas mensais conselhos. Leve consigo al-

1632 " (5.0 colocado) trabalho e tempo, então, por que você costuma fazer ao guns brinquedinhos leves e�!��o' 'S�j'�
.

.: 2422 " (2.0 colocado) ".Q.ue você não faz suas com- pediatra, com o seu filhi- interessantes, como o ursi-

T.;:tngerina 177.037/00 " (3.0 colocado) pra! no Estreito?, nho, podem ser agradàveís nho de estimação, um ale ..

Abacate .. 17.343.000 " (5.0 colocado) Será que você, vocês, que ou irritantes, dependendo gre chocalho ou um -saquí-
Cevada 4423 " (2.0 colocado) ,aí residem não acreditam dos seus preparativos.' Em. nho repleto daqueles tesou-
Limão 6�175 000 rcutos (13.0 colocado) nas reais possibilidades, do primeiro lugar, marque uma ros infantis e que são gar-

40' 00 ,,' (4.0 colocado) f, Estreito? Ou será que Igno- hora que seja conveniente, raf'inhas, carreteís, vidri-"Pêssego ... 44,9 .U .

it
"

,

.

"271 " (2.0 colocado) ram o que o Estrela ja re- tanto para o bebê como pa- nhos e outros artigos seme-Centeio ; ... ,. " "

. ' .

1'0o, 464000 f,rutos (3 o colocado) presenta se Ignoram P ,� ra você. Lembre-se que a', lhantes. Se a' hora coincidirMaçã, 2. "

d f b
Figo 8.596.000 " (5.0 colocada) curem inteirar�se as a 1'1- sesta do seu fllhinho "é im- com uma das refeições do
Pêra ,25.610.000 " (3.0 colocadci) cas e oficinas diversas aí

portante para a sua disposi- bebê, seja a mamadeira ou

Marmélo .. 2.721.000 " (4.0 colocado) montadas para fins diversos, ção, IQgo faça questão que um suco de frutas, procure
Aveia 990 (2.0 colocado) e acreditem. êle a durma da maneira levá-los. .uma bolachinha

Caquí 7.779.00 frutos (3.0 colocado). E para ter uma pequena usual e deixe o doutor para ajud'ará também. . VENDE-SE um projetor de cinema, de 16 m/mo ao,.

Mélão . �
'

59.GOn " (9.0 colocado) idéia, dê um pulinho na ci- depois. No grande' dia, não Bebês muito pequeninos �lóro, marca l\fOVIE MITE.
21 tonelactas (2.0 colocada). I clista Rosa Neto e veja o dê ao garotinho uma imp'res- práticamente não prestam Aceita-se bargJl.nha. .Nóze� , , s poje ob�E--:-"ar Santa Catarina. é tlm d:)"! �'3-

I

qu.e por lá _se faz ,em mat�ri.a
'

são de nervõsismo e preocu- atenção alguma ao movi- Tratar na "CÀSA DAS NOIVAS" à Rua Julio ,Mau-... ,01110 e "'

t·. '. 'notl"O d ças ate exclusIVI .

tados mais f81'tds 00, Brasil eisso àé!ve COl1S :.:�l�: ,,:
' ,e pe . . .

-

. pação, correndo apressada- menta todo. A idade mais ra 13 (antiga Major Costa).
d2 crg1l1:io a todos cs c2tarinenses' de boa, VO.haJ... dade de certas peças gran- mente o dia inteiro com fácil para o médico é a de ------------------------------

des firmas ' de outros Esta- medo de chegar atras�da. 3 mêses,: o bebê já está

�...,.,.....-.-..--�........-... ..-.............,...-....-.J'.-......-JV d?s têm solicitado ... por Apronte-se pi:imeiro e_ acordado e consciente, mas.
aI. . .

. _ I prepare a sacolinha do be- ainda não é tão irriquieto·

C b 'f
-

P' S A E creia o EstreIto nao � .
-

h d ASociedade ar om era 'raspara . .

vai. ser. Já _�. ,E .se.rã sempre
• �:r,CO:t!�dO dOe ���:;�r le� �a�: q��na:��oe�c:: ��me�

,
,

'

'

'.\. ,ma}s ..Coopere, .p�IS, em seu

I vestir seu filhinho. Assim, çar a notar o ,que se passa
,

Pelo presente {icam convidados os S�nhores a<\!?- prOprl? ben�flcl�. Pense, êle não ficará cansado, es- e a ficar nervo$o com pes-
.' '1 t S cI'edade a comparecerem a assembleIa raClOcme: filRlS 10Ja� no

ES-1 perando que a mama-e fl'- sôas é obJ'etos estranhos,lllstas c es a o
'. b ,'1 d . lt' ,

, 1 'd" ,'. a realizar-se no dIa 30 de a II o -cor-, trert._o resu aT_em ma!s e�- '""'e pronta. E não ,pense fará objeção violenta agera OI mar la,
_ d

.

1- f'm de s que al 1'eSI- 'i�'
,

· ... . às!) horas da manha, na se e SOC,la ,a 1 pregos para o. ., . :}ue causará grande impres- q!1alquer' espécie de exame.I en"e a110,
d d dI'a ." dem o que slgmflca maIS . .

d
. .

hdeliberarem sôbre a seguinte 01' �m o .

_'. .' .

.

são, apresentando o bebê A mmona, as crlancm as

a) _ leitura, exame, discussao e aprova�ao do rela- dmhelro e m�nos ?�Sp���. nas suas roupinhas mais no- ,chora ao receber' uma i,nje
tório ,da Diretoria, balanço geral,· demonstrah�o �a c�n- Coopere �dOISdseja bal,

11S_
vas e trabalhadas. Ao con- ção. O chôro, entretanto, é

ta de rueros e perdas, parecer do Conselho Fl��a de 0- ta n.o senti o e. p�og:rsso, trário.' Lembre�se que no mais devido ao susto,do que
í.:umentos que acompai1ham o balanço' geral rea lza o em e .evlte que .este mo es o rr minuto que entrar no con- à dô.r. Auxilia muito se vo

':n- de �zembro de Hl55;
,

. blE'cad�r fique, �o:va��:n� sUltÓl:io, terá que despir o : cê ,�egUrar oS.ua mão�inha,
b) _ eleição do Conselho FIscal' para o exercício de boca aberta, a rua, o garotmho com relativa ra- sorrIr encoraJadoràmen·te e

de 15)1)6; .

'

, . , " ,'. _

do n�vas portas cer�ad:� pidez e, lógo mais, vestí-Io falar alegremente, -mostran-
c) _ fixação ,dos honoranos dit Dllet?lla, .... r,c.r fal.ta de ve�das, por f nõvamen�e. Quanto mais, do-lhe um cho�alho ou brin-
d) _ outros assuntos do interêsse SOCIal. l,a .d� cooperaça?d �ua':'h e

tempo você perder nestas quedinho intel'essante. O
CI'l'cI'u'ma, 20 de março de 1956 LOI avor consl ele mm a

tarefas, mais irritante será mais importante, porém, éo l'C'rg'unta:
para o bebê, para você mes: 'um abraço bem apertado com -o seu filhinho. Não te- '"

.

'" ",' * * *Por que você faz, suv,s ma e ... 'para as olltras ma-e- 'qllando ttldo tl'ver� passad(). I' nha ,mêdo de pedir explica- '" No início) o cancer é. '"; compras no Estreito?
;_ zl'nll",'s, e""perando la' fo'ra ... Na-o del'xe ql'le o peqlle·no e,�-'
_

. " ,
" ções detalhadas é preCIsas.

I
"'. uma doença local: con- '"

Roupas si:tl1ples, qu-e possam
I
J){,l'talhão perceba que' SUít" Pois, não Re trata' d[_L saude '" suIte imediatamente o '"

ser tiracL'ls e, postas ràpida- J lúgl'imas a assustam e nf..-, e bem-estar d9 bebê mais * seu lljlédico '"

mente" são as màis indica},,' s� ,preocupe com a reação importante do mundo? E "
, Auxilie ti campanh" '"

das. do médillo à gritaria: êl·� como pode você zelar 'devi- * contra o cancer da As- ..

O mais antigo Diário de ,E já que, apesar de tôda está acostumado cj)m coisf...t> damente por aquele serzinho * sociação catarinense ...

Santa Catarinà' leia e as-

I
a sua aflição e correria pa- 'bem piores.. . Principal- indefes,o se não saber exata- * de Medicina. ...

�in(:. , ,ra chegar na hora, você te- mente; não tente conv-enct'H' I mente como?
�

o BRASIL 'E S. C4TARINA Porque você nao

fa'z suas compras
no Estreito

(

•

1. .;

,

S. de Rezende Corrêa
,

Diretor-Comercial

alUI Marc,heJ' V.odAr.., 34J..'l.- ft,,,f�, .:(....�:..:.!�\
fu..tCliA.1I!4 ,..goe:,�B�'"

5

lVIuÍto mais 'saudável
para seus filhos!

G ,

,8Ra&Ma
de sabor originalgostoso

. c-ontém realrnen Le

o ver-dudeiro Guaraná Natural!

SeUiI fillll08, como V. / também, "adoram" o

delicioso sabor original do Guaraná Brahma!
Satisfaça-os, daudo-Ihes 81·mpre Cuaranã

1J"i.lbma, r.reparado corn o genuino I?;uaraná
tias selvas a ur azônicas, de reconhecidas e

saudáve-is virtucl-s ! Gllaran:í Brahuia L,

ruais eaboroso ... e muito mais refrescante!

BRARMA
i,

1) A (. I A li: J • H I A 8, R A H II A

Força e luz de Cresciuma, 50 A.
f-
! EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores acionis
tas .desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral
Ordinâria, a realizar-se no dia 30 de abril do corrente
ano, às 'lO horas da .manhã, na sede social, a fim de deli
berarem sôbre a seguinte ordem <10 dia:

'I. - leitura, exame, discussão e aprovação do rela
tório' da Diretoria, balanço geral, demonstrativo da con

ta de lucros e perdas,' parecer do Conselho Fiscal e. doeu
méritos que acompanharam o balanço geral realizado em

&1 de dezembro de 1955;
,

2. - eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, para
o exercício de 195(:l;

3. - fixação dos honorários da Diretoria;
4. - outros assuntos de interesse social.

S. de Rezende Corrêa
Diretor Secretário

•

CIN_B.MA

seu filhinho de que a inje-jção não doi. Isso é uma cu:
'Ia que só ele poderã .]111 ..
gar. Dê valor ao seu "sufl"i
-nento" 'e procul'e tratá-:!}'
(;Orno úm herói. Você verá
que até um bebê novinho
reàgirá favOl�àvelmente a

êsse tratamento.

••��a� ..

lutamente mudas ao chegar
,.0 consultório do pediatra e

não conseguem se lembrar'
'de nada do que deveriam
perguntar. Para que isto
não aconteça a você, acostu
me-se a escrever num cadtr
uinho tôdas as dúvidas que

. tenra respeito dos cuidados

* * '" ••

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A .PREFEITURA' MUNICIPAL DE FLORIANOPOLlS COMUNI-
CA· AOS- INTERESSADOS QUE JA ESTAO ABERTAS ,AS INS
CRiÇÕES, PARA RESERVA DE TERRE 'NO' NO lO'TEA,MENTO
,DE CANA-SVIEIRAS,. MEDIANTE· DEPÓS no O'E os 2.000,00

, (DOIS Mil CRUZEIROS). - TODAS AS INFORMACO-ES SE- DIA 28 (SÁBADO) - ESTRÉIA DE - "O INTRUSO"

.

_ ORIGINAL DE ARY CARIONI - ÀS 20,30 HORAS

RÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE FAZÉNDA DA, UMA APRESENTAÇ�� gOOMJ��TRO CATARINENSE

PREFEITURA MUN1C�PAL DE, FLORíAN OPOLlS, DE ACÔRDO DIA 29 CDO�6���k:A�������� H��A�� HORAS -

DIA 30 (SEGUNDA-FEIRA): ULTIMA APRESENTA�

COM O DECRETO QUE REGULAMENTO U' O MENCIONADO' çÃO DA TEMPORADA - NOTURNA, ÀS )20,30 HORAS

LOTEAMENTO.

,

Tendo os Oficiais constantes, da .relação . incorrido

em multas por falta de comunicação de MUDANÇA DE

RESIDENCIA (parágrafo único 'do art.igc 105 da Lei do

'I"
-

-

'Serv.iço Militar), ao Órgão Alistador, anexo ao Hospital
de 'Guarnição de F'Iorianópol is, convida os Srs. Oficiais

da Reserva abaixo, a apresentar explicações ao mesmo

'órgão Alístador no prazo... de 30 dias, a contar da data

do presente edital os residentes na capital, e aos Dele
gados de Recrutamento os residentes no interior, sob

pena de cobrança judicial da Reserva cumpram, embora

com atrazo, o parágrafo único do artigo 105 da L. S. M."
isto' 'é, comuniquem suas resfdenctas.

drama em dois atos do poeta cataririense
, Os Oficiais em' càusa são os seguintes:

A R Y C A R I O N I

Urso LAFAYETTE VIA:NNA e ELIAS ZACHARIAS. com o seguinte elenco:

Hospital' de, Guarnição de Florianópolis, 23/4/Ul56 ACY CORDEIRO (Alice)
,

Laudelino 'Saraiva Caldas ! JOCY PEREIRA. (Davi)
"

'I
TITO 'CORRÉA (Júlio)

CENÁRIO E FIGURIN�S '��':AN.TÓNIO LOPES FARIA
DIREÇÃO - SÁLVIO DE- OLIVEIRA

PRE'<;OS
'

',·\GRADECIMENTO E CONVITE PARA A MISSA DE ,;:AMARO"I;E - CR$ 200,00. BALCÃO' _ CR$ 20,00.

.ó'Iloo,
,

--
.

.

......

o loteamento �B Canasvi8ira
Ao

CINE .8. JOSE' - DOMINGO
-

-

"A úLTIMA VEZ ,QUE VI PARIS"

�m MET..�OSCOPE e TECHNICOLOR, com

l!;LIZABETH TAYLO'R
VAN JOHNSON

WALTpJR PIDGEON
DONNA REED I

�.

'
__

VOCÊS VÃO ADORAR CADA CENA DO FILME!
-0-

R�I T Z, A PARTIR DÉ 'pa. FEIRA:
"PAPAI PERNILONGO"

em CINEMASCOPE e TECHNI'êoLOR, com

LESLIE CARON .',
.

FRED ASTAIRE
TERRY MOORE ,

BALLETS DE ROLAND PE'li'IT
ORQUÉSTRA DE RAY ANTHONY

O MAIS RECENTE TRIUNFO DA .úmSQUE,CíVEL
ESTRÊLA DE "LILI" - "O SAPATI'NHO DE CRIS

TAL" - "SINFONIA DE PARIS!

,

.... '
..

Florianópolis, Quinta-feira, 26 de Abril de 19:i6

ASSOCIAÇA{) CATAR1NENSE OE
MEDICINA

6

'locê sa,bia

I '

-CONVITE
A Associação oatartnense de Medicina tem a honra de

convidar as exaras, autoridades civis, militares e eclesiás

ticas e a todos quantos se interessem pelos problemas cul

turaís, para assistirem à conferência que, J sobre "Ensino

Médico", prof'arírá o Prof. Hilton Rocha, presidente da

Associação Médica' Brasileira, no dia 26, às 20 horas, no

auditório da Facu�dad� de Direito.

Florianópolis, 24 de abril de 1956.

DR. WILSON PAULO MENDONÇA
SECRETARIO-GERAL
r

q�e•••

,

E FCI( II va QMUIONrSIMf4,PARTE
Df UM�(JRAMI) 1\ ()L\W {\jll O PONTO FINAI I)E:"íA
FRF\Sf PESA :«1 'Ii (E,:",- MI N(l� t uMA PARllÜllA
Df P0HIIT1II\N[)(\1'{í'8R Pl:�/-l �1Tf (E.NI-VE.li� IVIh

N()� EslE5 1>j.jI\O� f:()AAN\ \ltRI FI(nf)O� 1>0" lI�IÁ
8UI\N{'A nf.TRIU U\Pl\i Dl Vf�AR AlE' A Df

CIMP M'LI()NE_.�IN\A,�lmn I)� UIV\6RAIYJA

O HORROR f\ O -,

TRABRLHO
(HAIVIFI ....r
�RGOFOP
'1S97- FI/'( /

-----------:--_.;_----- --_. "----_ ----

Slndiéato

TEATRO ALVARO 9E CARVALHO

I EDITAL

drJ�ti, i)
de Florianópolis

ATENÇÃO CAÇADORES
Aviso n. 1, da Diretoria de Fiscalização de Armas e'

Munições, aos senhores caçadores:
'

O TRÂNSITO DE ARMA, SEM A DEVIDA LICEN:

ÇA, "IMPORTA NA PRISÃO 'SIMPLES, DE QUINZE
DIAS A �EIS MESES OU MULTA DE DUZENTOS CRU

ZEI-ROS A TRÊlS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU

LATIVAMENTE". (Art. 19 da Lei de Contravenções Pe

nais) ..
A partir do diã 10 de maio, (abertura da temporada

de caça) a Dieetór'Ia de Armas e Munições, promoverá em

�odo o Estado, rigorosa campanha de fiscalização 'apreen

dendo, e punindo nos têrmos da fiscalização em vigor todo

t.ql.lel� que fôr encontrado com arma de caça, sem a de-

vida .licença. " ,

r- Floriànópolis, em 16 ..de abril de 1956.
,

Alcides Bastos de-Araújo - Diretor.

,E D I TAL

------------��--------------

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

'Diretório "Municipal de Flôrianópolis

DIA BO CONTABILISTA

O Sindicato dos Contabilistas desta Capital, pro

porcionará aos profissionais do Estado de,Santa Catari-

11a, no dia 25 do corrente, (dia do contabÍlista), o seguin
te programa:

às 8 horas: - Missa em Ação de Graças, na Ca-

,\ tadral Metropolitana'
'

às 19 horas: - Cocktail a realizar-se à Rúa 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
contabilista João Momm at-ravés da
emissora da Rádio Diário da Mà-
nhã.

-

Convidam-Se, todos contabilistas para tomarem par
te desta festividade.

Clinlca Noturna

20 Ten. QAO Chefe do O. A. anexo ao H. Gu. F.

Filhos, genro, 'irmão, cunhados e netos de

, SYDONIA PEREIRA MELLO

Agradecem erhocion�dos: a todos os que os con

fortaram pelo. duro golpe que sofreram, quer com assis
tência, envio de flôres e corôas, homenagens, apresenta
ção de pezames e ainda, ags que acompanharam o-corpo
deste ente querido até sua ultima morada. 'Convidam,
ririda, para a 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

; urecerern,

S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
/'

'

,

De acôrdo com o disposto nos arts. 26 e 31 dos Esta-
tutos, convoco a CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido

Trabfflh.is�a Brasileiro -:- Município de Florianópolis,
para :eumr-se nesta Capital, na séde socia1, à Rua Felipe
Schmidt n. 42, nos dias 5 e 6 de maio próximo vindouro
para deliberarem sôbre a seguinte .

'

Ordem do Dia:
a) Eleição do Diretório Municipal;
b) Eleição do Conselho Fiscal'
c) Assuntos gerais.

r

, Outrossim, de acôrdo com o art, 28, § 20, dos Esta
tutos, convoco o Diretório Municipal, para reunir-se no
local e datas supra, para deliberar sôbr.,' o .seguinta:

a)
� :E:leição da Comissão Executiva;

b) : Assuntos gerais."
Florianópolis, 20 de abril de 1956.
VITóRIO CECHETO -' Presidente em exercício

�

.

TEATRO- CATARINENSE �E COMÉDIA
)

DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta cllentela que

atenderá- às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas às

21,30 horas.
Exclusivamente com hora

marcada,

TELEFONi..,_ DO SAMDU

(26 a 30 -de abril)

f), TEATRO CATARINENSE DE C0lv.lÉDIA apresenta

-

VENDE�SE DR. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÉDICA .

CONSULTAS - das 10
às 12 e das 14 à* 16, horas.

)1Rua Nunes Machado 17.
Fone 2911. '

Gabinete do Delegado .

Chefe da Administração ._ .

Pronto SOCOl'l�O , .

_ 6.281
6.284
6.282
6.283

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

respeito aos, chamados para atendimentos, seja
levado ao conhecimento do Delegado pelos te

lefones: 6.281 - 6.284.

"O INTRUSO"

"

POLTRONA - )�R$ 40,00
I

I".---.....-.-.....-,;,...,�..._.;.-.....-_._.......- ...- ....-_._._......,..v........

Lira Tenis Club,e
EDITAL DE CONYOCA'ÇÃO

De ordem do Senhor Presidente, ficam convocados

todo� os sócios quites, maiores' de vinte e, um (21) anos

(artigo 36 dos Estatutos), pára a sessão de Assembléia
Geral a realizar-se �10 último domingo do corrente mês
c:ia 29, com início às dez. horas, a fim de eleger os mem
bros .do Conselho Deliberativo e seus suplentes, de con

forrnidade com o que preceitua a alínea pri,meira do ar

tigo 37 combinado com 9 artigo 39 e parágrafo único do'
Estatuto do Clube.

.

-

Flol'ianópolis, 17 de abril de 1956
.

, -João Batista Gonçalves, Secretário Geral

18AHCOdeC�fbITO POPULAR

l-
t

e AGRICOLA I t

Rv.o; :r�, 16
.. - ,

f"LORlANOPOLIS - 5r6..e�t6.rlnô,
Bungalow na' melhor zona do Estreito, 'situado

perto do Grupo José Boiteux e do mercado, à rua 3
de Maio, 280. Tratar em Florianópolis, na fábrica de
'��iscoitos Hickel, à rua Almirante Lamego, 25.

Lavando 'com, Babao

�i-rg�m 'EslJecialidade
r da" Gla. III_IL IIDDIIIIIL-Jololllle. (••rcIEreolstrada)

�. .. - . .

� ",

__

.:tI" ecoDo,ml�a...se jell)potla.e dinheiro
I
I

)

1_ ---------------

S�eÃ� f:RCt�
Esp ECI.AUOADE

I
\

----------------------�--�
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Você que trabalha dias a' fio, para o sustento da vida CLINICA MÉDICA DE ADULTOS

jrópr ia e dos seus; você que talvez guarde no coração lin- E CRIANÇAS/ _; REUMATO-

dos ideais; você que procura a felicidade...
' LOGIA

.

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

17 às 19 horas (exceto aos sá-
bados).

.

.

Residência:. Rua Visconde de

lOuro Preto,- 123 - TeÍ. 3559.

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

sua alma, bôa e generosa, precisa de Nosso Senhor, que

está a sua espera na Santa Eucaristia.

Venha, Sem falta, receber a Sagrada Comunhão no dia

�7 de Abril, Festa de Santa Zita, PADROEIRA DAS EM

PREGADAS DOMÉSTICAS na Catedral Metropolitana, ao.

lado de suas companheiras de TRABALHO.

Todas as empregadas domésticas estão convidadas pa

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

Pascoa (nesta noite mordomas serão todas as

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

Páscoa (mordomos. Os Patrões).

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

Páscoa "mordomos: Todo os filhos das Donas
, de Casa.

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

munhão Páscal da Empregada Doméstica".

às 7 da noite, na Catedral - Benção e entrega da fita ás

novas associadas de Santa Zita (Mordomos; To

dos os chefes de repartições e comerciários.

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

ta Zita

«NO teodcuIO)

Com iJ Biblia na Mão
QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL

Já não vos chamo servos mas tenho-vos j:hama.
do amigos. (João 15:15:). Ler Marcos 10:28·31.

NA AUSTRÁLIA o problema de transporte é mui

to grande p'orque as distâncias são enormes e a popula
cão escassa. Os australianos sabem que boas comunica

�ões são de i!!1podância vital para qualquer comunidade

�; por isso, dão inteiro apoio a todos os planos 'para o

desenvolvimento de estrada� de rodagem, estradas de

ferro ,e transporte aéreo. As necessidades são tão pre-

'mentes que êles não. consideram o preço como coisa de

importância maior. _

No cristianismo, o custo do discipulado não é a coi

sa de maior importância. Gasto de tempo e esforços não

impressionam o verdadeiro discípulo de Cristo. Os que

estão de fora poderão dizer: "Custa muito ser cristão."

Tal pensamento não ocorre àqueles que realmente conhe

cem a Cristo. A alegria da associação com Êle, a certe

za de sua presença e de seu poder são experiências tão

vitais que não há custo que impeça o cristão de procu

rar fazer a vontade de Deus.

O Companheirismo com Cristo tem mais valor do

que o custo que é necessário pagar para tornar-se e con

tinuar a ser seguidor e amigo.

ORAÇÃO

Nosso Pai, graças te damos porque temos a alegria
ce conhecer teu Filho, nosso Senhor> Jesus Cristo. Que
VIvamos tão intimamente com Êle que nossa felicidade

seja um .apêlo para que outros aspirem a sua amizade.

Em nome do Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

\

Ser amigo de Cristo é um privilégio, não um sacri-

fício.
JOHN RUSH (Austrália)

t•••e••••••••••&••••�•••••••••••••••••••••••
I

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

<, Doméstica

ComunhãoPascal das empregadas domésticas
FLORIANóPOLIS

27 DE ABRIL

EMPREGADAS DOMÉSTICAS t

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

consolação?
'Já pensou em .sua Comunhão Pascal?

Dia 10 de Maio - Passeio.
-:000:""';

Empregada Doméstica não deixes passar o teu dia sem

receberes em teu coração o teu maior amigo: Jesús na

Sagrada Comunhão.

••••••••e••••••••••f' ••••••••••••••••·

Preguiça e fraqueza
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS I
HOMENS SEM ENERGIA,

Não é sua culpa!
É s fraqueza que o deixa .cansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
,

A fraqueza atra!a a vida porque rouba
aos forças para o trabalho.

VANADIOL
aumenta os g I o b u los sanguineQS e

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
ser usado em todas as' idades.

.......,..,..._. -- ._._.�_ _._ �_"!'_ -_ ....

,
'

t AgradeCimento e Missa
Cnsaimira Kodrzicki e família Miroski, agradecem

penhorados tôdas as manifestações de pezar, recebi
das por ocasião do falecimento de sua

- querida tia

/ADWIGA LUIZA NIEDERMOSER, e convidam
.

os

seus amigos para assistirem a missa de 7° dia, que em

sufrág io de sua alma, será celebrada sexta-feira ppé�
xíma, 'dia 27 'do corrente, no altar de Nossa Senhora, na
('atedrál Metropolitana.

Agradecem antecipadamente a todos qUe compare
cerem a êste ato de fé cristã;

Vende�se

LIVThOS

_ O Snr. não os encontrr
a 'ma livraria? Pois- peça
AI, quaisquer que sejam
.lara:
�aixa Postal _ 511. Fio

ríanópolís _ Santa Catari
na..
_ E receba-os, sem mais

�,,,abalhos, pelo Reembolse
Postal.
_ No .seu pedido não es

xuecer seu endereço e D'"

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

Atenção.

Clloica Nu turDa
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

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

tas-feiras das 19 horas às
21,30 horas.
Bxcluslvamsnts ('�m hora

marcada.

DR;. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÉDICA

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

I Rua Nunes Machado 17.
Fone 2911.
----------------------
• •. * * * *

* No início, o -eaneer é *

* uma doença local: eon- *

'!' suite Imedtatamante o *

'J �.*�
seu médico *

Auxilie a campanha >I<

contra o cancer da As- *

* soctacão Catarínsnse *

* de Medicina. <,
*

* * * • *

.,�,,!��.,••,,�••••,.
DR.-EWAI,DO JOSÉ RA

M,oS SCHAEFER

•

Para resistir

ao sol
e à chuva

-"

- tinta a óleo brilhante para exterleres
SWP resiste às mais severos condições
atmosféricos e dá brilho vítreo o

madeiros e meteis em exteriores

-

KEM.Lus,.��L
_ esmalte sintétito para �od

Preparado c.om as mais

--nodernos resinãs sintéticos,
rCEM·LUSTRAL permite
superfícies mois

lisos e muito mais uniformes.

EM TÕOAS AS CASAS PO RAMO'
, �

UMPRODU2 i
.

SHERWIN- WiLLIAMS

. PeÇa' para ver

os novas

CARTAS DE

CÓRES SWP e

KEM-LUSTRAl

,-- 1õ,151 •

Agradecem emocionados, a todos os que os con

f?rt�ram pelo dur� golpe que sofreram, quer com asais
I:_ncla, envio de flo,res e corôas, homenagens, apresenta
çao de pezames e funda, aos que acompanharam o corpo
íeste ente querido até sua ultima morada. Convidam,
in da, para a Santa Missa de 7° dia que será celebrada
segunda-feira, dia 30, às 7 horas, na Catedral Metropo
litana, confessando-se desde já gratos, a fados qUe com-

DOCES E TORTAS I EDITAL

Pelo Mont-epio, Institutos ou Caixa Economica, uma

residência com oito dependências e ótima garagem. Ter
reno com área 4e 12x36 metros. Muro na parte-da frente
e cerca de sarrafos nos demais lados. .Informações na

mesma, à Rua José Elias, 237, próximo 'a Escola de

Aprendizes de Marinheiros _ Estreito.

Doceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,

tortfs e pudins para casa

mel\tos, batizados e aniver

sár:(os. _

Rua Feliciano

Nunes Pires, 12 .

Soirée dos Calouros
Será realizada dia 28 do corrente, nos salões do

Lira Tênis Clube, a tradicional soirée dos calouros da
FACULDADE DE DIREITO.

Reserva de mesas na Relojoãria Muller a partir do;
dia 24, ao preço de Cr$ 50,00.

Tendo os' Oficiais constantes da relação incorrido
em multas por falta de comunicação de MUDANÇA DE
üESIDENCIA (parágrafo único do artigo 105 da Lei do
Serviço Militar), ao órgão Alistador, ànexo ao Hospital
de Guarnição de Florianópolis, convida os, Srs. Oficiais
da Reserva abaixo, a apresentar explicações ao mesmo

Órgão Alistado!' no prazo de 30 dias; a contar dá data
do presente edital os residentes na cauítal, e aos Dele
�ados de Recrutamento os residentes no interior, sob
::'ena de cobrança judicial da Reserva cumpram, embora
com �tl'azo, o parágrafo único do adigo 105 da L. S. M.,
Isto e, comuniquem suas residencias. I

Os Oficiais em causa são os seguintes:
Drs. LAFAYETTE VIANNA e ELIAS ZACHARIAS.

.

Hospital de Gl1�rnição de Florianópolis, 23/4/1.956

Laudelino Saraiva Cald�s""
2° Ten. QAO Chefe do O. A. anexo ao H. Gu. F.

\.GRADECIMENTO E CONVITE, PARA A MISSA DE
7° DIAASSOCIACAO CATARINENSE

, -

DE ENGENHEIROS
..�.� . Filhos, genro, irmão, cunhados e netos de

SYDON.IA PEREIRA MELLO
ASSEM�LEI� GERAL AgradecImento '

ao Padre:ReoxI
. De ordem do Sr. Presidente, ficam convocaoos os se

nhores engenheiros sacias- para comparseersm a sessão
de ASsembléia G�ral Extraordinárfa, que será realizada no

dia 5 (cinco) de maio às 15 horas em sua Séde Social
com a: seguinte ordem do dia:

1 - Eleição da Diretoria, Conselho Diretor e Comissão
FiscaL

Não, harvendo numero legal, será realizada a sessão com

qualquer numero de socíos presentes às 15 horas e 30 mi

autos, conforme preceitua o Artigo 55 dos Estatutos.
Florianópolis, 21 de abril de 1956.

JOAO KALAFATAS
10 SECRETA'RIO

r

Ao milagroso P. João

Baptista Reux agradeço
um-a grande graça alcança-
<la. I

Otilia G. Fialho
arecerern.

LIRA TENIS CLUBE
------------------ -----_._--

FANTIL das 16 às 20 horas.

Dia 28 _ SÁBADO - r'BOITE DA COLINA"
i:

.

1•
..•••..···5 .

. I

i OFICINA MECÂNICA' • I
•

•

I I

i
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE:- i

• LHERIÁ, MÁQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E •

•
•

•
•

I ronos OS SERVIÇOS PERTENCENTES Á ARTE. I
I RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO :
:

.

1 _ :

Magnifica noitada -:- 'às 22' horas.

CLUBE DOZE -DE AGÔST0
PROGRAMA PARA O M:fl:S DE ABRIL

SÁBADO _' Dia 28 de Abril - Grande Soírée (A

I cargo do Bloco dos "Acanhados").

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quando dizemos que o ensino vai por .água abaixo, não Por ato recente do senhor

I.lio
Callado Caldeira, dr.

.) fazemos COIR o intúito de atacar Os da sttnação, mas peln governador do Estado" vem via Plrajá Martins,' que
;il11ples fato ele sermos patl'iótas e querermos ver bem .alto de, ser quJnc1a,do à dssembar- u'a rrisnsngern do desambaj
} nome de Santa' Oatarína, quanto ao ensino, como o foi gadoría O' doutor J'osé do Pa- ,({ador Sá Gonzaga, e Igoverna
há vários anos passados, onde a média de nossos estabela- trocínio Gallótti, uma das dor Jorge Lacerda, todos di
�:í,men:íos era bastante alta, estando mesmo os nossos edu- mais altas expressões da cul- zendo elas qualidades que

A Humanidade não pode qualesque de nada se queí- não devemos esperar que, Os eandártos equiparados aos melhores do país. tura jurídica de 'Santa Cata- exornam a personalidade do
sucumbir sem uma conjuga- I xarn, portanto nos doentes ,e seus sintomas denunciem, os Isso não há quem possa negar. rína. dr. Jorge do=Patrocíníc .Gal�
cão de esforços dos homens! nos sadios aparentemente. seus eféitos matéríns, por- 'lIoje em dia a cõisa é bem outra.

' , Seus amigos e admiradores, lottí, que, no final, a;gradeceude bôa vontade para lazer' O portador de sintomas que nesta fase o mal já criou Deixando de lado os grupos, e escolas. do, interior, e vol- para homenagear o ilustre sensibilizado as""" demonstra,
frente ao flagelo ínéxoravel- suspeitos de câncer deve pro- raizes chamadas metástases, tando as-vistas para o 110SS0 instituto de Educação, outrora magistrado, ofereceram-lhe ções de amizade que lhe fa
do câncer na. sua fase avan-

;

curar' um serviço' capacitado que se localizam algumas rve- estabelecimento modelar, deparamos com um quadro daso- uma churrascada sábado dia ram tributadas.
çada. I para esclarecer o' seu caso, zes próximas do câncer prí- lador. ,\

..
14 do corrente ás 12,3-0, na

E é com esta determinação' e definitivamente. Mas tam- rrritívo e em o-utras, protun- Um: casarão muito velho, sem confôrto, as carteiras Churrascaria .Monte Castelo, Transporteg .Aéreos Catarr,
que a Associação oatartnense "bém o sadio deve submeter-' damente no organismo hu- amontoadas, por causa do pequeno espaço das 'salas,' de onde compareceu crescido nsnse, presente ao ápage, nade Medicina por sua Comis- I

se a exames médicos períódí- mano. E' uma raiz dêsse mal auias, quadros imprestáveis, instalações sanitárias em número de personalidades, pessoa do sr. Luiz Fiuza LiÍna"
são de Combate ao Câncer,

I
cos para preservar a sua ou metástase é muito, mais estado deplorável, luz elétrica tem mais lâmpada que destacando-se o dr. Jorge parabeniza-se com, o ínclito

usando da' franquia deste' saúde e quando fôr o caso -diÚcil de ser tratado do que é bom não há. A água é também constitue um, problema. E Lacerda, governador dó Es- magistrado e professor da
jornal, .se a r r e gim e n-i despistar o câncer que é sutil o câncer primitivo. E' como se 'alguém' não acredita que vá lá um dia," especial�ente -

tado, desembargador dr. Fer- Faculdade de Direito de San
tou no sentido de pedir a Co- e traneosíro. uma erva- daninha que déve um dia de' chuva,' para ver, .mas é de bom alvitre levar reira Bastos

.. presidente _

do ta oatárína, ,pelo ato gover,
laboração do povo 'para de-I Nem- todos' os médicos são ser arrancada antes que guarda-chuva porque quando entrar na sala dó tereeíro Tribunal de Justiça, desem- ,namental que l_lre confere

,

sencadear um movimento de especializados no -díagnóstíco cresça e frutifique. Porque as ano do curso clássico pode se molhar.
, bargador Osmundo W No: uma posição de [usto relêv.,

alerta e de esclarecimentos' e tratamento do câncer po- suas sementes lançadas ao Como querem então que os alunos tenham um l'endi�\: brega, dr. Adsrbal Ramos da na magistratura catarinense.
a todos os catarmenses ricos rém todos êles estão em con- chão e levadas pelas águas mento 100%? Silva, deputado federal, sr. (Oolaboração do serviço d
ou pobres, sadios ou doentes. 'dições de melhor orientar e, ou pe]Q vento a diferentes Como querem que os professores p-ossam, ensinar, com Celso Ramos e deputado Braz Imprensa do Departament
O câncer não tem prere-

i
suspeitar do terrível mal dq__pontos da terra germinam em tamanha deficiência?

.

Joaquim 'Alves.
'

de relações públicas da
rêncía. Não escolhe a súa ví- I

que o próprio doente.· lugares muitas vezes, ínaces- . Supondo mesmo que o 'estabelecimento fosse de todos Saudando o homenageado, Transportes Aéreos Catart-
tima pela côr, pelo sexo, por I Antigamente quando o síveísà ação do lavrador. o mais moderno, 'sati,sfizesse todos ..os requisitos necessários usaram da palavra o dr. He-. nenses - T A C). ,

suas posses nem pela idade. câncer era pouco diagnósti- Assim é o câncer com as a bem da aprendizagem, os alunos ainda não teriam um

A prímeíra infância, o recém
I
cado por ser mal conhecido suas raizes ou metástasas. bom rendimento.

nascído e o próprio ser hu- do médico' clíníco e ignorado A nossa
-

e�periência de E porque? Perguntarão.
mano que .aínda -não nasceu pelo povo, naturalmente que longos anos em serviços hos- Porque eu que de lá sou aluno, afirmo sem medo de

"

(o feto) já. são possíveis vití- muitos casos fatais (mortes� pítalares d�agnóstico pelos errar, que à excessão de quatro ou cinco professores, o res

mas fatais do terrível mal. E se deram sob o abrigo da ig- , Raio X e 'de tratamento do to não tem eompetêncía para ministrar aulas para cursos

é da velhice quê o câncer co- norância do médi<:_o:"'e, do do- câncer pela Radio !3 Curlate- secundários.
bra o seu mais el-evado trtbu- ente. Hoje as Escolas de Me- rapía, nos autoriza, plena- Estão os senhores pais estarrecidos com a burrice de

to. ," dícina e os Hospitais ensinam mente a confessar que se seus filhos? Não os culpem. Pois, como disse linhas atrás,
E' uma doença maligna que diáriamente aos seus sstti- repete aquí aquilo que se dá certos professores não' tem êles competência, ati lião que

leva a Sua vítima à morte cer dantes' e aos seus médicos ré- em toda a parte do mundo, r�m ensinar, por má vontade, pois que não há carreira

ta em pouco tempo sé não cem-formados a tirar con- isto é, crescs assustadora-, mais nobre do que a de transmitir aos semelhantes os seus

houver um tratamento ade- clusões notáveis .dos seus e- mente' o número de portado- conhecimentos, principalmente a essa moc!dade que nl!In FACULDADE DE CIEUCIAS ECON-O'MICASquado, porém, para conseguir xames clínicos, desde que te-' res de câncer diagnósticado. futuro não muito longinquo terá que se haver com OS des-
,.. -ÓÓr

n .

"

_

a cura se torna n-ecessário o nham sempre emmente a pos As causas disto não nos in- tinos do país. Todos devem estar lembrados do fracasso, 'Os calouros da :faq�lclade Estiveram presentes o

díagnóstíco .precoce, Não é síbilídade de haver um- cãn- teressam agora'. do ano passado da turma que realizou o exame vestibular de Ciências Econômic�s de Victor Lima, presidente
• como outras,· doenças das cer já que não é mais, uma Não há um dia em que te- para a nossa Faculdade de Direito, turma essa saida do 'Santa Cat�rina, ofereceram, Conselha-Diretor da Acade-
quais algumas:, delas, podem doença rara, nem uma hipó- nhamos um, caso novo sus- curso clássico, criado especialmente para essa carreira. ao_côrP.'o docente daquele eS- mia e Faculdade de Ciênciás
'regredir expontânean1ente a- tese clínica -inaceitável pelo peito de câncer para exame Por incrível quê pareça, pass'ou sómente um aluno! "

tabelecimento, e aos vetera- Econômicas, professo� dr. 'El-
penas com a rea,ção do orga- paciente. ou 'para tratamento. ,Por que? Descaso dos alunos? Não. Foi descaso de

nos, umá suculenta churras- pidio Barbosa, dire,tor, pro-
nismo. O câncer não é inicialmeh- Os serviços de Raios X pa- certos professores. E este ano acontecerá o mesmo, se não cada, dia 14 do corrente, na fesso!:_es AbeL A'Ivúes Cabra)..
O câncer é encontrado em te um mal incura,vel, apenas ra diagnósticos, os laborató- (omar-mos providência no sentido, providencias enérgica,s. Churrascaria-Horizonte, e I:uiz Eugenio Beirão ..

t'Odos .os povos -e em toda a êle se torna incurável com a rios de análises clínicas e de-� Pasmem os senhores leitores, há mai's de três se19anas que � homenagem transcorreu Fizeram uso da pala'vra 'o
'parte ·dÓ organismo, sob as sua evoluçã'o, Ele é' como ,um anátomia patOlógIca, -instala- não há au-la de latim, e como devem saber, o latim consti- num' ambiente de inteira Ca·- professor Elpidio Barb'asa e
mais disJarçadas simulações e incêndio_em casa yelba, onde d.os nos nossos Hospitais, bem tue a base fundamental de., um bom advogado, e sem ele maradagem e I cordialidade, dr. Victor Lima;Cárlos _Ange
sob a!:) mais ingênuas apa- o calo.r do combustível disse- cofio as modernas· instala- ning'uem passará no -exame. Agora pergunto eu; São os alu- sendo de se ressaltar o espí-, lo Fedrigo, presidÉH1te do Di
rências. Porém, apesar desses mina o fogo. o incêndio e o ções de radioterapi'ã e Ra- nos que não vão assistir �s áulas? Absolutamente. E" o rito de amizadé com que ve- retório Acadêmico da Facul-

-

difarces, desse pulimorfismo câncer caminham paralela- diúm e 'a ciru'rgia de que dis- professor que não vai dá-las..
� teranos receberam 'Os �alou- dade, e 'os calouros Fernando

sintomático,' a, ifiv'estiqaçªo mente na destruição do ho- põem 02 hospitais dé Floria- ,

.

O mesmo àcontece com geografia, cujo professor naQ ros, dêstes nã-o eXi,gindo na .. Bai<nhil," Fra:ncisco Braga _

médica e cientifica o' identi- IDem e dos seus bens. Para nópolis, ao lado da 'experién- sabe nem ler, ou ·se sabe até o momento não deu mostras da mais que o uso do boné o orad\Jr do Diretórío ACadêfica em qualquer clrcuns,tân- ambos -há tratamentb prevenr �ia de quem os diri�e sao '01'- 'le_ sab�r. _ . .
clássico .jUi'aiTIento d� "sub- mico e Carlos Ad.aUto Vieira.

cia; em qualquer terreno e em tivo e curativo. Para prevenir ganÍzações de combate a.o .. Aqui 'fiêá pois o apêlo ao S�l1hO� S�cretal'lo da Educa-� missão". Como convidadQ,' ê6mpare�qualquer- fase do seu desen- e curar o cânce� são necessa- câncer, diagnósticando e tra- ção e Cultura, a fim de-que Mm urgencla, venha, fazer �o� ceu o jornªlista nular Car--volvimento.,' rios condições básicas.'Previ- tando diáriamente.
- .

.,qtl'e.este.est�o ,de.coisas,.t;ermiue de uma. vez, do contrario

� PRIM,EIRA valho, do D.epartamento deÉsta identificação que é ta- nir 'O câncer é- dar 'atenção a Os resu,ltaàos obtidos aqui
I
não passar�'i no exame Relaçõ�� Públicas da Trans-

refa do médiCO; necessita in-Itôdo e qualquer sofrimento sao os mesmos que se ob,tem . VESTIBULAR

I DERROTA' -portes ""éreos, Catárineilse,
c().n�icionallUente �a colabo- do pnganis!ll0' tra�ar adeq�a- contra o câncer em qualquer

.

•. '.
que na 'Ocasião, em nome da

raç!!o impetuosa, fIrme e de-
I
damente t,udo aqUllo que am- outro centro de tratamento --_..:.---------�--------------

O "se}ecionado brasileiro, na re�erid,a empresa. aérea pôscidlda do povo. E' preciso que i da não é câncer mas que po- desse' mal, isto porque, 'usa-

250 ANI_VERSAPRIO DE FU.NDAC.A""O DO ,- sua quinta exibição na Euí..o- à disposição da Academia o
surja col;l}' vigor eSse movi-l de ser um pré-cancer., As fe- mos as mesmas armas e os

,

pa, foi batido em Milão, pela mimeógrafo dé 'propriedadement'o ue combate ao câncer

I
ridas crônicas da pele e das mesmos métodos até que um esquadTa azurra, como' é daqueia para éditar o j,ornal

em nOssa terra. . mucosas, as úlceras e irrita- raie;> de luz da ciênci� ilumi-
_ t M,UNICI,PI,Q- DE R10 DO SUL chamada a seleção' italiana. da classe "Vóz Econômica".

'

A classe médica do -Estado ções das cavidades naturais ne a causa 'o.u a-Ol,!gem -do O escore foi de 3 x O contra "'[,�'I;r.�<&!r"'>-J0"i"'P3ii"''-'o--lestá convencida ,de que· en- com a boca, naÍ'is, laringe,. câncer: "", -'

�'

I"'''' t· d' as .cores brasileiras. ,Apesar (Cola'bol'�ça�o�" d',·O":'s·-er'vifl:c'''o:n'�eApro.vado." na'Assembléia. Le- Originano ,,'O an l'gO. lS- - ucontrãrá amparo altruístico órgãos genitais, etc. Os tu-
*, * i. * . * * ,gislativa, voto de regozijo, trito de Bela Aliança que se dessa derrota continua em Imprensa do Departa,�eIi.to

na opinião pública para levar 1,1l0res de cres,cimento 'lento '

h
.

I d t rl·tori 1 pé a certeza _de que .0 nosso de relaçõe" p,úblicas da* No início, o cancer_ é .., pelo transcurso da data rc- ac ava vmcu a o, er a -

_ "'

esta campanha: até a vitória ou rápido, dolorosos ou indo- ,

d t
.

t· 'a C marca de futebol é o melllõr _çlo mun� Tránsportes Aéreos Ca.tarl·-* uma doença locai: cºn- * . querido pelo deputa o men e, a an 19 o ,

que certamente não ,deve es- lores, aS paralisias, a dôr
* ,suIte imediatamentií o * Orlando BertoU Blumenau, onde exercia as do .. -. nenses _ T A C).

tar muito longe. pertinaz bem como o emagre- '�
d J" d D,·t --:::=:--------_--_-:-- _;,..-. _* seu médico -

,

* E' com satisfação que 1'e- funçoes e ,Ulz e lre1 o o

F
'

Sabemosl qlJ.e em todos os cimento progressivo, ambos -

d D J
�

Pedr da
""

fl a·
,

'" Auxilie a càm,panha, * gistamos em nossas colunas' sau OSo r. oa'a o
Países há ,unia luta sem tré- sem causa conhecida, as per- . d'

'

d
•

110G a'n o·'" contra o cancer da AS-I * a Passagem, ocorrida a 1!5 do Silva, paI o ex-governa 01'
a:ua

-

contra o analfabetismo turbações digestivas frequen- 1 R d S'l
,

.

...,'
•

a,. _

_.

.'.
"'- '" sociação Catarinense * corrente, do 250 aniversárioi Aderba amos ,a I va,
porque êle é um mal que en- tes e progressivamente mais

,* de Medicina. • de fundacão do próspero mu- compreendia; àquel,e tempo,
trava a evolu.ção s.ocial e ma- acentuadas, as cefaléias e .

- . "

d T
..

,

nicípio qe Ri'o do Sul.' - os atuais mummplOs- e alO, Doming!linho:teriai de um povo. perturbações Ivisuais incorri - * * * '" '" '" -. Rio -do Sul e parte de Itubo-
O câncer, identicamente, gíveis, a anemia, etc. s,ãõ con-

"O INT·RUSO" REVELA' NOVOS ATORES ranga"cujo desmembramento
aniquila a humanidade, a-I dições patológicas"que mere- ..

,

Se 'verIficou a 15 de Abril de
proveitaÍldo-se da nelgligên-, cem a mais pl'gente atenção ,,' " .," - ,

1931. Com' uma arrecadação
cia, da incúria, da increduu-Ido paCiente_em procurar. o A estréia do próximo dia 28 -(sábado) atual dê Cerca de 20 milhões
'dade e ,da ignorância do ho,,:,: sé,u médico para que êlepos-. de cruzeiros, anualmente, pe-me'm. ' _,I s.'" fazer 'o rliagn,óstico e tra- Uma das finalidades do Teatro Catarinense de Gorné-

I
<, r lo Estado, fóra as contribui�

Nos países aonde a instru- tamen.to.
, .

� c:ia é a do lançaw.ento de autores, cenógrafos, figurinistas �

M'.

e técnicos da arte cên,íca, razão da constante renovação ções à Fede�açao e a,o, um-
ção é mais adiantada, ,mais

I
Assim ast.arem?s prevenin- ..

'h' 1 munI'- do elenc�o. Tal finalidade atende a u,m princípio educaÜvo- ClplO, e, oJe, _aque e ,
-

desenvolvida, ,a luta ,contra o
�
do e detendo o canCero , .

d
..

d
,cultur,al a que o T.C.C.' se propôs, desde a sua primeira ClplO, um os prImeiros 'o

câncer é mais eficaz. e os re- I Curar o cancer eXi'ge, o
E t d d S nta Catarina

sultados são I!!ais animado- I diagnóstico precoce e um apresentação, em 1951. s a,? e a

'f"
, Fato inédito, porém, é 'o,que vem de -acont.ecer com a quer pelo progresso ven lca-

res. Lá, se fundam além de, tratamento imediato: Sabe-.
d t t

.

d temmontagem e ericenação de '.'0 INTRUSO": o. lnnc.amento o nes e cur o espaço e -.

Hospitais,de Câncer, C�ntros mps que se o câncer instala-
1 t b Ih dsimultâneo de um autor novo e- ele atores' estreantes.. po, quer pe o ra a o e

de Preservação "da Saúde. do se desenvolve, em algumas 'f'lh -.,

d·Os tre's atores que viverão, no Teatro Al'var'Ü de Car- SeuS 1 os e a rIqueza o
ClfÍlica de Sadios que são os vezes é devido ao preconceito '1

'

valho, dias 28, !l9 e 30, os personagens da bonita peca
.

de. seu fértil so 'o.'
centros de detenção do cân- do povo de que exame médi- -

,

ARY CARION( - ",O niT,R.USO" pisarão, o palco pe,la pri- Ao ensejo deste jubileu de
cer. Co é para doente e é contra .

1- A

t d meira vez.
,

prata, o deputapo Dr ando.

Sabemos que os danos cáu- êsse preconceito ou es e mo o
, ! .

A
t· São êles: ACY,CORDEIRO (Alice), uma, J'o,vem de Bertoli, pronunCIOU, na s-

sados pelo 'câncer são tão de pensar que insis Imos e c--.:..
,

,

g.rande talento, que surpre,enderá o ,público c'Om o seu eX-' sembléia Legislativa Esta-
profundos que tem criado, na insistiremos sempre durante

, traordinário 'temp·eramento', JOCY,PEREIRA (Davi) já dual, interessante discurso,opinião pública, uma inquie- esta campanhR.
conhecido e aplaudido nos meios radiofônicos, agora ex- onde relata os fatos princi-tação e .um terror' capazes de O exame médico sistemáti- -

1traordináriamente inte:grad'o na 'arte teatral; TITO COR- pais da instalaçao daque a
concitar e congregar o espí- co deve ser uma, obrigaç�o õu -

I t
.

rit-o e Q coração humanos pa- mais do que isto um dev�r de RÊA (Júli'o), uma grandé revelação, no, difícil papel de comuna '�o. Vale d� I ajal.

ra' o encontro de U1'\}a soluÇão.· cada um para consigo m.esmo um homem éheio de complexos" . "A proposIto, enVIou a:quela
Três atores novos para a peça de -estréia de um novo Casa Legislativa, a seg'ui,nteE o ca�ninho para esta ,solu- para que haja seleção, diag-

Iautor - ARY CARIONI. 'me.nsa;gem ,às autoridades
çã:o será a marcha para os nósticos precoces � trata-

constituidas de Rio do Sul:
exameS de saúde,' periàdica- mentos eficazes.

ASSU·MIU- O COMAND·O '00·- "Assembléia Legislativ;t- es--
mente, mais ou menos 'nos Os leitos hospitalares, a ci-

.

"
te Estado por proposta depu-seis em seis meses, d� aco�do rurgia, a radioterapia e a

50 D.ISTRITO NAVAL
tado Orlando Bertoli consig.'-com as possibilidades locais e qüimioterapia são para os

'" h' '<.;
.

- ,nou ata trabalhos de ,oJe.individuais. Sim, porQue é pacientes que realmente es- "

justámente nos individuos a- tão doentes de câncer ou de Realizou-se no dia 20 <;lo corrente" no páteo do 5° D.N., I Voto de reg�ZijO, pelo. t,rans-
parent'emente sadios. onde se outrai qualquer enfermidade, a solenidade da Passagem de comando, pelo Exmo. Cont'l'a- I

curso �o 25 amv�r�a�lo, de
esconde e oncle floresce a fa- porém, meus senhores, os Almirant� Pauio Bosisio ao Exl11'o. Sr. Contra-Almiránte, fundaçao do Mumclplo de

se inici,al sem sintomas 'elo consultórios médicos, os. am- Alberto Jorge Carvalhal. ", i Rio d� Sul. Inter�édio de

mal insidioso. bulatórios médicos, os servi:- ES"tivéram presentes à, cerimonia, o Exmo, Sr. Gover- I
V. EX�13" com o alt�v? .e .no-

Na sífilis, na febre tifoide, ços de diagnóstico dos Hos- nadar do 'Estaçlo Dr. Jorge Lacerda, altas a,utoridades, civis i bre povo desse mumclplO pe7

na brucelose e em muitas ou- pitais são' também para' Os e mi�it_�res; asslm como as guarnições do Distrit?, E.

AA.1i
la passagem desta data.

tias doenças como a tubercu- aparentemente sadios p0rque MM. e Escola de Escrita e Fazenda.
_

'

-

O Es-tado Ma'l'or do atual com'andante, fl'COU assim Cordiais Saudaçõeslose temos sôros e reações é desse modo que se poderá
para se fazer-um diagnóstico, deter o'câncer. constituido: Chefe do Estado Maior, Capitão de Fragata -, h 'o
porém no ,câncer inicial te- O mal ,deve ser proeur�do Dario éroc-cia Morais; Assistente, Capitãio, de COl'!veta _

Ass. Paulo K. 80r"l1 a sen

mos qlJ.e procurá-lo em toda e combatido violentamente :I�aac Amaral Lima e Ajudante de Ordens, Capitão Tenente j'" Presiden�e Assembléi�
a ,parte nos que sofl'em e na- na mais tenra� formação e - Luiz Mario Corrêa Freyesleben. " Legislativa

'Palestra leua na

no dta 18 do corrente; Relo dr..'Antonio
Modesto, 'meDJb�o da Comissão de' Combate
ao Cancer, da Associéição ·C .. ,de'Mtdicina

linda sôbre o EnsinoRádio Diário da Manhã,

"

DESEM"BARGADOR JOSE' -DO
-

'

,

PATROCINIO·GALLOTTI

Florianóp(llis, QUinta-_feJra, 26 de AlnH de 1!J:76

I�

Você, no dia 13 -de julho de 1951"sendo Governador
'do Estado o sr. Irineu- Bornhausen e Secretário do' In
terior e Justiça, Eduração e ªaúde o sr. João Jos'é de
Souza Cabral, foi s.l'1m'ariamente' demitido do cargo de
Professor dá Escola -�eigimental da Policia Militar.

A sua vaga foi ,preenchida por um filho da Direto
ra cIo Departamento, autoridade que Joutra cóisa não
fez, nestes últimos' anos, - senão perseguir o professo
rado.

Pelo que eS,crevem do lado de lá, tudo, isso é mania
de perseguição d'O ES!l'ADO! Nada disso aconteceu!
Só falta afirmarem_que você foi promovido por mere
cimento! ,

-11-

•
,

Aqvele exemplo de como funciona o Montepio é um

primor 'de realidade. Clar'a 'que quem põe 1 não pode �

tirar 10.0 regulamento não deixa. Exige carência. Para
poder tirar 1.é preciso ªntes pôr 10. Acontece, porém,
que de uns tempos para cá não basta pôr 10 para tirar
1. E' preciso, ainda, uma epístOla -do Baiã� __:_ senhor
cujos poderes são de Causar inveja até ao Genera). Lott.
O funcionamento ali agora é assim; 4m pessedista põe,

1; outro pessedista leva mais fI; terceiro pessédista de
posita mais 1; quarto pessedista contribui com mais 1;
quiÍlto pessedista acrescenta mais 1; sexto pessedista'
bota inais 1; sétimo pessedista entrega máis f; 'Oitavo! .\ \

pessedista. paga mais 1; nono pessedista deixa mais 1;
décimo pessedista coloca mais 1. Aí, então, chega- um

udenista, com a tal rilissiva do Saião, e carre2a os H:) ...
- 111-

No seu bilhetinho de ôntem, ao que parece, ho,uve
... de fato um lamentável engano. O Baião sempre, sem- '

per ef ubique, per saecula saeculorum, foi furibunda
mente contra nós, o P. S. D., Ó P. T. B. e Os Ramos, Ele
e o J. Vieira de Souza -:- que não é o dr. :Joel, pois .desse
conhecemos o pensamento a reSPeito do dr. Nerêu. On
de esti1vesse u'm pessedista, um' petebista ou um Ra-

- mos, ali estariam, de faca em riste e em baião- de dois,
ambos os componentes dessa formidanda dupla de, ini-

- migos dá' oligarquia! À. essas alturas vale recordar que
nós até éraili10s um pouco udenistas - como aquele_
fregue� do barbeiro! ! !
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


