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URGENCIA NoJt�W1It��õWÊ��OS "

NOVOS SAlARIOS MINIMOS
um, 26 (v. A.) - Infor

mam os Iomars Ofj�10S0S que,
em seu despacho COUl o mi·

nistro do Trabalho, "o presi
dente da República rnror

j)çou-se do andamento dos

estudos sobre os novos sala-Cr$ 1,00
---------------�-�._�---�----------�-, _._--_._

rios mínimos. Tendo o minis

tro Barroso, que "em orton

tando estes trabalhos, a.'8e

gurado a s. excia dpve o pro

jeto ser submetido a sua a-o

precíaçâo dentro de sessenta
dias".
Adiantam aqueles mesmos

jornais que" à' presidente

�M�R�C�f-�O�.-..-.-.C�EW,S�P�EA�.�_�.�..,.-l Pr�e,�-se .�reoru���açao �s ���
� -

NRU
_

� POliCiaS 1IIItares dos novos níveis de form::t a
� O Diár�o Oficial do Estado, de 6 do corrente, publícou as seguintes propostas �

.

-abrevíar sua aprovação fin.i l,
� de promoçao POR MERECIMENTO: �. em face das crescentes ne-

� PROPOSTAS DE PROMOCÕES POR l\UJRECIMENTO �
. .

, cessidades do trabalhor bra-

� Carreira de Fiscal da Fazenda. CI�sse N.
_/ � A reorganização das Poli- dir.eitos e garantias, etc.i-ca- a nossa secular e gloriosa slleíro".

,�." Número de vagas a serem providas por merecimento: Uma. � elas Militares, consideradas bando ao Estado legislar apa- Corporação militar, elemen-
Nomes dO$ funcionários de maior grau de merecimento: � forças auxiliares, como raser- nas sobre a função polícíal e tos com maiores vencimentos

'li
WALDEMAR BEDUSCHI, Álvaro Gentil Ipírapitanga e Carlos Costa. � vas ativas que são do Exérci- sua manutenção em tempo que os do Comandante Geral,

!I Cespa, em 10 de' março de 1956. � to Nacional, nos termos do d.e paz. _
que é o chefe, pois enquanto 1.300 CAJ_tROS NO

;O (a.) Dante De Patta, presidente.
.

I Art. 183 da Constituição Fe- Diante a disparidade grí- este percebe apenas Cr$ .... CAIS �DO PORTO DO� Carreira de Fiscal da Fazenda. Classe O. � deral, foi objeto de metícu-' tantementes humilhante, e- 11.200,Oó mensais, menos" dó

�
Número de vagas a serem providas por merecimento: Uma. � loso estudo por parte' do xis tente entre' os vencimen- que" ganha um 1° Tenente ,RIO
Nomes dos fUllcionários de maior grau de merecimento: �. Deputado Anisio Rocha, cujo tos dos elementos de diversas do Exército,' o major cl1lefé RIO, 26 (V. A.) Estã.o
Walmy Luanembarg, OLINTHO ZIMMERMANN e Ivan Luiz de Matos.

�'
j parlamentar vem de apre- Policias Militares, como a de da Casa Militar, seu subordi- saindo do porto do Rio de

� Cespe, em 10 'de março d'e 195.6.
.

sentar á Câmara Federal, ím- Santa Catarina e Os das for- nado, perceba, efetivamente,- Janeiro, depois de otlclàl-

�. (a.) Dante De Patta, presidente.
• portante projeto a respeito. ças militares federais, per- inclusive gratificação de suas mente desembaraçados," cer-

;a O: mesmo órgão 'oficial, na sua edição de 21 de janeil'o do corrente ano, ..pu- � A Fede1'anzação das Poli- cebendo um 20 Tenente de funcões, vencimento muito ca de sessenta automóveis,

� blâeou o seguinte .expedíente da Secretaria da Fazenda:
.

� elas Militares de forma a su- nossa n�mcia quasí a metade superlores o auditor da Justi- - informa. o vespertino "O

� F A ZEN D 'A ). bordina-Ias mais díretamen- do que ganha um taifeiro de' ça militar 20.000,00, Suplente Globo". Esses, carros chega-

� Despacho do Exmo. 8r. Governador, exarado no processo � te ao goverrío da Nação, nossa Marinha de Guerra, do Auditor da Justiça Militar, ram ao Rio de Janéiro antes:

� relativo ao inquérito administrativo instaurado no muníeí- !I mesmo quando não convoca- que não precisa cursar- Escó- 14.000;00 e Advogado da Jus- j de entrarem em vigor as' .J1'O-

� pio de Chapecó.'
.

i;a
elas à prestação de serviços las Superiores de Formação tíça Militar 15.000,00. vas taxas, de atracação, ca-

� Proceda-se na forma- proposta 110 julgamento, cujas con- de guerra externa ou revolu- ou de Aperfeiçoamento, bas- �. patazía e armazenagem.

;o�
clusões adoto. Lavrem-se 0$ atos. ção interna, é medida que se tando ser semi analfabetisado Se a 1�giSÚiç16 militar. das Os importadores atíngtdos

Ftortanópolfs, 12 de outubro de 195!? impõe como segurança dos para desempenhar o seu mís- Policias Estaduais estivesse .pelas novas taxas estão dei-

(a.) Irtneu Bornhausnn, Governador. propríos poderes. constitui- ter, necessário se torna que o aféta exclusivamente ao Go- xando seus veículos sob guar-

� Vistos e examinados os autos do presenta processo admi- � dos, que disporão assim, de Governo Fede-ral estabeleça vsrno Fedel'al, não haveria a da da administração dos por-
-� nistratívo, mandadõ instaurar pela portaria n. 646, de 30 de � maior contingente de forças uniformidade de vencimentos relutanéia e manifesta má tos, na esperança de .conse-

� maio de 1955, contra os funcionários da Fazenda, Adilon Ma- � asseguradoras da Democra- para as Polícias 'Estaduais, vontade no cumprimento das guír retirá-los através da

� fra, José Biichele, Ismael Ferreira Santos, Antônio Fernandes

�a:. cia no.'páis, salvaguarda que cujo .padrão deve ser igual leis que amparam os seus Juatíca ou do Ministério da

�'I
• Pereira, Celso Filgueira, Domiciano Pinheiro de Oliveira, Olin- são da ordem e da lei nos ao da Policia Militar do Dis- elementos, como a conhecida Viação, pelas taxas antigas.

.

- to Zimmermann, WaJdemar Beduschi, Napoleão Carvalho da Estados, podendo facilmente tríto Federal, cabendo ao Es- "Lei da Praia", - "espinhen- Hoje há no cais do pôrto
Luz e outros para a apuração de irregularidades e diferenças � estender seu raio de acão, em tado que não puder manter o to abacaxi" que a teimosia, do Rio cêrca de um mil R�e�

�.
verificadas no recolhimento de exportação e no de vendas � cumprimento ele dete-rmina- mesmo efetivo de suas Poli- o pírronísmo e íncompra- zentos carros. 'y:-

;O consignações, no. município de Chapseô, chegadas ao eonhe- � ção. do poder central, em cías, com o referido padrão ensâo do mal adentado ex- {
� cimento do titular desta Secretaria de Estadn, julgo prece- � coadjuvação ás demais forças de Vencimentos, reduzi-lo, governador, deixou nas mãos
.� dente () m�smo, pelas suas conclusões, para que prQduza os' ': armadas do país. não preenchendo as vagas do atual, procurando assim

.efeitos legais. � .. Para esse fim terá o Go�. existentes, 'até a' com�leta

I
acumul3,l' despesas que pode- POSSIVELMENTE

Como as penalidades aseren'J. aplicadas aos referidos flÍn- � v�rno Fed�tal de operar.' �U.- .n.�rmalização da noVa situa- ria.m ter sid? facilmente.s�l-, DENTR.�. DE DEZ
cionários, cúja responsabilidade ficou amplamente demons- � vmdo talvez o Estado MalDr çao .

_, dadas -em dIversos exerclClO�_ DIAS OS' NO,VOStrada,. escapa à alçada. desta Secretaria, nos têrmos do art. �. do Exército, um pla,110 de re-I Se ao Governo Federal Cou- financeiros do GO'lerno pas".' ..
. '.. -i,

'

250, _das Estatutos, p.rQPollho ao exmo-. sr. Gõvernador do Es- � órganização dessas forças besse �stabelecer padrão de sacio, iei que está sendo cum- AGI.OS _<-
I

_ tado autoridadc competente, sejam aplicadas aos menciona- '. mIlitares. e1'!taduais, uni for-
I
vencimentQs para' as Policias prida a�gora, em parte, com . RIO, 26 (V. A.) - 'O Con-

dos funcionários, a saber, as SegllÍntes: � mizando-as sob todos 0S pón:,:: Militares ·Esta.duais, não, a- se1ho da SUjJerintendencia
Od'l M f • tIS'

-

I P f'
.

I
.

a promoção d-os elementos da .1, -:- 10n a ra, COle or e {lrlVâO, c asse ,na COll 01'UH- ': tos de !vista, cQB:lQ 'sejam: conteceria-o que estamos Ive-. .

.'. t d� Moeda e du Crédito em
ilade do art. 232, § �o, n. lI, VI dos Estatútos dos' Funcioná- .

� instl'uçã;o, _unifotTl1.es, venci- rifícando elí{o nosso Estado,. -atwa, ao passarern �s, es para -r8uniiiO··1·e:tli:l.ucl.a no _Minis-
�riQs PúblicQS Chds d� :l):stailo ,lie Santa' Catarina)' a llélra de , "� 'UitU;\),( O):�I�$'M. '-'4).n" ·t:n,e.B;L(!ln qú ":":são 'pl'éont1!ados etn �"R,eS,�.rva"R���x:-�ra�\�, :PI:?- t,él'Ío;1iü tna.;?en('h� decidiu qH('
demiss<Í1-F â bel�1.-Bo ;:efv1.'o lJü"1tcú� ',;<.:'i.1 ,1-W'éjlfÍ,1,O lll!' O'uh·�.,>, ·i').t�' .,... ti ""-�i ." '''''�''' 'ti �,f-, i-"" -;,,' "* '!:"'. -, ".r,};:' 4f>� � -�. � .�Mlen('lil. 'l,HI' e'S!(etan'10S se'Ja _� "i"'e'll��" 1. 'l'O'V'" nrr o� ... ... u.; , ", �t 1';". -�,
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• "* a v,).l.o \......Á lr.US -
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, no caso couberem; _
.

.

_

�.
_. ,

;�xte�slVa, sem tarda�!?<a, a�s mínimos para ós leilões de
.

-- José Büchele, coletor, classe P, na conformÍ<lade do art. � ll1atl�Os da .Corpor�çao, .mUl-, cambio fic'arâb ,na dependen-
232, § 3°, �. I, 'II e VI da mpsma. Lei, a pena de demissão a I

O· 'oel: Pe..r·seOu...·IU· .1
tos dos quaIs, na vIgencla d<f cia d di tribüicão d.as cam-

bem d'tl serviço público, sem prejuÍzo de outras· sanÇ.ões; � .

luminoso .Acordam de r:ossa biais anass .bols�s de valores.
_ Ismael Ferreira Santos, auxiliar II, 'classe J, na con-

-

� colenda Corte de Ape1açao, e
Espera-se que essa distribui-

forinfdade do art. 232, § 3°, n. II e VI da mesma Lei, a pena � A

1 I '1
do pronunciamento do Su-

ção seja realizada peln Car-
ne demissão 'a bem do seI'viço público, 'sem prejuízo de outra.s .: He·re. 'U' OU�'.'.': ."'.

.

ri-neU'. premo Tribunal Federal com te ira de Câmbio d(l) Banco do
� � rela'cão ao Recurso do \Go-�ançoes; • - Brasil

.

pi.'ovavelmente 110S
_ Antônro Fernándes Pe.l'eil'a,' II AllX iliar, classe J, na :

..
: Verno Bornhausen, - passa- proximos dez dírts.

conformidade do art. 232, § 3°, n .. II e VI dá 'n1esma Lei, a
'I

ram á inatividade no mesmo

pena. lle demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de � (continuação) posto, como o Capitão 8alo-
outras sanções; .. mão Bezerra de Arruda Câ-

.

_ Celso FilgueiraÉ, Auxiliar, referência X, na confol'mi- � ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO :,R IRINJW

dade do art. 232, R 3°, n. II e VI da,mesma Lei, a pena de � NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES

-demis,são a' bem do serviço público, i
sem prejuÍzo de 01itl'�S I: '-

DO SEU GOVERNO

�

'1
1.

�
fi
I,
�

�I.,
I. '

�I
�

�
�

sanções;
� DOlniciano Pinbeiro de Oliveira, Guarda-Fiscal, na

conformidade do art. 232, 11. II e § 3°, n. II e VI da mesma

Lei, á pena d.e demis.são a bem do serviço público, sem" pl'e

juízo de outras sanções;
_ Olintbo Zimniermanll, Fiscal de Fazenda, classe N, na

conformidade do art. 228, parágrafo único do Estatuto, a

pena disciplinar de suspensão por noventa (90) dias, sem

prejuÍzo de maior penalidade que c.ouber diante do que fôr

apurado em inquerito policial ou processo criminal;
_ Waldemar Beduschi, Fiscal de Fazenda, classe M, na

conformidade do art. 228, parágrafo único do Estatuto a pe
. na discipUnar de :suspensão por noventa (90) dias, sem pre

juizo de máior penalidade' que couber diante do que fôr

apurado em inquérito policial ou. inquérito criminal;
_ Napoleão' Carvalbo da Luz por ter deixado. dj! exercer

a função públíca, 'não se lhe pode propôr a pena de suspen-'

são' por 90 dias, recomendada. pela Comissão de Inquerito.
Quanto aos demais funcionários indiciados .no inquerito,

a saber: José Aires, João Cresóstomo Martins, Nicanor Araú
jo,. Crisnato Andrade, Bruno Klauk, Libertino Ernesto Zago,
Hugo Weber e Acymar Coaracy da Silva, além daqueles cuja
.não participação. já foi anteriormente l'econbecida pela Co

missão, julgo.-os eximes de quãisquer penalidades, visto con-
.

tra' os mesmo;s l},ada ter sido constatado. QUanto ao coletor
Theobaldo Mathias Giehl, igualmente, julgo-o isento de

qualquer responsabilidade nos 'têrmos do apurado pro�esso.

Outrossim, determino _a intimação dos funcionários que

foram punidós nas penas propostas, após a aplicação des

tas, para reporem de uma vez só as im·P6rtâncias decorren
tes da responsabilidade de cada um e apuracl!l$ que foràm

no IJresente-pl'ócesso administrativo, nos têrmol> do art. 221,
da citada Lei.

Finalmente, após o despacho. do e�mÓ. sr. Gõvernador do

Estado, extraíam-se cópfas' das :suge3tões finais do relató

rio da' Comissão de Inquérito, encaminhàndo-as à Procura
, doria Fiscal, à Direção do Teso_!1ro, à Diretoria (la Fiscali

zaçãO: e à Sub ,Diretoria da Receita para' que opinem sôbl'.e
a:; mesmas.

Florianópolis, 8 de outubro de 1955.

JULIO COELHO DE SOUZA, Secretário da Fazenda.

C(l�O se �ê dois funcionál:ios suSpensos por 90, dias, "sem prejuízo de maior

penalidade que'couber diante do que fór 'apura�o �m inquérito ou processo cri

minal" foram relacionados, }Jela CESPE, em l)rlmell'O e em segundo lugar, para
promoção POR MERECIMENTO.

. ' _.
.

Notável estímulo para o funcionalismo! FOl'ml(lavel COl1cepçao cespeana de

MERECIMENTO. ,

� Observe-se que os Inotivos' d:;t suspensão foram "i�l'eglll�ricla.des e diferenças
verificadas 110 recolhimento no imposto lle exportaçao e no de vendas e con

signações, no município de Chapecó ....

BOR-

39 - MUNICIPIO DE TIJUCAS

829 - Pi'ofa, Maria de Lourdes Brito _ Removi
da - 3-7-51.

830 - Venu" Lamarque Amorim _ Remov·ida
13-7':51..

831 _ 'Manoel José Peixer - Demitido _ 28-2.-51.
832 _ José Ga.:.:rido Portela _ Demitido _ 28-2;-51.
833 _ Pedro Torrens - Removiao '- 30-4-51.
'834 - Prof: Mario Ribas Maciel _ Remo�ido

3-7-51,
835 - José André Peixer - Removido _ 27-2-51.
836 '- PedICó Rodrigues _ Removido _ 27-2-51.
837 _ Guilherme Simão, Filbo _, Demitido

28-2-51.
838 - José Amorim Junior - Demitido - 28�2-51.
fi39 - Peclro Paulo de Andrade"":" Demitido

28-2-51.
840 - ·"Profa. Maria Terezinba RibeÍl'o _ Remo-

vida. .:_ 29-5-51.
841 _ Osnildo Silva _ Removido ___, 27-2-51;
842 _ Jose Gaspar da Silva _ Removido _ 23-2-51.
843 _ João,Elisiario 'Silveira _ Demitido _ 28-2-51-.
844 _ Prof,� Hercilio Ba:stos _ Removido _ 26-5-51 .

.

845 _ Profa. Edite Pieir Elias _ Remóvida _

26-5-51.
.!

846 '_ Francisco Marcolino· Duarte _i.. Re1novi<10 -

27-2-51.
847 :__ Celio Dias _ Demitido _ 28-2-51.
848 - Cristovão' Rica.rt dos Santos _ Demitido

28-2-51.
849' ---, R�bens tummertz - Removiôo -_ 19-2-51.
850 ....... Hélio Manoel ele Souza _ Removido

10-�-51.
851 - Lui� Paulo Tartori - Demitido - 28-2-51.
852 - Francisço' José Bittencourt _ Demitido -,..

27-2-51. .�

854 -. "PrQÍ'a. Saudida eunIla Souza - Removida -

27-2-51.
855 - PedrQ Santana _ Demitido - 28-2-51.

x x

x

o dI;� Rubens de Arruda Ramos dará" entrada
hoje, no 'Egreg·io.Tribunal de Justiça" ,com mais um

mandado de segurança contra a�o de perseguição,
praticado ._pelo ex-governador rrineu Bornbausen,

E, em
-

edição próxima,' publicaremos decisão «lo
Colendo Trihunal, anulando outro ato 'da mesma

natureza; praticado pela mesma· autoridade,

, Não conhecemos ainda Q
teôr do projeto do Deputado
Anisio Rocha, mas, pelo que
deduzimos dos comentarios
atmvés do rad�o, sabemo,
tratar-se dé providencia mu

oportuna e de grande inte
resse para a seguran.ça d,
regime e assegurador'a dI

garantias e beneficios para
as Policias Militares Es'ta- •

duais, considerando o pãpeJ '(.
que os seus valorosos elemen- .

tos desempenham na paz,
como asseguradores da or-

_

dem nos Estados e na $uel'l'"a, :__'"
como ·tropa de vanguarda do i-
nosso glorioso Exército.

' ,
.-

• b.f!(L,ll

Porisso, precisam ser me- I� �';§(j"" ?a.k-tm {

lhor consideradas pelos po-, ---, -Estamos apenas cum-

.deres publicas da Nação e dos

1
prindo as resoluções da

Estados, e isso acontecerá Mesa da. Assembléia!
uma vez transformado em _ Será que as aparências
lei o projeto Anisio Rocha. não enganam?

mara, cujo oficial impetrará
por estes dias Mandado de
Segurança, afim de ser pro
movido ao posto que lhe ca

be, por se achar compreendi-
do ha "Lei da PTuia".

A federalização das Póli

eias Militares Estaduais, re

presenta uma garantia para
todos os SeuS elementos, pois,
bem sabemos da lamentavel
ingerencia do partidarismo
político nas casernas esta

duais, prejudicando a disci

plina e promovendo' a pre.te-
I I!ição do direito daqueles que
I vêem falhar OS seus justos e

merecidos ·anseios de recom

pensa, ou justiça, sem ter
para quem apelar, o que não
acontecerá no dia em que o

militar estadual puder, am

parado por' criteriosa legisla
-ção federal, recorrer até aos

Supremõs Tribunai3 Civil ou

Militar do País, em defesa
dos direitos sonegados pela
política estadual.

----------------�-------

CANCELADO O REg
GISTRO ELEITORAL

DE ADHEMAR
S. PAULO, 26 -(V. A.)

Foi' determinado o cancela
mento da inscrição eleitoral
do sr. Adhemar de Barros,
por sentença do Juiz Eleit'o
ral da 2a. Zona daqui, em

face da, sentença condenató
ria impostá ao ex-governa
do).' paulista pelo Tribunal de

Justiça do Estado. A decisão
do Juiz cabe recurs'o ao TRE,
no prazo de 10 dias. Contudo,
a sentença deve ser imedia
tamente cumprida, pois o re

curso n�o tem efeito 'suspen
sivo. çontestando o despacho
do Juiz ],l:leitoral, o Partido
Social Progressista alegou a

não validade da decisão e

afirmou que nao bastaria
uma simples cOl1'l:unicaçiio de
que transitara em julgado o

acórdãb para que se cance

lasse � inscrição eleitoral do
condenado. O Juiz da 2a. Zo
na repeliu o árgu_mento do
PSP.

o RISO DA CIDADE· ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STAOO2 Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Abril de li15G

PROFISSIONALf,___--
I DeDt�sta_, para

crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo -

MÉDICOS
GARCIA -------.- -----...--.

Díulomado pela. Faculdade Na- DR. JOSÉ TAVARES
DR. WALMOR ZOMER IRACEMA

elcnal de Medicina da Univer- - DeENçAS NERVOSAS E MEN-
sidade do Brasil TAIS. _-. CLINICA GERAL

E.-inte.'no por concurso da Ma- Angustia. Complexos
terntdade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ru- Problemática -afetiva e sexual

drígues Lima) i Do Serviço Nacional de Doen-

Ex-interno do Serviço de Círur- "ças . Mentais. :Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colôpia Sant-Ana.
do Rio de .Taneiro i ,CONSUllllI'oRIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Cavidade [uno, 41 -,,",as 16 às 17 horas:
e da Maternidade Dr.

CarlOSj RESID:tbNCIA:. Rua Bocaíuva,
Corrêa

. 139 Te!. 2901

DOlmçAS DE SENHORAS -
,

o ---�-----

PARTOS - OPERAÇOES. DR. ARMANDO VALÉ-
Cons: Rua João Pinto n. 16,1 RIO DE ASSIS " DR. CESAR 'BATALHA DAdas 16,00 às· 18,00 horas. , D S

-. d "'I" I f in
Pela manhã atende diã- I os e.rvI!,os. e '" �n?ca n an I

SILVEIRA
.

t Hosuít I de da Asslstência Muníclpal e Hos-
rla�en e no ospi a g

pital de Caridade C"· D t' t
. C.an?ade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- rrurgiau en IS a

Resl.denclU:. ÇAS E ADULTOS Clínfca de Adultos e
Rua. General Bittencourt n, _ Aler.gia· _ Crianças R.aio X

101. Consultório: Rua Nunes Ma- At de H _. MTelefone: 2.693.
chado, 7 _ Consultas das 15 às en e com or.. ar-

ri': STOS' 18 horas. ·cada.
DR•.nQMEU ,BA .' Residência: Ruà Marechal Gui- Felipe Schmidt 39 A Sa-

PIRES' lherme, 5 - Fone: 3783
. MÉDICO' .' .

>

, las 3 e 4.

Com prática �o .�íl08pitat Sãó DOENÇAs DO APARELHO DI- - ..-------------

.
. , -"A'"

"

S t' GESTIVO - ULCERAS ,DO ES- A D V O G A DOS
Prancíseo' de,

-

.. !l.SIS 'e na.' �n â
.

TOMAGO E DUODENO, ALER-
Cesa do RIO de Janeiro

GIA-DERMATOL'oGIA E CLI-
, CLINIC�. MÉDICX

.

NICA GERAL'· DR. JOSÉ MEDEIROS
- CARQIOLOGIA ,'., .

AUPITZConsultório: Rua Vitor �Mei, DR. JULIO P ,

VIEIRA
reles,._Jl2 TeU 2675. r' FILHO A.DVOGADO
Ho�ári?s:.'Seguridas, QllUrtas e

Ex-interno da 20a .enfermarra Caixa Pos�al 150 - Itaja!
Sext� feJ:r.�s: - -::, e 'Serviço de gustro-enterologla

I
Santa c.atarlna.Das. ;J:�' a.s 18 horas.. .' da Santa Casa do Rio de Jeneiro -

.Re�ldEô..ncla: ° Rua _Felipe Sch, , (Prnf, W Berardinelli). DR. CLARNO G.
midt, 23. - 2 . andar, !lpt ... 1 - I Cupo' de neurologia (Prof.

. GALLETTI
'reI.��__ •

- ,

�_�
/ Au���gesilo). . . ,

_ ADVpGADO _

Dír. HENRIQUE PRISCO .

Ex-Interno do Hospital mat(lr--I Rua Vitor Meireles, 60.
• .

.

. nidade V. Amaral. FONE:: 2.468
PA 'RAlSO DOENÇAS INTERNAS Florianópolis -

l.\iÉDICO Coração,\ Estômago, intestino,
Operações' «: , Doenças . d�. Se7 fígadó e viis .biliares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOM'ES DE

nhoras - Clínica de Adultos. i r i os e útero ALMEIDA
Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.

Hospital dos S!!rvidor!,!s !lo E:õ! Das is às 18 horas.

tado.
- Resfdêncía: Rua Bocaiuva 20.'

(Serviço do Prof.' Ma�iano (h! Fone: 3158.'

Andrade). '..
.' -.-------............-."....-

Consultas - Peh_ manhã :nQ DR•. MARIO DE LARMO
Hoaplts.l de Caridade. .' ; �. CANTIÇÁO'
• Ã t!V'dé.\Qa�·15,;;� hs. am.t dian-" M É DI C O . .D E N TIS TAS
te- no/.eoiis"'uJ<tól'io á Rua .. N,tLl)eá CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA
Maclxado' 'f1> Esquinà de 'I'íra- ATlULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA
de,!�esõ""'l'eol. 27-66: l

. Doenças Internal Clínica _ Cirurgia'Residênda ..-- �.•.ua Presidente ,.,."DAÇÃO,,- FIGADO - "INS S M
.

� f-"
, "-'V'» -

.

'" PROTE E: - Pontes oveis e
.

� �ihh;? 14. Tel.:' 3120. ) _ INTESTINOS Dentaduras em

'CLINICA Tratamento moderno da Nrlon.
) (;,

d

'

SIFILIS / DIATERMIA: - Tratamento de

O\HOS OUV�DOS _:_ 'NARIZ Consultório - Rua Vitor Mei- canais vela al-

E c}ARGANa'A eles, 22. .
' - ta freqiienda.

�'. \ DO'
. HORÁRIO: Raios X • Infra-Vermelho

.DIf: GUERRE�R,O DA Das 13 às' 16 horas. Consultório e Res'idência: R.
. .' _' .

, Telefone: c.onsultório - 3,415 Fernando Machado nO.: 5
. F-ONSEC:A

"

'. Residência: Rua José do Vale' Fone 2226
Clíef�' do Seivic'o /

dé. OT()RI- Pereira 158 - Praia da Saudade

NO do Hospital aé' Flol'i-anópo!is'. - Coqueiros Consuitas: da� 8,UO às 11 bo-

Possue a CLINI� os APARE, ------.- _.- •

.

ras e das 14,00 às 18 horas
LIrOS MAIS MODERNOS .. PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hol'3 mar-

TRATAMENTO das 'DOENÇAS " DIMATOS cada.

da ESPECIALID.KDE MÉDICO CIRURGIÃO Sábado - das 9 às 12.

Consultas - pela
.

maDhã no P t
HOSPITAL

r Doenças d� Senhor!ls _

. �r.os

1
DR. LAURO CALDEIRA '-

fi .J _ Operaçoes _ :VIas Urmarlas
À TARDE - das 2 ns )

I Curso de 'aperfeiçoamenb e' DE ANDRADA
no CONSULTóRIO - Rua do�

lo.nga p�ática nos Hospitais de CIR�RGlÃo,:DENT1,STAlLHEOB nO. 2 .

ÉNCIA
-

F I' S h ,Buenos Aires.
. I -'CONS LTóRIO '-,) F,dif.icio

RESID - e jJle • C
: CONSULTóRIO): Rua. Feh'p� Partenort' _ 20 andllr - sala

midt nO. 113 Tel. 2���:_ .. ' Schmidt, nr. '18 (soM·ado). FONlf 203 - Rua Tenente Silveira, 15.

DR. ANT,óNIO MONIZ 3512. Atende diáriamente das 8 às
• HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- 11 horas.

DE ARAGÃO
1
ras 3as e 5as das 14 as ,18 horas.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA Residência: Avenida Rio Bra,,- - 19 as 22 horas.

Ortopedia
I
co, n. 42. Confecciona Den.taduras e Pon-

Co,lsultório: João Pinto, 18.
.

Atende chamadôs tes 1v1óveis dI' Nylon.
Das 15 às 17 diàl·iamente. Telefone: - 3296.

Menos aos Sábados ---

Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA
Fone: - 2.714.

CLíNICA GERAL
DRA, WLADYSLAVA Ef,pecialista em molhtias de

W. MUSSI Sen'loras e vias urinárias.

e C�ra radical das infecções

IB
. agudas e cronicas, do aperelho

DR. ANTONIO D genito-urinário e,m .. amboll os

MUSSI sexos. .

MÉDICOS Doenças do aparelho, Digestivo
CIRURGIA CLíNICA e do sistema ilervoso.

GERAL-PARTOS Horário,: 101h ás 12 e 2lh ás fi.

Servi o completo e' especiali- Consultório:�. Ti.radentes, .12
d dnÇ _.DOENÇAS DE SENHO- - 1° Andar -- hne. 3246.

�aA�, c"osm modernos luétodos de
• . Resid�ncia: ,R ..

Lacerda Cou�
diagnósticos fi tratamento. - tmho, 13 (Chacara do Espanha,

SULPOSCOPIA - Hl,STERO _ ,--F_o_n_e_: 32_.1_8_,__ ..;;. _

SALPINGOGRAFIA - METABO·
LISMO lJASAL

lt"\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE
fi:letrocoagulação - Raios Ultra

..CARVALHO
Violeta e Infra Vermelho.
Co'nsultório: Rua Trajano, n .. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS

10 andar _ Edifício do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATR.IA

Horário: Das '9 às 12 horas _ _ ALERGIA INFANTIL ....

Dr. MUSSÍ. Consultório: - Rua Tiradet.-

Das 15 às 18 hor�a - Drll. tos n. 9.

MUSSI Residênda: - Av. H.reilio

Residência: Avenida Tl'Olll' Luz n. 155 _. Tel. 2.530.

powsky, 84. I' Horário: - Das 14 às 18 ho·
'- -- ,-as diáriamente

--DR..JÚLlO DOIN I .------

INFURMAÇOES un:IS
VIEIRA O leitor -encontraI'á, nesta co-

.

DI'. �T�,1.T1'()N
MÉDICO

\. PU:lo í'
! Juna, informações Ij.e n.;;çessita,

ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA diàl'!amente ,e de imediato:

QUvroOS, NARIZ E 3ARGÁ'N'fA; CIRURGIA GlERAL J-ORNAIS Telefone

TRATAMENTO li: OPERAqÕES Dnencas de Senhoras _ Proeto- O Estado .••••••••..•••• 3.022

Infra-Vermelho - Nebulizac;ao _ logÍa _ Eletricidade. Médk·-ll_. A· G.\lzeta •••••••.••••••• 2.656

Ultra-Som

I 1:011'" 'Iltól'io: Rua VJtOI Mel- Diário dn· Ta.rde 3.579

(T>:atamento de sinusite sem rel�s;'. 28 _ Telefone: 3307. Imprensa O:fi'}!lil •••..••. 2.688

. operação). Consultas: Das 15 horas ela HOSPITAllQ

Anglo-retinoséopia ...,.. R!celta de diante. .

Caridade-:

Oculos - Moderno eqUlpall!el!to Residência: Fone, 3.422 (Provedor) .........•.•••

de Oto_Rlnolaringologia (umco Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) ., ..••..••....•

no Estado) Nerêu Ramos ...•......••
.

Horário das 9 ·às 12 horase' Militár .

da� 16 às 18' horas.. . DR. ANTONIO BÀTISTA São Sebastião (Casa de

Consultório: - Rua Vitor Mel- Saúde) •..•..... :.•..... 3.153

rflles 22 _ Fone 26'/5. JUNIOR, Mllternidade Doutor Cár� .' '. Consti1tem noss�s tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLI�
Res. _:_ .Rua São Jorge ,20 -.

C[ fNICA ESPECIALIZADA DE los Corrê'a •.....• - . .•. 3.121.
-Fones: 25-34 e 2"-35 _

.

Fone 24 21.
' • •

CRIANÇAS CIIAMA-DOS. U��,'/ .,

Consultap d� 9 ás 11 horas. GENTES '

. '

R . Cons Padre MiguelinhQ, Corp.o de Bombeiros •... 3.313

12.
"es. e

. Ser�lço Luz (Raclama-
çoes) ".. 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
.

Polícia (Gab.· Delegado)- .' 2.594
DR 1.. LOBATO COMPANHIAS DE

FILHO TRANSPORTES
D�)enças dG aparelho respiratór!o TAC : ..•.......•...••••.

TUBERCULOSE Cruzeirc do Sul ••••.••.

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair •.••..•.......••••
D'OS PULMõES Varig " .

CirurgIa tio Toras: Lóide Aél'eo .......•..••

Formad" pela FaculdaJe Nacio- Real ..............••.•..
nal de Medicina, ' Tisiologista e Sca-ndinavas .•..• '-v· ...

ris>ocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux •....•••.••.••• ; •••• ' 2.021

Curso de especialização pela Magestic ••.......•••.••• 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-asslll- Metropol i' •••••• � 3.147

tente de Ciru,rgia do Prof. Ulto La Porta ..........•...•• 3,321

Guimarães (Rio). _ Cacique... ..... ...•. •.• 8.449
Cons.: .Felipe Schmidt, lI8 -= Centllal.................. 2:694

Fone 3801' 1 . Estrela .....•••• ;". •. • • • .• ,8.371
Atende (em hora marcada.

l'ld'eal
.• ; ... : •••••••••••• :

·.i
3.659

Res.: - Ruâ Esteves Junior, E;.STREJTO •

-

\

80 - Fone: 21115 . Di1iq�e "_., ,
06 0- 'h()rário de saída de �rianópolis será-às' 24,00

horas e'do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ída como na Volta o navio fará escala nos

}lOrtos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatubã •

, Para melhores' informações, dirijam-se à séde da
.Emprêsa, à rua Conselheiro Ma�floaJ 30,.;- ·Telpfone 22-12.

INDICADO'R

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, '15
Telefone:. 334C.

t••••••••••••••••"••••

O ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas. à rua Con
..theiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.

.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gel.'ente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações .
A. S. Lara.

Ltda
Rt:':l Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeir",.
Rua 15 de Novembro 228 lío

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ..........•.... Cr$ 170,00
Semestre' .....••.... Cr$ 110,00

No Interi9r
Ano • . . . • • • • . • . • . .• Cr$ 200,00
Se·most.re ...•••.... Cl" 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais,

.

mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos.

.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nQs ar

tigos assinados.

., t ,-

.DR. IVO VON WANGENHE1M _"
.

D É1N TIS T A --

. Consultório�rua Bõcaiuva, 4-2

"

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN _

CLlNICA MJ1:DICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

-

Consultório - Rua João Pin

co 10 - Tel. M. 769 .

.

' Consultas: Das 4 às· 6 boras.
Res.idêneiai Rua Esteves Jú

niol', 45. Tel. 2.812.
-------_._------------

DR. NEY PERRON"E
MUND

. Formado peí't'Taculdade Nacio-;
nal de Medicitla' Universidade:

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeieoamento na "Casa de.

Saude São Miguel"
Prof. FeTnand" Paulino

Interno por 3 an� d() Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro ,de Mou)'a
OPERAÇÕ'ES· �

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

raridade, diãl';'l.mimte p�la Dla- .

nhã
IfERTD�NCIA.

n"hnt.eL 2(1,..,,-
;i'lo1'i�Ji6i��

Ca:$i}- das Esquadrias.
, DE ALBER1.'O ü,tollTER "'-,

Rua 2� de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com.,

ostõque para entréga imediata.
Exe.cução . aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para entréga imediata -,

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa
ção do' Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

•
•
•

Com �s�e vele .. V. S.
e.bril"Â uma con�a que
lhe ..enderÃ jut'o com,
pensMlol"

e

.leve!.l"';' pe!.I'e!. sue I'es;dên-

,
.

.' .cid. um lindo II útil presente:
um BEUS�/MO eOFREde AÇO aROMADO.

NCO AGiRic(5Nevo
1Zuc t7 '

nO' 16
··4·A

FLORIANÓPOLIS �SA�TA .CATARINA ;'.D.

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

'"

-----------_.,.._,----_..;:.....---

FARMÀCIA DE PlANTA0-

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

. -

I ��!�!������� . m��Oli o

'

: Desconto especial para os senhores viajantes. •
.........� UtiI••••••••••••••••••

MÊS DE ABRIL

.31 Sábado (março) - Farmácia Santo Antônio
- Rua Felipe Schrnidt, 43.

1 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43. ,

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

8 -rr-r Domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra

:ano •

14 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
15

jano.
21 Sábado (Feriado) - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.
22 -.,. Domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt,
28 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua

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

Pinto.
O' serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

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

A presente tabelá não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

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

Viage.m
'e

com .segurança
rapidez

,

. 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8·�.O
. '.

B'ÂPIDó:- ,(SUt:BB4SILBIIíO):c�
�FlorianÕpoli8 - Itaía! - Joinville - Curitiba

Domingo - Farmácia Noturna - Rua Tra-

AgênCia: ll.ll,liIDeodoro_. eaquina:da::Rua..Tenente ,�llveira:I.lf:i\

__, __ õ__ ... _

2.314
.2.036
3.831
3,167

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

ou Repartição Publica.

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

Atende "RIOMAR"
End. Tele.g, "RIOMARLIJ>

.....

D.t.irlbuidor

Com.rCio Transporte.
Rut: Joio Pinto, g FpoU!NOTA: - Os nossos serviços nas praçàs de Pôrto

Alegrp, Rio � Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

C. RAMOS S/A"RODOVIARIO/RAPIDO RIOMAR"

BORDADOS A MAO
EMPRESA�NACIONAL DE NAVEGACÃO

,

_

. , � HOEPCKE
NAVIO-MOTOR «CARL

Ensina-se na Rua li'eliciano Nl!"'es Pires 12.

'l.7·00
2.500.
3553
2:32õ
2.402

'

1J.377
2.300

FOTOCÓPIAS
-._�� �.:.., lTINERAilIO

/ .;
. "SAíDAS DE .

, I D.A VO I� TA
"

Fpolis.- Itajaí Rio Santos
7' -

8/4 10/4 15/4 .16/4
25/4 27/4 4/5 / 5/5
3/,5 5/5 10/5 '----' 11/5

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITU

Rua .João Pinto, (altos) 18 � FI?rian�polis

A HORA
_'

DE PóRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Con�tante noticiário a respeito de Santa Catarina e

'articularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de .iol'na:�.
Para maio:'es informações P\'OCUl'C o agente e .. 0)'-'·

'espondente., à Brp_<:ll, 15,...no 27 •

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorfanôpolls, Sexta-reíra, 2� de AhrH de 1!:J5�
-,,,..,,..,.,_._-_._,----------:_-�-------_......---_......--,._----_.-..........------.

3

Na última quinta-feira _ O Contra Almirante e a

sra, Paulo Bos iaio, num contentamento que empolgou a

sociedade florianopolitana, re�eberam n.a sede do co�an
'do do 50 Distrito Naval, as figuras mais representativas
do nosso grand mond social.

. �

A recepção foi oferecida ao Sr. e Sra. Contra AlmI-·-.

-nnte Alberto Jorge Carvalhal, novo comandante do 5° ras
"

,

,� .

C AI' t Sra Alberto J Carvalhal foram _ SI. OI este Bittencout t,
D NO. miran eee.·

.

1
,.

1 I.'

lt d
-

o deixand -

os convidados num do a to comercIO oca
o ponto a o a recepça , .u.. lícíd d _ sr. Décio Cabral Melo
enorme contentamento, pela sua simpatia e SI�P IC� a e.

h'b;l t d
-

'

Entre os mais finos eoki-tails e o costumeiro uisque, a 1 con a ?r A' •

, A' _ dr. LUlS Eugênio Bel-
passeava a alegânc ia. -

lt f
. ,.

d E
O Governador do Estado e Sra. 'Dr. Jorge Lacerda. rao, a o uncionario o s-

A primeira dama do Estado já conhecida pelos seus tado
_ ,

, I b gosto _ sr, Joao André de Sou-
dotes físicos, destacava-se tambem pe o seu om jrosto .

.

t I d 1 foi comnlemento de sua toí- za,. comerciante destacado
Umacustosaesoa epee, 1 p

••

ONCURSO1 te O Dr Paulo Konder Bornhausen digno Presidente desta praça.' , C." "

e. .

,. .., _ sr. Enio LUIZ Alves
(la Assembléia Legislativa (leu sua presença a recep-

I' W dh I

�ão. O Governador dad cidade RDr. OsmcaomraCnud:hu'�� �a S�. BaOa����, :s�oso �� sr��:�
9 -I E I dos U'o'l-dos 1':e Sra Francisco Lan smann amos, "

11 1
.

.

raS I S aAA.MM. os Secretários de Estado deram a presenRça to�asr: a�aria Conceição «
"

.

.

.

'.' »
nesta recepção. C. Corveta Haroldo Ramos e Sra. a-

G'
-'

C 11''' •

mos eleo'unte e graciosa. C. Tenente Luiz Mário C. Freys- UImaraeSOl? d�ço,Bd" Il�ben b:stante comendata a elegância' e bom gosto da sra,
- sra, in lllda . AOS

ULAM E NTO'C• 'Ol'!'c":a 'Freysleben. C. Corveta Nelson Riet Corrêa e Sar:tosB' espodsa SO Str. n-

R,EG "

'

.

.' '

,

T
.

t L'
. tomo orges os an os

Sra C T'enente Ary Wakmin e Sra. O C. enen.e UIZ,
N dí G

. M' .... . "
N 1 Sht t· Dr Bayer s _ sra. a Ir areia ei-

N. Mendonça e Sra. Dr. -e son
.

on arus. .

, ' . M ._ ,'

.. . S D J
.

Madeira Neves Os desem- ra, esposa do SI. Oscar elo' .

"Braaíl E t}'I1ho, Sr. era. 1'. oaqu im .

'. _. .;:. Para concorrer ao Concurso .raai - s a-
"

,

bargadores e as sra , A. Pedrosa e Osmundo W. Nobre- ra.
, , dos Unidos",. o candidato deverá escrever ,-ga e Ivo Guilhon Mello e sra. Fernando Faria _ � Sr. e

'IXDorlm80'18 bOJeO, o sôbre o seguinte tema: "POR QUE PREFI-
�Sra. Dr. Claudio V. Ferreira. Sr. e Sra. Dr: �UnIZ d.e II (1' RO VOAR PELA REAL AEROVIAS". .

,-Aragão Dr. David Fontes Sr. e Sra. Prof. Sâlvio �e �h- PUDIM DE TAPI'óCA COM
o

.)f As respostas, "dactilografadas, devem ter,
veira. Dr. Dib Cherem, Sr. e Sra. 'Dr. Newton D AVIla, CARAMELO

-I no minimo, 30., e no máximo" 20.0. palavras.

,(;Sr: e, Sra. Dr.' Ardor Luz. �r. e Sra. Dr. Orla��o Goeld-
_

,_;. Cada resposta deve ser acompanhada de um

ner. Srta. Silvia Cunha. Sr· e Sra. Dr. Sebastlao Neves, ótimo para a merenda ou ,o talão dé 'passagem usada, que comprove .ter o
Sl'ta. Nice Faria _ Sr. eSta. Polidório Santiago. Desem- a sobremesa do almoço. Fá- o concorl'ente viajado pela REAL-Aerovlas: ,. barga.dor J. Ferreira Bastos. O consul e. a consulesa cil e pouco dispendioso, es- o .� As respostas devem ser entregues pessoal- cMrs. .Penrose. A cronista Emely. Dr. Waldll;'. Busch. O, tá ao alcance de qUalqUer' -rnenfe o,u enviadas a qualquer �g�r:cia d� ,Sr. e Sra. Dr. Henrique Manoel Prisco Paraíso -:- Se� bolsa. o REAL-Aerovias, em todo o terrítôrío naeio-

"dúvida a recepção na sede do Distrito Naval, fOI mais

, nal, mencionando,. no "envelope: "Concurso

,-uma das que marcaram época. INGREDIENTES:
'

_ Brasil-Estados Unidos".
O 'Chá dos Estudantes: �, ' ,x' Qunlquer pessoa que tenha sido passageiro

,0·Mais uma reunião alegre e bonita no Luz .Hotel, na 20.0. gramas Qe açucar; da REAL-Ael'ovias, brasileira ou não, pode
última quarta-feira, quando os estudantes reumdos rece- 1 litro de leite; ,0. can(li�lat:.1,l'-se ao concurso. o

bel'am a sociedade. O Consul e a consulesa da Ingla:terra 3 ovos; ... ��" : .. , :- .�"
.

'x· O ll�'azo,:ra r�ebi�en.to das r:spostas E}n-. ., Páginas da Vlda-Sra. Penrose, o sr. e sra. Dr. J. J. Barreto. O sr. e a sr�. 150. gramas. de tapIoca, -

cerrar-síHf a,31 de Julho de 1906'. o'Walte'l' Wanderley, numa mesa de pista conversayam am-

1�.ca.ixin1ia �Ie passa;s; sém-; �" -l(, N:ãQ'� :q�;yolvidos os or!ginais.,pr_�mia- , Acy Cabral Teivemadamente _ O sr. �Sei'gio Alberto Nóbrega e Sra: Ra-
caroça.,

t�
,'df}$ ;-"", (Do Sindicato dos Jornalistas

quel Taulois, em mesa redonda aco�panha?os . pelo� Srs.
.

_*' Urna ,c.otfJ.i�sã'�
.

e�pecialmen.te constit_ll�da -,
.

Profissionais)Sitlney Lenzi e o' mais dis<mtid'o Jovem da cldade,'RIlY , MANEIRA-DE. FA.ZER: � . p-aI'{l)"-êst.�(#w.,..;àara o veredICtum, 60. dIas
, 01ltro dia, o cOl'reio nos trouxe um preseI;lte valio-da cidade de ltajaí. ,- a-pós

.

o ehce�T�mento , da� ihscrições. 1l:sse

-,- soo O primeiro livro de poesias, de Iris Fádel, intituladoO Dr, 'Dúrio Carvalho, Dr· João Assis Filho, o moço 1 _ Ferva o leite, e deixe' vel'edICtum e IrreCOrl'lvel.
I "Páginas da Vida".

-

nomeado secretário do corregedoria da Justiça Eleitora� e à mão; tome uma caçarola 0, -3(. A cada um dos autores das 5 melhores res- ° Iris Fádel é catarinense, nascida em Pôrto Belo.
H,uy do Vale Pereira, num bate papo tomavam seu Ul�- ou panela de regular ta-. postas será conce�ida. uma viage� grátis , Fez seus estudos, diplomando-se professôra no Ins-
que. E ao som da orquestra _sobre a d,ireção, do famoso MI- manho, e nela ponha o açu- -.;

ue ida-e-volta a MIamI, Estados Umdos, pa- ° tituto "Coração de Jesus", desta capital.randinha, a reunião prolongou-se ate altas horas.
çar, levando ao fogo para.' ra '2 pessoas (uma pa:a o premiado e outra ,- Reside, atualmente, no Distrito Federal e é uma dasX caramelar, qtlando estiver::;- para pessoa de sua .lIvre ,esco.lha� com �s- ° Brandes colaboradoras na Campanha de Educação deEm aO'rac1a.v�1 bate-papo com o Sr. Fe!ix Fóes, pre- caramelado despeje o leite' tada (hotel) de lO. dla�, �m MIamI, tam�em 'A,dultos e Adolescentes, do Ministério de Educação esid.ente <1�� s'()ciedade Bloco dos XX da cidade de Itajaí, quente, e, depois a tapióca,:::; por conta diYREAL-Aerov�as. Se o premla-

�
Cultura ..

rui informado que será no próximo dia cinco a escolha fazendo com que a mesma. do (ou premiados) deseJar fazer qualquer o Os vérsos da poetiza "barriga vêrde" agradam pelada mais bela itajaiense, que representará no con<!�rso caia em fórma de chuva;
() viagem for� de Mia'mi, .ou permanecer nos I ,,;ingeleza de suas palavras."lV[iss Santa Catârina" aquela' cidade. Srta. Ilma SIlva, deixe engrossar " 'd U do por mnIS tempo do que o " At' d-I I'

.

d d
.

t' t'b I
". ente ao cobiçado 2 R t" 1 d � Esta -()'Y UI s

R
,a

1 t d' f -,
raves. e es, rIs ,exp.l'Ime ver a en'os sen lmel1 os

p("'(I seu' porte e e eza e sena concorr _ e Ire a caçaro a o � estipula.do neste egu a:ne� o, po era a- de fases emocionais que a vida, na sua realidade, se nos
título. fogo, e junte os ovos bati- - zê-lo, porém por sua propl'la conta. N:ste ,..0 ::presenta.

.

X dos levemente, batendo' pa-' caso a dat:l da passagem ·de regresso fIca- I Em "AMOR", por exemplo, a professôra cabrinense
O Teatro Catarinense ele Comédia no proxlmo dia ra que desmanchem .bem; e � rá "�bél'ta" e deverá ser combinada previa-

, escreveu versos como êstes:
2� fHá estréia no Teatro Alvaro de Carvalho da peça "O leve ao fogo novamente, po� -, ment com a REAL-Aeroviàs. ,�"Amor ,_ pira ardente-
Intruso" Direção do Prof. Sálvio de Oliveira, cenário e uns 4 ou 5 minutos.

� * A pa�sagem concedida a cada um dos pre- Que aquece corações enregelados;guarda-roupa de Antônio Lopes Faria. 3 _ Retire do fogo, ·e des- ,- miados é pessoal e intransferível. ,0 Chama inextinguívelX peje em uma forma molha-�. ,x· Em nenhuma hipótese serão os prêmios con- Que redíme, purifica e aperfeiçoa;Festejou mais um aniversário no dia 23, a Sra. Adal- da, com água fria; deiXe es-

,- vertidos .em dinheiro. ,0 Inpedernido é o co,ração que� te não sente".
giza Pain Neves, esposa do Dr. Sebastião Neves. �ona friar e leve a geladeira até * Os premIados terao um ano para usar as E, falando da própria. inspiração, Iris Fádel criou
Ziza na tarde do dia 23, recebeu em sua residência pes- a hora de servir. (APLA). o

passagens. .,

êste sonêto:
iooas amigas que lhe cumprimen�avam. : � ., -l(. A data da viagem deve ser combmada pre- ,- Fazer versos, é sOlllhar acordada,A coluna social deseja a Sra. Pain Neves, votos de Precel-to do OI-a � viamente entre os premiados e a Real- É lembrar um passado risonho,felicidades. ,- AerOvias.

_ . ,0 É éhorar uma dor concentrada,
PRIS.ÃO DE VENTRE E o

.'L Os têsteIT!-unhos dos concorrentes sao. cons�- _. É da vida, r.eviver um sonho!
EXERCíCIOS FíSICOS' del'adoS propriedade. da. Real-AIerodvlas,. II, _ ,� ,

Os músculos do intestino __ vres de quaisquer dIreItos, va en o a lUS-
�

É conversar com o ente querido,
e do abdomen, como os de- ,- crição como autorização prévia para o uso,

,-
.

Dizendo-lhe: Amar é meu lema,
mais músculos do

-

corpo,
�

no todo ou em parte, dos referidos testemu- Segredar-lhe juntinho ao ouvido,
precisam de exercício. A ,�� 'uhos, premiados ou não, em cal'taz:s, anún- ,0

Belas frases de amor num poema!
vida sedentária causa enfra- dos spots e tudo mais que se l'elaclQne com

,

d d REAL Aerovias Para quem' sa-o mellS Tersos sI·ngelos".quecimento dêsses múscu- - a propagan a ,a -
.

los, concorrendo para o, -3(, O Candidato poderá concorrer quantas v�-,� Por que "os escrevo, com tanto ardor,
aparecimento da "preguiça - zes quiser, isto é, poderá enviar tant�s res-

�

Se me fogem da vida os anhelos?
intestinal". ,�postas quantos talões usados apresente. ,-Livre-se da prisão de ::

�

Canto-os com a mais viva emoção,
ventre fazendo diària- '"

- Somente para :você, meu amor,
mente um pouco de �...:;;::;::;__�I Minha doce e única inspiração!
exercício: caminhada a, ��:lJ'!' o Rec-ome:ndar:do aos am�tes da poesia, o �'ecente tra-
é saltõ, natação, re-' _ _ _�. , balho de Irls FadeI, aproveItamos a oportullldade para�� ou equitação. ,=

.

O
I f:licitl�t-la, e. desejar-lhe êxito em suas pr'óximas realiza-

SNES.
'

,-o o.....o o._.O.....O...'i... çoes I erarlas. .

ü.-.O....O.-.o- ,

$OC%AI$
.�

..................................................................i

.�-:----
.

=
i Zury Macbado; e... ! I

i A(ONT�CIM�NTOS SOCIAIS i
: . :.

...--� �---- .
........ -----� ,

I Dia t2 de - Maio

de Agôsto

no 12

GllANDE DESF'IL� DE MóDAS

EM BJ]:NEFICIO DA CONSTRUÇÃO DO
HOSPITAL INFANTIL

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
_ sr. Werner Müller
_ Zoldory Garofalis
_ sr. Emílio Guasco
_ dr. Arolde Pederneí-

Conforme já noticiamos, acha jse programado um

!\l'andioCliJ desfile de módas da "A Modelar", cuja renda

l'�\'el·tenl em beneficio do Hospital Infantil, grandiósa
iniciativa a ser concretizada, em breve pelo Lions Club

de Florianópolis.
-O desfile terá lugar nos artstocraticos salões do

Cl ub 12 e contará com a participatção gentilissima e

val iósa do CÔl'O do Educandário Santa Catarina. Os mo

delos da móda hibernal serão apresentados por distin
tissimns senhoritas de nosso fino meio social.

Possivelmente nessa mesma oportunidade será esco'

lhida a .mais bela florianopolitana, que, em breve dis

puta rá o titulo de mais bela catarinense e posteriormen-
te o de "Miss Brasil". -

,

A passagem da-s mesas, para êssa noitada de graça,
beleza elegancia, arto e altruismo está a cargo de dis-

tintiss'imas damas da nossa mais alta sociedade.
•

CONCURSO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN_

�

DUSTRIAL'

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Acham-se abertas até lO. de maio de 195'6, as inscri
< ões ao Concurso 'para preenchimento de uma vaga de
i'ROFESSOR DE DESENHO da Escola SENAI de Side-
l'ópolis. .

Vencimentos: Cr$ S.6Óo.,00 (três mil e seiscentos cru

zeiros) mens'ais, com direito a gratificação anual corres

l:ondente a um mês de vencimentos, càsa para moradia,
.!Umentos quinquenais, promoções e cursos de aperfeiçoa-
f''Jento.

'

Condições }Jara a inscrição:
a) Idade entre 21 a 35 anos;

b) Quitação com o Serviço Militar;
c) Apresentar uma fotografia 3x4 cms.; ,

d) Apresentar diploma de normalista, Escolas In

dustriais (ramo metal) ou Certificado de conclusão ne

furso -daS' Escolas SENAI QU Ferroviárias '(ramo metal).
Outras informacões serão prestadas aos interessados

na séde do DepartaIT;ento Regional do SENAI, rua Tenen-'
te Silveira, n. 25, em Florianópolis e nas Escolas SENAI
('e Siderópolis, ,Joinvile, Blumenau e Ferroviária de Tu
barão.

CorDO 8 Alma
Existem duas fôrças poderosas
que me tortaram numa luta ingente:
uma contém Iuxúr-Ias venenosas,
outra no amor me fala ternamente!

Silo-me as horas; pot· isso, tormentosas!
Tôda a ventura - que minha alma sente
no .af'eto pUl10 como as' puras rosas _

logo é desfeita por lascívia ardente!

Assim, no espírito e na carne, a guerra
entre o desejo e a redenção do amor

todo o motivo do tormento encerra!

Pois, no meu corpo, nunca o pecador
há. de trocar um só prazer da terra
pelo distante céu do sonhador!

.

Hélio C. Teixeira

.JOSEF desenhou esta encantadora bolsa, para ser usa
da com. trajes de festa .. simples e de couro. A alça ,é bem
Im'ga e o fêcho é dourado, com desenhos. (Foto Trans-

World,

AVENTUR�S DO. ZE-MUT;RETA

COMPRA-SE CASA
Compra-se uma casa nas imediações do centro da

Cidade. Tratar à Rua Cl'ispim Mira, 64.' ,

r -

,"""_;--

..

·i

"�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Domin�o, no está�io �a f. C.' f. pelo certame esta�ual:
�."

'

j;
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�'O Estado Esportivo"
••••••••••••••� r ••••••••••o•••!•••••••�·•••••••__•••••••••••••••.............. r•••••••••••,

Auxiliares E'disson
Francescon, Zukmíra C.
Maitto, Dyrce Rohde, Dyr
lei Rocde e Marta Lucas de
Mello
'Dep. de Propaganda e Pu

blicidade -=- Romano Ansel

mo Fontana
Auxiliares - Waldemar

�·ICrdee�ot�'ett�S����o G���t�� INTENSAS AIIVIDADES DOS "TRES
cescon, Germino,

°
Reginatto,

GnANDES" DA CApI'TAl· t'Q·PERloOoDOJosé Américo de Mello, AI- I'{ f. t'4
zira Maraschin, Leonides ,

Ve����!�o�r�� �p!���t;:aae' DE 28 DO CORRENTE A 1 � QE MAIO
para apresentar os nossos

J
'

t C it I' It'
I T. SI"protestos de estima e aprê- agos nes a, apl a, raJal� ,�m�nau,

Concórdia, Criciuma, Siderópolis e

São João Batista

o 20 período foi cheio de
lances emocionantes mais
não houve alteração no PIa-Icardo _' "--------------.._----
Aos '40 Oms. penalti cla- Imoroso co�e�ido _

por

�il-I Amar que o JUIZ nao assma-

lou. .'

.

Ass}m terminou a parU- I '

da, com a vitória do -Marte

j
pela:'con tagEmí.' dê-2d.-
No 'venéedor ,;soJJ�essai

ram":'-s� ;Zêzi�ho -e 'Ori��l;os
outrôs com' alfos e.'baixos:
Nos vencidôs teve seu Pr"lmo 'e"lr:3 Convocaca'"'o Um conjunto completo e peças diversas ém separado.

ponto alto Victor o melhor

I
'

,

l:I" A venda na rua Almirante Lamego, 25. Nesta.

da cancha e o restante re- SÃO '-CONVIDADOS OS SENHORES SEGURADOS A mais bem afreguezada e sortida,no Estreito, ven_ DANDA JÁ É PAULAI.
guIar. . - D'A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA- de-se. NO _ Acaba de dar entra.

O Juiz sr. Reduzino Fa- SIL A SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL EX- Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolis. i
da na F.C.F. para registro

rias teve sua atuação cheias TRAORDINÁRIA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO NA SEDE, J
o contrato do zagueiro Dan.

de falhas anulando um tento SOCIAL AVENIDA ,RIO-BRANCO 125 - SÉTIMO' AN-
.

da com o Paula Ramos,
lícito dos visitantes, e dei- DAR ÀS DEZ HORAS DO DIA 29 DE MAIO DE 1956

+...+. +...+...+. +.• ..,...+. +...+. +.+•.•, +. ��+., transferido que fói há pou-
xando a partida encami: AFIM :QELIBERAREM S,ôBRE A SEGUIN�E ORDEM � ,+ .. �. � .. �_ � � � • .� co 'do Avaí. Sem dúvida a

nhar-se para a violencia por DO DIA: °

,

•

tI· "'.' f!•. primeira grande aquisiçã�
intermédio da equ'ipe 'do ALíNEA A) - RE:FORMA 'DOS ESTATUTOS DA fIi". M O CA·.:.' do clube dos Carioni em 56.
Marte, sendo substituido pe. SO"CIEDADE ..+.. ' ��. * * *

lo sr. Osmam 'Boábaid com ALíNEÀ B) _ INTERESSES GERAIS .t. �; A PRELIMINAR DE DO·
atuação regular. RIO DE JANEIRO, 16 DE ABRIL DE 1956 .t. Precisa-se para serviços de escritório. 01'- ,�� MINGO - A partida preli
As equipes jogaram assim JOÃO· CARLOS MACHADO - PRESIDENTE .�. denado a combirrar. 'I minar do prélio Palmeiras x

constituidas: GALDINO DO VALi"E FILHO - DIRETOR I; -.- �t" Figueirense será disputada
j :eNIO CARVALHO DE OLIVEIRA - DIRETOR �:.. , }ra,tar � rua Cons. Mafra - 35 - sal� 7. �l entre os conjuntos de aspi-

MARTE - Roberto; Wil-
,.

�:.. Flonanopohs - S. Catauna
,�t" rantes do alvi-negl:o e do

mar e Alvim; Zêzinho, Dé e �� Tamandaré com iniício às'
o, I A G t· h � (+' � �

'

..
' '

� .......... �
.. ° .'nva; ry, u In o, Ag5!- f". r:-.�.".'H.�.""."'.""+",,""."'.�.".".".",,",,W"""."4.) 13,30 hOlas.

nor, Osmar e Fillete. CONTRATO' DE CAS,A"MENTO * �. �.

,- TRILHA E CARLITO RE-
NOVARAM - Deram entra
da na F·.C.F. os novos con

tratos dos players Trilha e

Carlito com o Figueirense.
Fala-se que é _provável o

reaparecimento do atacante
gancho na peleJa de do
mingo com o Palmeiras, pe
lo Estadua� de 55.

A SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATI
VA '-'SADIA" TEM NOVA DIRETORIA
Recebemos e agradecemos

,.'0 of.ício abaixo remetido pe
'la' secretaria

.

da
,
Sociedade

Esportiva e Recreativa "SA
DIA":
"Concórdia (SC), em 20

de abril de 1956.
,

Ilmo. sr. redator Esporti
vo de 'O Estado"

, Florianópolis
Prezado Senhor:
Temos a grata satisfação

em vos comunicar que, em

Assembléia Geral Ordinária
realiza'da em is do corrente
mês, foi eleita a 'Diretoria
que, 11;0 período de 1956/

- 1957, deveiâ reger os des
tinos desta Sociedade, fi
cando a mesma assim cons

tituida:
Presidente Honorário

Dep. Attílio Fontana
Presidente - Osório H.

Furlan.
Vice-Presidente - Dr. Vi

.tor Fontana
Secretário, Geral - Cló

.vis C: 'Oliveira
.
1° Secretário - Ç,h{erino

l}nzarneUo ., "; .r
, 20s Secretários r- Gio
�conde Rossetto e 'Pedro Ven
.delino Engel

Tesoureiro' Geral -:- Otto
Tramontini
1° Tesoureiro - Claudio

Vicente Marcon
2°s Tesoureiros - Sílvio

Lopes da Silva e Antônio J.
Flortaní
Oradores, _ Dr. Olavo

Rígon e Dr. Roberto Noguei
ra da Gama
Diretor Social - Mário
ontana
Sub-Diretor Social

Waldomiro Lucas de Mello
Auxiliares - Jacó Bres

cianini e Orestes Perotto
Diretor Geral de Espor

tes - Erwino Ritter
S�b-Diretor de Esportes

- Renrique Ivo Ronchetti
.A uxiliares - Adahyr Fa

rína e Mathias Darcy Hen
sel

,

Bíbllotecãrío Ivo Cor-
rêa '

ço.
Atenciosas Saudações.

Osório H. Furlan
Presidente

Clóvis C. Oliveira
Secretário Geral".

�
-"""',,�

,_.,1

.•)'

MARTE 2 X HURACA'N 1

"

-.;f��
Desde o início da fase

complementar embora je
gando melhor 'os locais abu-

ta. sam do jogo violento por
Eram precisamente 16 ho- estarem em seus próprios

ras quando -o juiz sr. Re-. domín'ios.
duzino Farias deu início à

peleja perante grande assis
tência, coube ao Hurucan
a ,movimentação da pelota.
.'\' eq.uipe tocaI lançava-se

r-_o ataq_Jle tentando a todo
custo abhr a,contagem mas

tendo na defesa visitante
Victor, seu. ponto alto, que
aliviava o perigo.
Notava-se no prinCIpIO

que o Hurucan mais articu
larizado e com mais técnica
pressionava a cidadela con

trária e quando eram de�
corridos 20m. de jôgo surge
o 1'0 gool da tarde por in
termédio de Guaracy com

um chute forte de fora da
área.
Não desanimaram os lo

cais, melhorando de' produ
ção ,conseguem igualar o

maréador' aos 30 m. com

um gool de Orival.

Logo após aos 41 m. con

fusão na área dos visitan
tes, Ary chuta forteo a bela
vai éhoGar-se contra o tra
vessão e sobra para Gutinho
qu<; atira inapelavehp.ente
assinalando o 20 tento dos
locais.;

"-

Aos 43 mito Jurandir cen
tra o balão e êste vem -cair
aos, pés de Wilson que as

sinala o tento do empate HURUCAN - Enio; Vic
mas o juiz anula-o sob ale-, tor e Osni ;+Batista, Wilson

gação de impedimento. e Torradõ; Jurandir, •
Gua-

Logo depois teJ:mina o 1'0 racy, Hernani, Mário e Na-

tempo. ao.
'

Esgotando o período de' Na preliminar venceu a

descanso voltarain as eq�lÍ-ll equipe do Hurucan pela ele�
pes sob a ordem do novo vada contaglem de ,7 x 1"
Juiz sr. O:smam Boabaid. Escreveu: W. L\)hme!)'er

A F.C.F. está distribuindo rá de Funcionamento,
A 28 do "col'rent,e. será ,m�nau e o. �. W. Marcílio

aos interessados a circular ' expedido pelo Conselho
iniciado o Calendano Te-IDlas de Itajaí. bs ., Regional de Desportos

" FEDE
. a aixo :

nístico de 1956 ,daINENSE- As provas serado Ld�sPuTta- "Florianópolis, 20 de abril para":' a temporada de
RAÇÃO CATAR

. td�s nas quadras o Ira

e-Ide 1956 1956.
DE TENIS, co.m a realiza- n�s Clube e 14 B. C. :da ca-

. CIRCULAR N0 6/56 Comunicamos ainda, que
ção do "TorneIO ?,e Aber- pital do Estad�, remanAdo I A Federação Catarinense as inscrições para atletas
tum da 'I'emporada", cons- grande. e;c�ectatIv�, em to�- i de Futébol, pretendendo or-1estarão abertas a partir de
tando das seguintes pro- no do InICIO do Calenda- I ganizar os carnés para os Ito de maio vindouro, sendo
vas:
.' ,

rio Tenístico", umavêz que Icampeonatos da Capital re_ obrigado virem acompanha-
Masculinas - 3 Simples e as provas marcadas para 28 Ilferente ao corrente ano, co- �dos do numerário eorres-

duas duplas e 29 do corrente reunirão os
lmunica aos Clubes ínteres- pendente.

Femininas - 1 Simples-e, principais clubes de tenis
sados que deverão fazer As associações que' se

1 dupla ,1 de Santa' Catarina, e as me-
seus reqlterimentos de Ins- acham licenciadas e que

Juvenil - 2 Simples, 1 lhores raquetas, num pleito crição até o dia 10 de maio não voltarem a disputar o

dupla e ainda 1 dupla mix- que por certo sensacionali- p. vindouro.é '

Icampeonato do corrente ano
, .

t istí d PIO XII RECEBERA HO·
ta zara os meios ems ICOS o perderão sua filiação, não '

Estado,
.

ressaltando, o di- JE OS CRACKS BRASI-'
Pará que as. inscrições podendo disputar jogOS com "EIROS _ O Papa Pio XIIConsoante estamos infor_ nâmico trabalho �de soergui- sejam deferidas é neces- "associações filiadas.

macios, tomarão parte no mento do tenis catarinense
I ti I

estará hoje abençoando os

C b d �J -

D 'd' F -l sário que, as asso�iaçõe.s Sem outro par ICU ar, jogadores que compõem aTorneio o Lira Tenis lu e pelo r. oao aVI er-
h i t t r

d p.reenc am os segu n es qUI- ap. r.esen amos nossas co -

seleção brasileira em excur-
de Florianópolis, o E. C. reira Lima, presidente a d

I d
sitos: iais

I são pela Europa. '

Boa Vista de Joinvile, o Ta- Federação Catarinense e
a) Estejam quites com a Saudações' .y.. ;:. *

'

bajara Tenis Clube de Blu- Tenis. tesouraria da F., C. F.; Arno Lappel DANILO SERÁ TÉCNICO
b) Tenham obtido oAlva, 10 Secretário

I� Do Rio informam que o

centro-médio Danilo, inte-
, grante de tantas jornadas do

DERROT'A DO BRASil FRENTE' A I futebol brasileiro, terminou
I
seu contrato, com- o Botafo-

I go
e· vai descalçar, as chu-

'''s-au'ADRA,AZZURRA'''I 3 X O ! teíras para ser pl'epar,ador
.

:;' ,

'

.

"

.

I técnico possivelmente no ín
,

A seleção do Brasil, em invencibilidade 'dos brasi-,' terior de São Paulo.
seu quinto jogo na Europa.Jeiros, , 1, * ,x, *

.

enfrentou, ante-ôntem,' em . O próximo adversário do TREZE' CLUBES NO
Milão, a famqsa seleção ita-Brasil será o selecionado da CERTAME PARANAENSE

-

liana .que conseguiu bonita Turquia, estando o com- DE 56 _'Divulgá-se em Cu
vitória pelo escore de 3 x O, fronto marcado para o dia nitiba que, tendo em' vista
"quebrando desta forma alo de Maio, em Istambul. ser possivel o retorno da

·A. E. Jacarezinho e do in

gresso do Rio Branco, de
Jaraguá que solicitou ins
crição, nada menos de 13
concorrentes teria 'o próxi
mo campeonato paranaense
de futebol.

.

'Deverão estar ocupadís-I nesta Capital (Campeonato
simos no período de 28 do

I
Estadual)

corr�nte a 10 de Maio vin- Avaí x p�.ysan_dú (�rus-
douro, ou seja no espaço da que), em São Joao Batista

quatro dias os três princi-I Pa�la, Ra�os x Itauma,

pais .clubes de foot-ball da em Siderópolis
Capital que são AYliÍ, Fi- . Dia 10

gueirense ê Paula Ramos. Avaí x Seleção da L. I. D., FUNDADA EM 1765

em Itajai ELElÇÁO DAS DIGNIDADES

E·
.' F'igueirense x S.R.E. SA- ' De ordem do Snr. Irmão Provedor, para cumprimen-IS os Jogos: .

Dia �8 DIA, em Concórdia . to dos dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso
Avaí x Olimpico, -em Blu.: Paula Ramos x Comerciá- da Irmandade, convoco os Snrs. Irmãos eleítores.vpara

menau
f rios, ,em Crieiuma no dia 2 de maio, ás 17 hoi'as, comparecerem no Consis-

Dia 29 I Avaí x Paula Ramos (mis_ tório da Irmandade, afim de se proceder °à eleição das

Figueirense x Pal'meir:ts, tos), nesta Capital
, I Informo que é permitido aos Snrs. Irmãos eleitores,

Dignidades para o 'bienio de 1956 a 1958.

que não puderem comparecer, por motivo justificado, re
meter ao snr. Irmão Provedor as suas chapas, dentro de
carta fechada e assinada (Art. 28 do Compromisso).

Consistório, 15 de abril de 1956
José Tolentino de Souza

FEDERACÃO CATARINENSE DE TENIS
, ,

Torneio de Abertura OQ ,('emporada
28 e 29 de abril

EQUITATIVA -DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASil

Sociedade 'Mútua de Seguros Gerais
Assembléi:a' Geral E�traordinária

Contratou casamento, na cidade de Joinvile· em dias'

do mês fluente o sr. Cesal'_dj! Sá, com: a pr:endada senho·
rita' Sieglinde Lang, filha do sr. Wolfang \Lang e de sua

cxma. senhO'ra d. Véra Lang.
Pessôas de projeção nos meios sociais da Manches

ter, o ato l'evestÍ'u-se de grande brilhantismo.
Aos noivos e seus dígnos genitores, sinceras felici-

taçõ�H de "O Estado".
'

CARNETS PARA OS -CAMPEONATOS
DA CAPITAL DE 1956

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS

PASSOS E HOSPHAl DE CARIDADE,

Secretário

DIFERENCIAL PARA CAMINHÕES-

PARTICIPACAO
1

ALONSO P. P. MACHADO e RUTE HELENA MA-·
C.HADO, participam aos parentes "e pessôas de suas re

la'ções o nascimento de sua filha Rita de Cássia, ocorrido'
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa no dia 25 de abril de
1956:,.

,

NOTICIAoS DE
IODA PARTE
AMÉRICA MINEIRO X

FLAMENGO - O América
Mineiro enfrentará o Fla

[mengo, no Rio, no dia 1° de
maio, data consagrada ao

trabalhador.
+:. {{o *

MEIRELES REGRESSOU
_ O atacante Meireles aca.,
ba de regressar' a esta Ca
pital após vários meses de
permanência no Rio. Veio
para ficar e ao que parece
integrará na temporada seu'
clube de sempre, o F'iguei
sente.

"APRONTO" DO FI-
GUEIRENSE - O conjunto
do Figueirense, sob as or

dens do técnico Garcia fará
esta tarde seu derradeiro
treino para a luta de domin
go próximo quando recebe
..á a visita do Palmeiras.

* * *

NO URUGUAI, O SUL
AMERICANO DE ATLE
TISMO DE 1958 - O Uru
guai será séde do .próximo
Campeonato Sul-Americano
de Atletismo, em 1958, foi o

que ficou decid{do no Con
gresso 'do esporte base há

pouco realizado em Santi�go
do Chile.

,y.. * *

O GR:eMIO EM CURITI
BA SÁBADO E DOMINGO
- Porto Alegre, 26 (V. A.)
- O Grêmio Porto Alegren-
se acertou, ôntem à noite,
uma excijrsão a Curitiba
neste fim /de semana. Os
tricolores jogarão sábado
contra o Coritiba e domingo.
frente a um selecionado uni
versitário.

* * *

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A r EXPOSiÇÃO MUNICIPAL DE SUINOS, D'E CONCÓRDIA, CONTARÁ COM O AUXILIO DO, GO VÊRNO DO ESTADO.
/ .

.

INTEGRA DE PROJETO DE lEL NESSE SENTIDO, APRESENTADO À ASSEMBlÊ IA PELO D'EPUTADO ESTIVAlET PIRES .

A) - A lIa. Exposição Municipal de Suinos.

Sob os auspícios da Prefeítura Municipal de Con

córdia e da Associàção Rural, deverá realizar-se no mu

n icípío de Concórdia, nos dias 21, 22 e 23 de setembro

vindouro a lIa. Exposição Municipal de Suínos.
Não ignoram os catarinenses os sucessos alcançados

vela Ia. Exposição Municipal de Suinos, r�alizada junta
mente com a Exposição Estadual do 'I'rigo, no ano de

] 953 p. passado. A partir dessa data para cá, nenhuma
� outra exposição dêsse gênero foi realizada no Estado,

embora tio setor da suinocultura, indiscutivelmente, o

município de Concórdia venha desempenhando papel de

clestaque, no cenário econômico da Nação.
.

Podemos, sem qualquer receio de contestação, afir-

mar que poucos são os municípios do Brasil que se têm

empenhado, com afinco, no incentivo à produção agro

pecuária, como Concórdia.
O povo catarinense como o dos estados vizinhos, nos

dias 21, 22 e 23 de setembro próximo, terão mais uma

v ez, a prova cabal d'aquilo que há muito vimos afirman

do, isto é, de que Concórdia é o município líder da suí

.r:ocultura em nosso Estado.
Na mencionada Exposição Municipal de Suínos, à

vista dos resultados que de ante-mão sabemos .Irão ser

c.presentados, terão os catarinenses oportunidade de,
mai de perto, conhecer o grande desenvolvimento da sul
nocultura no Oeste e o âmparo que estão a merecer os

nossos abnegados colonos, bem como àquelas instituições
'que têm empreendido extraórdinário incentivo à produ
ção agro-pecuária.

B) - O desenvolvimento da suinocultura em

Concórdia.
A posição de destaque do município de Concórdia,

pela prática de sua suinocultura racionalizada, já des

pertou a atenção das mais altas autoridades do País,
qUe lhe apontam como uma das mais adiantadas. Dentre

as autoridades, interessadas no desenvolvimento da sui

nocultura nacional e que já visitaram Concórdia, desta
camos: o Dr. Mário Dapicê, do Instituto Biológico de

São Paulo e um dos descobridores da fórmula da vacina

cristal violeta; o Dr. Jorge Macario de Mello, Chefe do

Serviço de Suinotécnica da Secretaria da Agricultura do

Estado de São Paulo; o Dr i Marçal Campos, Chefe da

Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal do

Ministério d aAgricultura, no Rio Grande do Sul; Direto
res de Diversos Serviços Técnicos dos Estados do Paraná

e São Paulo; Diretores de Frigoríficos, sediados nos es

tados do Paraná e Rio Grande do Sul e últimamente uma

ilustre caravana encabeçada pelo Brigadeiro Nero Mou- Com esta justificação, entregamos à maioria desta

ra e pelo Dr. Cunha Bueno. ..::�ssembléia Legislativa a sorte dêste nosso projeto, e o

A visita dessas autoridades ao município de Concór- :l:azemos na certeza de que esta mesma maioria, integrada
, dia, para observar os métodos e a técnica empregada na 1'01' homens de reconhecido e sádio espírito público, não'

criação de suinos, deve constituir motivo de orgulho e «esejarâ ser responsabilizada, se o magno certamem da

satisfação para os catarinenses em geral. Capital do Trabalho do Oeste Catarinense vier a sofrer

C) _ RAÇAS. qualquer malôgro, pela falta de recursos financeiros.
.

Dentre as várias raças de suinos conhecidos, predo- Digo, pela falta de recursos financeiros, porque, tra-
mina por excelência, no município de Concórdia a Duroc- balho, esfôrço, empreendimento e bôa vontade jamais
Jersey que é a que melhor se tem adaptado à. região e

faltou e faltará à nobre gente que me honro representar
Que melhores resultados econômicos tem proporcionado nesta augusta Casa.

aos 'criadores. Em 1953, a Granja "SADIA" da organiza- Palácio da Assembléia Legislativa, em Florianópolis
cão comercial -Indústria e Comércio Concórdia S. A. GOS 25 dias do mês de abril de 1956.

'

.:._ pioneira no fomento à suinocultura importou direta- Estivalet Pires, deputado pelo PSD.

mente dos Estados Unidos um lote de cincoenta suinos de

PUI:O "pedigre" Duroc-Jersey, com o que

conseguiu melhorar, consideravelmente a qualidade do �•••••••••••••••••••••••
rebanho do mUllkípi� Atualment� a mesma Gr�nj� I

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••f.

�or intermédio do Consulado da Suecia em Sã,o Paulo e : i
de seu adido agrícola, como dos representantes da Fede-., e

�:�:�r�:s��r�������e�:���o:;t!� !o:��a��e�e�a:��e:s nde; I U�! umo I� a 01 i
celebre raça dinamarqueza "Landrace". Trata-se de uma •

..

�:��apl��eel:teo ce�c���·:���i��oUi��a;l�:��:e�t�e�r::�'!e�r�� I· •
i

dutividade de carne. São ainda, criados no município de
..

Concórdia aLém das nossas conhecidas raças criolas, sui-.' i
nos as raças Hampshire, Poland-China e Tamwor�hs. I: Fumo tostado é aquele que passa por um processo espedal de tratamento, durante' o qual o' tabaco

....

D) _ Experiências que comprovam o grau de ': . fica:
desenvolvimento' da suinocultura em Con- .ii3ento de toda a nicotinà e do gosto ardido. :

.d·· •
cor la. •

A campanha em _prol do fomento da suinocul�ura 'no I É essa a razão por que os cigarros fabricados com fumos tostados são mais suaves, mais
' :

município de Concórdia, encetada pela prOgreSSIsta 01'-
aromaticos e não:

ganização industriaJ - S.·A. Indústri3;..e Com�rcio Con- .::rritl\m a garganta. :
,córdia - seguida de imediato pelo apolO efetivo do Po- :
der Público Municipal, da Associação Rural e de ?ra�de

••S'•••·

.

S',•
.=

número de, criadores enseja atualmente eXpel'IenClas
_

técnicas que comprov�m o' alto e elevado índice de seu , :
desenvolvimento; :

.
À guiza de esclarecimento, passamos a registrar al- :

gnns resultados já comprovados técnicamente: _

. O
•

10 _ Um exemplar da raça Duroc-Jersey, abatIdo maximo em cigarros de classe, é fabricado :
com cinco meses e vinte e nove dias, pesou J :

:
com fumos tostados de fina qualidade. •

119 quilos; •

20 - Outro exemplar da mesma raça (capado),. •
_ :

abatido com cinco meses e vinte e sete dias, :...........
. •

( ,�..
,

•..•...a·····.·······..•...•..•..•...•.!••••t 4I••••••••� :
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Projeto de Lei D.
Concede auxílio à lIa. Exposição

Municipal de Suinos do Município de
Concórdia.

O Governador do Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes dêste Estado, que

a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a se

guinte lei:
Art. 1 - FICA o Poder Executivo Estadual autori

zudo a. conceder à Prefeitura Municipal de Concórdia .o

auxilio de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), des

tinados a atender parte das despesas com a realização da

ITa. Exposição Municipal de Suínos, a realizar-se nas

datas de 21, 22 e 23 de setembro do corrente ano.
-

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal de Con

córdia, sessenta dias após a realização da Exposição de

que trata o artigo precedente, prestará contas ao Gover

r.o do Estado do auxílio de que trata esta lei.
.

ArL 2 � As despesas oriundas desta lei, correrão

à conta do saldo disponível do exercício anterior.
Art. 3 - Esta lei entrará em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Assembléia Legislativa, 25 de 'abril de

)956.
Estivalet Pires, deputado pelo PSD.

JUSTIFICAÇÃO

•

'pesou 117 quilos.
A espessura do toucinho, na matança, em média, foi

constatada "de duas a duas e meia polegadas.
Os dados obtidos acima, foram verificados em ani

mais criados pelo sistema' de alojamento confinado e

alimentados com ração concentrada.
_

A exposição acima, pela sua expressão numerrca,

dispensa maiores comentários sôbre o alto valor econô

mico alcançado na criação de suínos no município de
Concórdia.

E) +: Amparo do Poder Público Estadual à
conclaves dessa natureza.

A realização de exposições, como' a qne se vae levar
A realização de exposições como a que se vai levai'

fícios para o Estado. O Govêrno do Estado de Santa Ca

tarina, nem sempre, omitiu-se no concurso, quer material
como moral, à conclaves dessa natureza. Haja visto, a

recente Exposição Nacional do Trigo, realizada na cida
de de Joaçaba, a qual muito embora contando com o au

xilio de dois milhões de cruzeiros do Govêrno Federal,
não deixou de contar também com o auxílio do Govêrno
c'o Estado. Para tanto, o, ex-governador Irineu Bornhau
sen, pela mensagem Nr , 1.008, de 10-8-55, solicitou a ês
te Poder Legislativo a necessária autorização para abrir
o crédito especial de Cr$ 200.000,00, destinado a auxiliar
àquele magno conclave. A Exposição Agro-Pecuária de
São Joaquim, a Exposição Avícola de Canoinhas e a Ex

posição Agro-pecuária de Lajes, tôdas realizadas em da_
tas relativamente recentes, contaram com o auxílio do
Poder Público Estadual.

Crêmos que a Exposição Municipal de Suinos do
município de Concórdia, pelo que representa para a eco

nomia do Estado de Santa Catarina não poderá, como as

demais deixar de merecer a indispensável e patriótica
colaboração do atual Govêrno do Estado.

-Tenho, para comigo, a convicção de que o ilustre
catarinense que detem as rédeas do Executivo Estadual,
face aos propósitos que vem anunciando, não deixará de.
emprestar seu apôio à medida que estamos propondo, uma
vez que êste Poder Legislativo lhe dê a necessária e de
vida autor-ização para a abertura do crédito.

F) - Recursos para à cobertura do projeto de

lei que propomos.
Estabelece a Constituição do Estado de Santa Cata

rina, que nenhuma lei poderá onerar o Tesouro do Esta
oc, sem a atribuição dos recursos necessários.

A seu turno, o Código de Contabilidade Pública, vi
gente para a União, Estado e Municípios, prescreve co

mo recursos hábeis para a abertura de créditos os seguin
tes:

II - Os provenientes do saldo verificado pela
economia de dotações orçamentárias.

,
II - O excesso de arrecadação, comprovado atra-

vés de índices técnicos.' "'. '. "

III - Os decorrentes do' saldo dísporrível do exer-

cício anterior. -,
t �

Pela mensagem apresentada a Assembléia em data
de 15 de ,abril corrente, pelo Exmo. Sr.'Governador do
Estado, vêmos registrada, às fls. 86, .u- exiS1êriéí� de um

SALDO DISPONIVEL, para o exercício de .1956, da im-
portância de Cr$ 37.196.815,2.0.

.

À conta .dêsse saldo, os créditos abertos até esta da
ta, segundo o 'Diário Oficial, não atingem .aiquer a casa

dos vinte milhões de cruzeiros.
Há assim, evidente e considerável saldo não com

prometido.
O município de Concórdia, somente no exercício de

• J 95/1, concorreu para o erário estadual com uma arreca

dação de Cr$ 15.308.179,50. , (Mensagem Governamental
pág. 97). '

.

A importância do auxílio pleiteado neste projeto de
lei, em relação ao que Concórdia dá ao Estado se nos

afigura .um desfalque 110 Tesouro do Estado, co�parável
proporclonalmente, Se fossemos retirar 'do deserto de
Saára um "pires de areia".

CONCLUSÃO

FLUXO - SEDATINA
Alivia as' colicas uterinas

Pel& avio de seus componentes Analge

sina - Beladona - Piscidia e Rama

meUs. a PL�O-S!lDATINA alivia pron

tamente as colic&s uterinas. Combate as

ltreau1ar1clad�s das funÇOea perlO<ilca$'
das senhoras.

•�ie e feeulador dessu tunçeea.

HOJ E NO
27 DE ABRIL

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1630, os' holandeaes que havia desembarcado em

fôrça empenhados em conquistar a foz do Capiberi
be, onde tanto trabalharam pela fundação do Re
cife, sofrem uma emboscada na Illla de Santo An
tôn io, na qual ia crescer o bairro principal de nos

sa melhor cidade do norte do país;
em 1806, o Ouvidor de Santa Catarina foi enviado
ao Rio Grande do Sul, a fim de criar a comarca de
Pôrto Alegre;
em 1809, no Rio de Janeiro. faleceu o pintor flumi-

nense Manuel da Cunha, um dos pioneiros da pintura
no Brasil, o qual legou algumas telas de apreciável
valor documental para a história da arte no país, is
SO numa época em que nos faziam falta capacita
dos mestres na arte;

- em 1825, o general Frutuoso Rivera, consagrado
como um dos heróis da Independência do Uruguai,
mas até então mercenário a serviço das tropas Im
periais de Pedro I, bamdeou-se para seus compatrio
tas, ao ser aprisionado, na saida da Colônia do Sa
crs.mento pelo famoso Lavalleja;
em 1840, repentinamente estando a frente da Cava
laria imperial no Passo do Azeredo, nos arredores
de PÔ: to Alegre, faleceu o General Bonifácio L:::ts
Calderun, um dos chefes legalistas empenhados l":;'l

bater os revolucionár-ios republicanos farrapos:
err 1875, deixou a administração. desta proviu .ie (

dr..João 'I'orné da -Silva, Foi um dos mais op erosos
admin istradcros +a terra barriga, no reg im e nus-

sa do :

-

em :iR!JO, inauguro <se a Estrada de Rodagem l ig an
do a ent.âo v i la de Tijucas à Nova Trento. E.:bt 1'0·

devia de 3'4 quilômetros foi contratada pelo 'coronel
Henrique Car lns Roiteux, associado a José .41ex"n
dre Natividade, �)ela quantia de Z5 :459$, +end«.
aliás ·�'id(). .orçada .pelo engenheiro militar Aíbe rto
Ferreira de Abreu (hoje Marechal reformado) 'em

. <15 :700�!íSO; Bem e de ver o manifesto prejuízo que
resultou rara a f'rma construtora;
em Hi27, f'aleceu o dr. Carlos de Campos, pr-vidente
do Estado ele São Paulo.

André Nilo 'I'adasco
. �._-------,._._--------------

'1ocê sabia que.. :

t
•

"
--�'

C4tfJCéR PULMONAR eS7:4' EM A{/-
MétuTO. DO/S' éSPECIAUSTrI$ oe
F/tAOÉLFIA ANUI'v'CI,c7/1'7@Ué JA'E'
,.q FORMA I11AIS CfYYUI(/ De c4N
CéR. P�"'EDo/mNA 8VTREOSHO
!l1é5t1/S_ De 40 ri 704M:JSDê ID4-
0é5. 11/0 INíCIO, .o'-;,95A oeSPERCE-,
8100 E (j)(/,4NOD o D06VTé SE 04'
CO,t/TI'I, J;1' E' Tr:j.:R.;'Dé;"'�'���._�� �.--

E,Vo.P,rlE ClRülLO
QC/E 5'E FOP.-n4
/::;11 TOk'l'/O D4

Ll/A. IAi[)IC.4 (r7L/-

CINE SÃO JOSE
As 3 - Shs.

"Na Téla Panorâmica"
Richard EGAN - Cons

tance DOWLING em:

GOG, O MONSTRO. DE
CINCO MÃOS
technicolor

No Programa:
Sul em Foco. Nac.

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

1.-1·1\4
As 5 :_ 8hs.

"CINEMASCOPE"
Fred ASTAIRE - Leslie

CARON - Terry MOORE
em:. _

PAPAI PERNILONGO
technícoíor de luxo

No Programa:
.Fatos em Revista. Nac.
Preços: 18,00 10,00.
Censura até 5 anos.

tl·_I_I_I:L
As - 8hs.

Nin.on SEVILLA - Victor
JUNCO - Roberto CANE
DO - Agustin LARA em:

MULHERES SACRI-
FICADAS

No Programa:
Variedade Na ''feIa. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

Jlei�iiIJI As ., Bhs.
-

1° - Vitória Filmes. Nac.
20 - NA ROLETA DA

VIDA - Com: Robert Li
vimgsten

30 - MADALENA
Com: Marta Toren.
Preços : 8,00 - 4,00 .

Censura até 18 anos.

technicolor
No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
10 - Gine Repórter. Nac.
2° - NAUFRAGOS DO

DESERTO - Com: Wayne
Morris
3° - -PRIMAVERA NA

SERRA - Com: Roy Rogers
4° - O CHICOTE DO _

ZORRO - 3/4 Eps.
Preços: 8,00 4,00.
Censura até 14 anos.

EMPREGADA
Precisa-se de duas em

pregadas para o Rio qUe fa
çam todo serviço de casa. Pa
ga-se bem exige-se referên
cia. Tratar a rua Vitor
Konder 71.

NASCIME'NTO
RITA DE CASSIA MA

CHADO, é o nome de uma

gentil menina que veio ale
grar o �ar do nosso amig'o
Alonso Machado e de na.
Rute Helena Machado, fatli
oconido ontem na Matel'ni
dade "Dr. Carlos Corrêa".

Desejamos a recem-nasci
da e seus lmis, pUl'abens e

felicidades.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



6Elcrtanépnlls, Sexta-feira, 27 de Abril de 'ÜHít;o ESTADO
------------�--------------------------------------------

JUIZO DE DIREITO DA deverão ser 'ouvidas as tes

COMARCA DE TIJUCAS. temunhas Atanásio Antônio
Bernardes e Antônio Luiz
Ouriques, lavradores, resi
dentes e domiciliados nesta
Cidade. Requer mais que,
depois da justíf icação, seja

OCURAMfeita a citação dos atuais PR· ,

.

cOl1fróntantfOs, bem corno
dos interessados incertos e Três estudantes proeu

desconhecidos por editais raro quarto. para alugar,
de trin-ta diás, - do. Sr. Di-. com móveis. .

,

reter." do
.

Patrimônio . 'da .Ofertas para esta Reda-

União por. precatória em ção para ."Estudantes".
FlorianópoliS, e dõ Sr. re-

FAZ SABER a· todos presentante do' Ministérto
quantos interessar possa o Público-. nesta Cidade,
presente edital de"citação. afim de contestarem a pre
de interessados ausentes, ín-' sente ação rio prazo de dez

.

certos e desconhecidos, com fdias, nos termos do a_rtigo
o prazo de trinta dias, vi- 455 citado, -+ sendo, afi}lal,

Seus irmãos, irmãs, 'Qunh,ad:iS e sobnnhos, �enhora- .,l

•.
em ou dele'

con. }r�ci.m.
e�to

IreconheCidO
t
..

o

�O.rriíni?>.,d..
O

dos agradecem as" manifestações '. de pezar recebIdas p.or ',tiverem, que por pal'te de suplicante sQbre o refel:Iclo
ocasião do faleCimento. de sua quer-ida" Lllif,� bem assim 'Juvenal Martins lhe.foi .di-� imóvel, cujaJ' sente�ça Ui/e
ãOS que enVia,.T;� ftores,,�cor�ªs: cartas � 'telegra�as .

e. rigida a petição do" teor 'se: servirá de t.aulo habil pap
convidam, os a�gos para assistirem a missa de 7 dia guinte: - Exmo, Sy�, 1!i: a; ínserição '#xesl;}�ctiva,,> no
cue em sufrbgip 'de' sua' t.onissima alma, será celebrada Juiz de Direito" da �9mari R'1:!'gist-ro . .d�fm{)véis. Dá-se-a�láb�db,.'dia Z8, às. -.7% horas, no, alt�r de Nossa

.

�,en�ora ca -, JUVEN,AL..MARl'Ir-l'S� presente 'o..:,\7-alor' ae Cr$ .. : .

de Lourdes na Gài;edral ...Metropolltana. Desde. ja agra- brasileiro, lavrador.. viuvo, 3.000�00 par? ó'B 1feitôs,'le
decem a tOdOS_<1lre-COmpaTecerem a êste ato de fé-cris- residente nesta Cidade, """'7 giús:Prótéstai-se : provar o.

. ,
/. ,

quer mover a presente ação. alegado com testemunhas' e
_---�-..,..;---.,_.--- ----�--------- de usucapião em que expõe vistoria, se necessário. O

e requer a V. Excia. o se- sínatârlo desta tem' sua re

guinte : - I - O suplican- sidência nesta Cidade onde
"te é possetro, há mais de recebe citação. Nestes ter-
vinte anos, por sí e seus an- mos P. deferimento, Sobre

Aos cO'tações generosos, peço um auxilio, para que tecessores, ',de um terreno os selos devidos lia-se: Ti
lião veja meUs 3 filhi!;lhos menores morrerem de f�me e �ituado no lugar denomina- juca�, 7 de abril de 1956.
frio, qualquer contribuição entregue nesta ,Redaçao eu

do "Rua das 'Carreiras", (a) Claudio êaramurú de
ficarei imensamente agradecido, rogando a Deus pela desta Cidade, com a área de Campos.'" Em dit'a petição
,"ossa fehcidade. [39.227 metros. quadrados, - foi exarado {) seguinte des-

, extremando a Leste na Rua pacho: - "R. Hoj!,!. A.,-------------�"---------- das Carreiras e parte em' Desígne o Sr. Esáivão dia
terras de 'Domingos Teodo- e hora, no local do costume,
1'0 dos Santos, Laudelino para a justificação, feitas
Reis e Indalécio Amorim; as intimações necessal'las.
ao Norte em terras de Apo- Tijucas, 9-4�1956. (a) Fran
linário Laus e ao Sul em di- cisco José Rodrigues de
tas de Aninha de Tal conhe- Oliveira - Juiz de Direito."
cida por Aninha Gorda. - Feita a justificaçã0 foi pro-
II - O referido imóvel foi Jerida a seguinte senten- to de todos e ninguem pos
comprado pelo ·suplicante ça: - "Vistos, ,etc, ..

,

Jul- sa alegar ignorância, man
de Manoel Deolindo de Aze- go por sentença a justifica- dou expedir o presente edi-
vedo em 10 de dezembro de ção retro procedida nestes tal que será afixado na se�
1955, e tanto a posse do su- autos ·de Ação de Usucapião de dêste Juizo, no lugar do
plicante como a de seu re- requerida por Juvenal Mar- costume, e, por cópia pu
ferido antecessor datam de tins, para que surta todos blicado UMA VEZ no Diá
mais de vinte e cinco anos os seus deVidos e jurídicos rio da Justiça e TRíl:S VE-

. e sempre foramo pacíficas e efeitos. Citem-se, por man- ZES no jornal "O Estado"
ininterruptas, _:. e exercida dado, os confinantes do irrró- de Florianópolis. 'Dado e

por ambos como "animus db-. vel; por editais, na fOJ,'ma passado nesta cidade de Ti
mini", como, é público e no- do artigo 455, § 1° do C. P. jucas, aos vinte e quatro
tório. - III - Em vis�a do C., os interessados incertos; dias do mês de abril do ano

exposto quer· o suplicante pessoalmente o Sr. Dr. Re- de mil novecentos· e cin-
regulal'Ízar a sua posse so- presentante do M. P.; e' quenta e seis. Eu (a) Ger
bre o referido imóvel, de por precatória, a ser expedi- l cy dos Anjos, Escrivão, o
conformidade com o exposto da para o Juizo de Direito

'I datil�grafei, conferí e subs
na Lei Federal nO 2.437, de

'Ida
la Vara da Comarca de creví. (ar Francisco José

7 de março de 1955, que mo- Florianópolis, o Sr. Diretor Rodrigues de Oliveira - DIA 28 (SÁBADO) - ESTRÉÍA DE - "O INTRUSO"dificou o artigo 550 do CÓ- ido Serviço do Patrimônio Juiz de Direito. Está confor- - ORIGINAL DE 'ARY CARIONI - ÀS 20,30 HORAS
digo Civil, - e para o dito da União. Custas afinal. me o original afixado na' lJMA APRESENTAÇÃO DO TEATRO CATARINENSEfim requer a desi'gnação do

I
P.R.I. Tiju�as, 23 de abi'il sede dêste Juizo, no lugar DE COMÉDIA

dia, lugar e hora para a 'de 1956 (a) Francisco José do costume, sobre o qual me DIA 29 (DOMINGO): VESPERAL ÀS 16 HORAS -

justificação· ,-exigida pelo 'Rodrigues de O-liveira - reporto e dou fé. 'NOTURNAS, ÀS 20,30 HORAS.
artigo 455· do Código' de 'Juiz de Direito." E para Data supra. O Escrivão: DIA 30 (SEGUNDA-FEIRA): ULTIMA APRES�NTAProcesso Civil, - na qual j que chegue ao conhecimen- Gercy dos Anjos. CÃO DA TEMPORADA - NOTURNA, ÀS 20,30 HORAS_. .

.

' .

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Municipal de Florianópolis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acôrdo com o disposto nos arts. 26 e 31 dos Esta

tutos convoco a CONVENÇÃO MUNICIPAL do Partido
'I'rabalhista Brasileiro - Município de Flor'ianópolis,
para reunir-se nesta Capital, na séde. s,oci�l,. à Ru� Felipe
Schmidt n. 42, nos dias 5 e 6 de maio proximo vindouro,
para deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do Dia:

a) Eleição do Diretório Municipal;
b) Eleição do Conselho Fiscal;
c) Assuntos gerais. •

Outrossim, de acôrdo com o art. 28, § 2°, dos Esta
tutos, convoco o Diretório Municipal, para reunir-se no
local e datas supra, para deliberar sõbr., o seguinte:

a) EleIção da Comissão Executiva;
b) Assuntos gerais."
FIortariôpolis, 20 de abrp de 1956.
VITóRIO CECHETO'- presidente em exercício.

........é � •••�

Pelo Montepio, Institutos ou Caixa Economica, uma

residência com oito dependências e ótima garagem. Ter

reno com área de 12x36 metros. Muro na parte da frente

ú cerca de sarrafos nos demais lados. Informações na

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

Aprendizes de Marinheiros - Estreito.
,

••-.-••••_-.._ J-JlJ- ....,..,..,. ..,..",.. J-J- _.".._ _....

t Agradecimento e Missa

------_._------

o loteamento �e Canasviai[8
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FlORIANOPOLlS COMUNI
CA AOS INTERESSADOS QUE JÁ ESTÃO ABERTAS AS JNS
CRICOES PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTO:
DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPÓS ITO DE Cr$ 2.000,00
(DOIS MIL CRUZEIROS). - TODAS AS INFORMAÇOES SE
RAO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE. FAZENDA DA
PREFEITURA MUNIC'PAL 'DE FlORIAN OPOllS, DE ACÔRDO
COM O DECRETO QUE REGijLAMENTO U O MENCIONADO

LOTEAMENTO.
"

PERDEU-SEEDIT-AL.
Carteira de número 6592

- 2a· série da Caixa Eco
nômica Federal de Santa
Catarina.Casaimira Kodrzicki e família Miroski, agradecem

penhorados t��as as manifestações de pezar, recebi

das por ocasiao do falecimento de sua querida tia

JADWIGA LUIZA NIEDERMOSER, e con�Idam os

seus amigos para assistirem a mis�a ,de 7° dIa,. que e:n.
sufrágio de sua alma, será celebrada saxta-feira . pro-, O Doutor Francisco José
xíma, dia 27 do corrente, no altar de Nossa Senhora, na

I
Rodrigues de Oliveira, Juiz

Catedral Metropolitana. ) de Direito da. Comarca de
Agradecem antecipadamente a todos qUe compare-, Tijucas, do Estado ,de San-

cerem a êste ato de fé cristã. ta Catarina, na-forma da.lei,
etc ...

CAROLINA BATALHA DA SILVEIRA
(LIDO

-t.

AUXILIO P�RA UM ALEJADO

IRMANDADE DO DIVINO lSPíRTO
SANTO E SS. TRINDADE

'De ordem do Irmão Provedor, convoco os Irmãos do

Divino Espirito Santo e SS. Trindade para, a se�são �e
r,ssembléia geral que esta Irmandade fara reahz�r as

15 horas do dia 29 do comente, domingo, para o fIm de

elege!' a nova administração desta Irmandade para o

periodo de 1956 a 1957, tudo conforme o disposto nos

.Hrtigo� 23 e 24 do nosso compromisso.
.

Sub distrito da Trindade, em 21 de abril de 1956

Juvencio Antonio Cieffi - Secretario

:g)SOCIACÃO CATARINENSE DE
. ,

MEDICINA'
CONVITE

A Associação eatarinerise de Medicina tem a honra de

'Convidar as exmas, autoridades civis, militares e eclesiás
ticas e a todos qúantos Se interessem pelos problemas cul

tu;ais para assistj.rem à conferência que, sobre "Ensino
MédiC�", proferirá o Prof. Hil'ton Rocha, presidente da
i
Associação. Médica Brasileira, 1).0 dia 26, às 20 horas, no

auditório da Faculdade de Direito,
Florianópolis, 24 de abril de 1956,

DR. WILSON PAULO MENDONÇA

Edital de citação, de inte
ressados ausentes, incertos
e desconhecidos, com o pra-

zo de 30 dias.

VENDE�SE
Vende-se um alambique

com capacete -de cobre em

perfeito estado, com a capa-,
cidade de 165 litros de cal

do. Preço de ocasião; tra

com João Gualberto em Rio

Vermelho.

Sociedade Carbonífera Próspera S. A.
J'elo presente ficam convidados os Senhores acío

.istas desta Sociedade a comparecerem à assembléia
;'eral ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril do cor

.ento ano, às 9 horas da manhã, na sede social, a fim de
leliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - leitura, exame, discussãç e aprovação do rela-.
tório .da Diretoria, balanço geral, demonstrativo da con

ta de Íucros e
-

perdas, parecer do Conselho FiScal e do
cumentos que acompanham o balanço geral realizado em

h de dezembro de 1955;--
'

'

b 5
.
- eleição do Conselho Fiscal 'para o exercício

.. q'e .1956'; .

...
'

c) _:_ fixação dos honorários da Diretoria:.

"d ) - outros assuntos do interêsse social.
Criciúma, 20 de .março de .1956

.

S. de Rezende Corrêa
Diretor-Comercial

•
. .,..,......_.....-.-_-tI"_-.;-_-_........-.-.-_-••.-.,...-•._-.......p••••••••-_-••••.-.---.......

Força e Luz de Iresciuma. S" A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente fic-am convidados os senhores acionís- '

tas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia' 30 de abril do corrente
ano, às 10 horas da manhã, na sede social, a fim de deli
berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

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

I
ta de lucros e perdas, parecer do 'Conselho- Fiscal e docu
mentos que acompanharam o balanço geral realizado em

31 de dezel11bro de'1�5;
2. - eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, para

o exercício de 1956;
3. - fixação dos honorários da Diretoria;
4. - outros assuntos de interesse social.

S. de Rezende Corrêa
Diretor Secretário

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
,DE ENGENHEIROS

ASSEMBLEIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, ficam convocados os se

nhores engenheiros socíos para comparecerem a .sessão
de Assembléia Geral Extraordinária,. que será realizada no

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

1 - Eleíção da Diretoria, Conselho Diretor e Comissão
.

Fiscal.
Não havendo numero legal, será realizada a sessão com

qualquer numero de socios presentes às 15 horas e 30 mi
nutos, conforme, preceitua o Artigo 55 dos Estatutos.

Florianópolis, 21 de abril de 1956,

JOAO KALAFATAS
1° SECRETA'RIO

LIRA TENIS CLUBE
FANTIL das ·16 às 20 horas.

Dia 28 � SÁBADO - "BOITE DA COLINA"

Magnifica noitada - às 22 horas.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O Míl:S DE ABRIL

SÁBADO - Dia 28 de Abril - Grande Soirée (A

cargo do Bloco dos "Acanhados").

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

Lira Tênis Clube, a tradicional soirée dos calouros da
I<'ACULDADE DE DIREITO.

Rese'rva de mesas na Relojoaria Muller a partir do
dia 24, ao preço ,de Cr$ 50,00.

TEATRO ALVARO 'DE' CARVALHO

Lavando·' com Sabão

,'''ira'em ESlJecialidade
. f' dar,Çla. 1ílZIL IIDUSIIIAL-Jololllle. (1IIrcIEr8glstrada)

�. �� eC8Domlz8"8e_jempo�e diDhelro
.

S�eÃ��!IlCti,
EspEC!AtIDADf

•

•
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'UNE S. JOSE' - DOMINGO
.

"A ÚLTIMA VEZ QUE VI PARIS"
;m METROSCOPE e TECHNICOLOR, com

ELIZABETH TAYLOR. .

VAN JOHNSON
WALTER PIDGEON
DONNA REED

VOCÊS VÃO ADORAR CADA CENA DO FILME!
-a-

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

em CINEMASCOPE e TECHNICOLOR, com

LESLIE CARON
.

FRED ASTAIRE
TERRY MOORE

BALLETS DE ROLAND PETIT

ORQUESTRA DE RAY ANTHONY
o

O MAIS RECENTE TRIUNFO DA INESQUECrVEL
EiSTRÊLA DE "LILI" - "O SAPATINHO DE CRIS

TAL" - "SINFONIA DE PARIS!

Comunhão Pascal das empregadas domésticasRIO, 25 (v. A.) - Ele- Renato Guillobel, chefe do
____

mentes do governo, que fo- Estado Maior da Armada:
F L O R I A N o P O L. I Sram procuradós pelos jornais, "Há quinze dias, mais ou

27 DE ABRIL
não confirmaram ainda as menos, recebi uma denúncia EMPREGADAS DOMÉSTICAS:
noticias procedentes da Par- de que se esta'va verificando, Você que trabalha dias a fio, para o sustento da vida
naiba, de terem sido desco- naquela região do país, um

I r rópria e dos seus; você que talvez guarde no coração lín-
bertos, naquela localidade, movimento qualquer de con- dos ideais; você que procura a felicidade... /

dois aviões e um helícoptaro trabando, para o exterior. A

de nacionalidade americana, denúncia não especifica a Já Pensou em sua alma?
.

que estariam sendo utiliza- natureza do' contrabando, Já pensou que só Jesús é o verdadeiro amigo, alegria e
dos no contrabando ·de areia nem por quem estava sando consolação?DR.,YLMAR CORR:f;JA ! monozítica para os. Estados reíto. Já pensou em sua Comunhão Pascal?CLíNICA MÉDICA '

Unidos. ' O Estado Maior da Armada
CONSULTA� - das 10

I O Ministério da Aeronáutí- expedíu, então, ordem à Ca-
às 12 e das 14 as 16 horas.

"ca nada pôde informar, pois, pítãnía dos Portos daqueleRua Nunes Machado 17.
até hoje não havia recebido Estado, no sentido de que

- - - - - - - - - - __..-..-.-..----�....

·"V_·-·II
Fone 2911.

_

I
I er n tI'fiC" ';;G res- passasse a 'exercer severa vi-"' ·.-_·_·..- ""wI'JY'.-u u --.

iuon ••&6)0 , ���o�uO mesomo ��Y'�eua com gilância em -toda a região

E D I T AL•• * * *
I

- .

E baí d Am ri sem fel' tido qualquer comú-
... No início" o cancer é * ��:�al�e:ta :p���� eaa� c�n= nicação posterior e para ser
... uma doença Ieeal: eon- .

'-'.

selho Nacional de Fesqutsas, franco, não sabia mesmo da

Ã CAÇADORES * suIte imediatamente o *

Por seu turno, tambem inda- existencia do' mineral na-
. ATENÇ O_ * seu médico *

aado declarou o almirante quela parte do país".
.

. . F' r ação de Armas e'" Auxilie a campanha "t
� ,

"".>�.iJlnr;l!a.II \Aviso n, 1, da Diretor ia de Isca IZ
, * contra o cancer da As- ", --,--.

_

Munições, aos senhores caçadoi'es:
DEVIDA LICEN- .. sociaçao Catarinense *

I _ .

O TRÂNSITO DE ARMA, SEM A
D QUINZE" de Medicina. ** I USAM.PASSAPORTES FALSOS OS CON4CA, "IMPORTA NA PRISÃO SIMPLES, �TOS CRU-DIAS A SEIS MESES OU MULTA DE D�ZE S CUMU-'" * * * ...

I'ZElROS A TRÊS MIL CRUZEIROS, OU �MBA
�. Pe

-_

TRA·BANDISTAS DE AUTOMOVEISLATIVAMENTE". _(Arf. 19 da Lei de Contravençoes -

DR. EWA'LDO jOSÉ RA-
MOS SCHAEFER

)

(NO LeDtlCUIO)� _
. ',..

.

. Com a Olbha na Mal
.

SEXTA-FEIRA, 27, DE ABRIL
, -

(J
� 21:22). Ler.

dis . segue-me tu. oao
Jesus lhe rsse, ...

João 21:15:22. '. . Cristianismo pode ser ex-

. A�GUÉM já disse qU�,so . -me" .Também tem sido
d alavras' egue .

,

lH'es m uas p
. _

c •

•

t' m de explicar quem e
-

. . cnho" desis lsse
, Idito que .se os <:'

t mpo e energia em segui- o, no
Cristo e empregasse s�u .

e
. estaria em condições de

.

fim de vinte anos o crlstlamsmo

conquistar o mundo.
d' nha a seguir a Cristo, en-

Quem quer que se .ltSPO, s vêzes conduzindo ao Mon-
o' arninho estrelo, a

,contrata o cs
_. t

A

es ao sofrimento e a som-
te- da Tarnsfiguraçao, ou ra vefz, '1 enquanto a estrada

t P de parecer aci
bra da mor e. o '. o'

- será tão fácil quan-.

o L� go da Galllela, mas nao s
margeia '"

I J -dim do Ge.tsêmane.
do ela enveredar pe o. hl).I

1

d do ouando chegamos ao
Ê ln I ngo carmn o an a '<

f'U o
'ue gostaríamos que nos 1-

ponto de fa�er ao� outr osu� q
ensávamos ter caminhado.

zessem. muito mais do.. � p.
'f' h'mb'ém -ségúir n:a .

di
o lo de Cr isto Slglll icaMas ser lSClP\l

. 't d do sofl"imento e. da morte.
rlh d vida o conqUls a ar

Ihbata a a c

A I 'a que faz seu evan ge o

Aqui reside a força propu 501<
.

d d
operante para a regeneração da SaCIe a e.

OHAÇÁO
o

" em nós o desejo de ser teus v'erda-
.o Senhor, erra

.

1 Id d sempre prontos a
• di los em "mm' e ea a e,ueíros lSCIpU ,

. <·C ncede-nos paciência e .,-paz, amorseguir os te�s passo�t',ri: Em nome de Jesus. Amém.
e lealdade, VIgor e VI o ."

PENSAMENTO PARA O DIA

,
, o melhor se realmente

Tudo o que acontece e pala .

, lt 'a de nosso discipulado. .vivemos a a UI '

YRJO .JAR�BERG (Finlândia).

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

TEATRO' CATARINENSE DE COMEDIA
(26 a 30 de abril) ,

O TEATRO' CATARlNENSE DE COMÊDIA apresenta

"O INTRUSO"

drama em dois atos do poeta catarinense

ARY CARIONI
com o seguinte elenco:

..

ACY CORDEIRO (Alice)
JOCY PEREIRA (Davi)
TITO CORRÊA (Júlio)

'0'--

CENÁRIO E FIGURINOS de'ANTÓNIO LOPES FARIA
,

DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEIRA
PREÇOS

CAMARO�E - CR$ 200,00. BALCÃO - CR$ 20,00.

POLTRONA - CR$ 40,00

nais)Á partir do dia 10 de' maio, (abe.rt�ura da temp��'ad�•
- •. �ol A "uUI11çoes promoveI a e

de caça) a Dl-l'etona ue rmas e !u
.

'
�<,

f' r açao apreen-todo o Estado'- rigorosa campanha de lSca lZ
•

t d
' "

A f' r ção em VIgor o o{lendo e punindo nos termos da lsca Iza
d

•

A •• de caça sem a e-
Lque'le que for encontrado com <lIma ,

vida licença.

Florianópolis, em 16 de ahril de 1956.

Alcides Bastos de Araújó - Diretor.

RIO, 25 (V._ A.) - Revela passaportes fals'os, ou adul
CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS com 'destaque um 'vespertino terados". -.

E CRIANÇAS - REUMATO-
de hoje que "os contraban- A policia do Rio - prosse-LOGIA
distas de automoveis não so- gue o jornal - ja há algum

Consultório - Rua Nunes Ma- temp? ve� se empenhand.ochado, ,17: . - mente se serVem dns mais
_

em dlhgenclas p,ara descobnrHorário das Co(multtas
- daáS I desconcertantes- ardis para

I
a quadrilha de falsários isto17 às 19 horas exce o aos s -

. <
o •bados). burlar a lei, como chegam e, Os responsa'vels pelos pas-Residência: -Rua Vis.conde de

mesmo aó extremo de usar saportes falsos.Ouro Preto, 123 - Tel. 3559.

. -

Recebemos e agradece
mos o seguinte convite:
Sob os auspícios da Secre

taria da Saúde e Assistencia

Social deste Estado, come

morar-se-á no período de 7

a 12 de maio próximo, a Se

mana da Enfermeira, com a

"Primeira Semana de Estu

dos".
Com satisfação, convida

mos V. S., .paa participar das
comemorações em ªpreço.
OutrossLm, notificá que, a au

la inaugural será dada no

Teatro Alvaro de Carvalho,
em presença do Governador
do Estado, Dr. Jorge Lacerda,
às 20 horas do dia 7 de maío,

Na expectati'va da boa aco

lhida do nosso convite, cor

dialmente firmamo-nos.

Dr. Fulvio Dutra PoIenghi -

DIRETOR
�.. �

............_. _,._.,... ,....,..

o ALMIRANTE SOa
DRÉ NA RESERVA
RIO 25 (V. A.)_ � O vice

almir�nte Benjamin Sodré

roí transferido para a re

serva remunel:ada, por ha

ver' atíngído a idade C0l11-

pulsóría. No mesmo decreto

presidencial, foi o aln;-irante
Sodré promovido ao posto de

almirante.,.de-esquadra.
Também ao pôsto, de almí

rants-cte-esquadra f"ui pro
movido o vice-almirante mé

dico Luis Costa Furtado de

Mendonça, com transferencia

paJ;ít a reserva.

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.
Exclusivamente com hora

marcada.

ti ___ ::z::::::z:_�..

•

�<.
tr'
I.'

-,

').--
\

só OS REVfRDEDORES
-,

iYENDEM GASOliNA. -
.

'.

COM-

Patente 1'1.0 40.637

:,
•...

Os automobilistas brasilejrCl�' sabem que

o aditivo ICA, patenteado pela SHELL,
é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.
0"'1.

,,;.;

Incorporando à gasolina as vantagens do
fosfato tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as falhas nas veias, ICA 'tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa ;qU8_

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolina nos próprios de"

pósitos, carros e vagões-tanque da SHELL.

Quando reabastecer seu carro, nao

esqueça:

-,� .

j

sêmente as gasolinas SHELL contêm Dei,ri!
só OS RE,v.ENDEDO,RES SHELL V,ENOEM GASOLINA COM UtifiJ

.,,��,
;(

,
- ---)

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

CONTRABANDO DE AREIA
MONAZITICA

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

Doméstica

Lembre-se desta obrigação da sua fé, lembre-se que
sua alma, bôa e generosa, precisa de Nosso Senhor, que
está Q 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

.ado de suas companheiras de TRABALHO.
Todas as empre:gadas domésticas estão convidadas pa

ra as grande festas:
DIA 27 - -às 6 horas da manhã, na Catedral, Missa e "Co

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

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

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

Dia 1° de Maio - Passeio.
-:000:-

Empregada Doméstica não dei�es :.passar o, teu (lia sem

reccberes em teu coração o teu maior amfgo:, Jesús na

�agl"ada Comunhão..' ' .

:
............................................

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembléia· . Legislativa
300 MIL TONELA
DAS DE TRIGO
URUGUAIO PA- '

RA O BRASIL
RIO, 26 (V, A.) _ Foram

';oncluidás as negociações en
tre Os governos brasileiros e

uruguaio para a importação
de trigo para o Brasil. A de

legação oriental já voltou a

Montevidéu e o Departamen
to Economico do Itamarati

aguarda, a confirmação do

que ficou combinado para a

importação de trezentas mil'

toneladas do cereaL

A PAA PARTICIPA NUM PROGRAMA
DE AJUDA TECNICA A TAllANDIA

um programa de coopera

,ão técnica destinado a am

.Jliar e modernizar o sistema
Je comunícacões aéreas da

failândia, foi anunciado con

juntamente pela Administra

cão de Operações Exteriores
(AOE) dos Estados Unidos,
pela Thai Airways Co., e pela
Pan American World Air

ways.
Vinte e cinco técnicos da

?AA fôram designados para
ajudar a Thai Airwys em seu

programa de modernização,
durante um período de t"I:_es
anos. �

O financiamento do proje
to, cujo custo é calculado em

Iois milhões de dólares, será
�fetuado por meio da AOE.

A experiência adquirida pe

la Pan Amerícan, em mais de

l8 anos de operações, na A

nérica Latiria, onde organi
zou e cooperou com doze erIl-

presas assooíadas, está sendn
aproveitada tambem em pro

gramas de ajuda técnica da
PAA na Turquia e Paquistão.
Encabeça a missão técnica

na Tailândia o capitão S.
Gordon Wood, veterano pilo
to da Pan Amerícan que, du
rante os últimos sete anos,
desempenhou o cargo de as

sistente do presidente
- da

Panaír do Brasil.
A assistência da PAA será

limitada ao aspecto adminis
trativo e técnico dos serviços
de transporte. 'Os serviços de
construção, manutenção e

modernização de aeroportos
e outras instalações seriam
realizadas por contrato de
financiamento independente
com a AOE. O acôrdo de co

operação entre a PAA e a

Thai Ai.rways foi assinado a

Pedido do Ministro dos
Transportes da Tailândia.

A lavo'r OU�'coDtra a anistia ?-Auxilio à íí a, Exposição
de Suínes d� .

CODcórdia. Greve'da Cía•.Docas de. Imbi.
tuba... Estrada ,Florianópolis-Lajes.

Vários assuntos foram

tra-I
cada na "A Gazeta". Afirma deputado Hulse em defesa

tados na sessão de quarta- o deputado Hulse que o de- das inúmeras firmas de seu

feira última pelos deputados putado Adaime só quer con- pai (ou em que este é inte
estaduais na Assembléia. fusão, quer encrenca, para ressado díréto) tentando evi-
Lida e aprovada a ata da arranjar cartaz eleitoral. Diz tal' futuras gréves que seriam

sessão anterior, sem retifica- que a situação' nas "Dócas de golpe de mórte na candida

çõas, deu-se conhecimento' à Imbituba" (onde seu pai é in- tura à vice, do mesmo sr. He

Casa do expediente, onde tersssado) é perfeitamente ríberto Hulse.
- constavam várias 'cartas e boa e os trabalhadores es-

....._".,. J
telegramas, tão contentes. Diz que os Sin- O DEPUTADO OSNI REGIS
Em se:guida o sr. Prssídan- dicatos estão 'fugindo à sua I PEDE PROVIDENCIAS

te leu o requertmantodo ,de- finalidade. Intervém o líder Com o interêsse de sempre

putado Tupy Barreto no sen- udanista Laert para afirmar o deputado Osní Regis, ex

tido de uma manifestação da que o deputado Adaime é um líder pessadlata na Assem
Casa contra tôda e qualquer "agitador". Protesta o depu- bléía, voltou à tribuna para

anistia. Acha aquele doputa- .tado Miranda Ramos e o Pre- pedir providências enérgicas
do, _ que não se cansa, aliás, sidente da Casa manda a ta- com respeito à estrada Lajes
de crítícar o Gal. Teixeira quigrafia expurgar o têrmo, Florianópolis, especialmente
Lott e � sr. Juscelino Kubits- por anti-regimental. no trecho Santa Clara-Oa

chek, em todas as ocasiões Continua a exposição o nôas, que está em péssimo
que isto lhe parece possível,
dando a impressão aos que

frequentam aquela .assem
bléía que o representante de
Joinville está prêso de com

plexo '_ acha aquele depu
tado que a anistia não deve

ser concedida a ninguem!
Devemos é contínuar brigan
do. Nada de entendimento,

Ferro e fogo e tudo irá bem

por estes brasís a fóra. Es

tranhamente, a presidencia
mandou que a' solicitação - "03 países das Amarí

fosse enviada à Comissão de I cas Central e do �ul perde
J,ustiça, por entender que ra.m _este ano, mais de �OO
"envolve anatería constítucío- mílhôes de dólares, devido

nal" e assim não foi subme- ao não aproveitamento de

tida � votos.' Vai aguardar, suas possibilidades turístí

porque o tempo servirá 'para cas", informou o sr. Edward
,

convencer o deputado Barre- G. Bsrn, ao Sexto Congresso

to que a UDN não deseja Inter-Americ�no de
_ Turis:

uma manifestação nesse sen- mo, ora rsunído em Sao Jose

tid .

da Costa Rica. Edward G.
o

Bern, vice-presidente de Trá

fego e Vendas da Panagra, é
conhecida autoridade em tu
rismo e sua palavra tem sido

O primeiro orador a ocupar ouvida e acatada em diversas

a tribuna foi o deputado Es- oportunidades. No discurso

tívallet Pires que, com o in- que acaba de pronunciar pe

teresse é a veemência de rante os delegados ao con

sempre, apresentou e jtístifi-
.

clave de Costa Rica, disse

cou-Iongamente um projéto inais o sr. Bern:

de lei concedelldo o auxílio
'de 200 mil cruzeiros à na.

Exposição Municipal de Suí

nos de Concórdia.

O deputádo Sebastião Ne

ves, sempre muito precipita:
dó quando os deputados pes

s�âistas ocupam a tribuna,
tratou logo de meter o sr.

Fontalla e sua firma no ne

gócio. Ácha aquele deputado
útlenista que a exposição não

precisa de auxílio "porque o

sr. Atílio Fontana poderá
custear as despesas sózinhó

'já que a sua firma tem mui

tos lucros "(sic!)" e que êlG,
Fontana e sua firma é que

iríam ser oS beneficiados",
quando, em aparte, o aeputa
do Orlando Bertoli frisou que

todas as' exposições visam a

beneficiar Os produtores e

que muitas firmas como essa

deveria ter o nosso Est,ado
para o seu maior progresso e

grandeza. O deputado Esti

vallet Pires cuntinuou in

sistindo q.ue sua proposição
nada tinha que ver com a ou

b e sim visava a assistência O Teatro Catarinense'de Comédia (T.C.CJ, após o re
a um conclave que, por Sua tUll1bante suces.so de "A REVOLTA DOS BRINQUEDOS"
natureza, só podia estimular I'não parali�ou suas atividades. O silêncio que o envolveu
os criadores. Depois, o depu- ! por alguns dias foi determinado pelo estudo e preparo de
tado Sebastião Neves, eon-' novas Peças que, com o "O INTRUSO', estréia 'do poeta ca

fundid-o, deixou o dito pelo I

tarinense ARY CARIONI, começam a ser agora apresenta
não dito como sempre acon- I das.

.

tece com s. excia. que, apres- I
sado, liga todos Os casos à "O INTRUSO" ,é o primeiro passo para o dêsenvolvi

política partidária,' não ad- mento de um progr!j.ma de lançamento de autores catari

mitindo que al!guém faça al- nenses, cuja estréia, marcada para o dia 28 do corrente,

guma coisa sem pensar. em antece�e a .anunciada apresenta�ã� �e "A BARCA DE.

termos eleitorais. Por fim, OURO', com a qual o T.C.C. partlclpara do FESTIVAL DE

quase que o deputado udenis- TEATRO AMADOR, EM SÃO PAULO. .

ta' leva forte puxão de ore-I
'

.

.

lhas do seu líder e assim ter- , E, para a sobrevivência do simpátiCO grupo, ,cujas fina-
.

mina o prazo regimental a lidades culturais são evidentes, é necessári,o tôdo o apôio,
que tem direito o deputado' entusiasmo e estímulo do pÚblico florianopoutano.
Estiva:llet Pires que entrega o

.

seu projéto à Mesa da As-

sembléia para os. estudos
necessários. Oportunamente, I

publicaremos
. aqul:lle h'aba-lilho na íntegra.

MARIA JACINTHA HENRIQUES, PEREIRA E OLIVEIRA

GRÉVEX DEPUTADO IELIAS ADAIME Arthur Pereira e OU,veira, Os filhos e _os irmãos de

Em seguida, oc.upa a aten- MARIA JACINTHA, agradecem a dedicaçao :inigualavel
ção da Casa o deputado Ruy' dos' médicos que a atenderam e as manifestaçoes ,de pesar

l-Iülse que pretené1e respon- recebidas.

der a entrevista concedida 'I '

Pelo depiltado federal 'Elias Na 'oportunidade, convidam as Pessôas amigas para a

Adaime 'à,'trtn jornalista do
I
missa que será celebrada, na Catedral Metropolitana, ,às

Palácio dó' Gov:êrno e publi- i 7,30 do dia'30 do corrente.

estado de conservação. Fri

sou que já o fizera na sessão
legislativa anterior e voltava

a faze-lo" esperando que o

atual governo ouvisse um

pouco a IV-OZ de advertência
da oposição que esta nada

queria senão pleitear direitos
e jamais favores. Explicou SANTOS DUMONT, Minas.
que não seria dificil manter Gerais, 26 (V. AJ � Para se

um serviço à altura das na- ter uma idéia do alto custo

cessidades diante da elevâda I da vida nesta cidade basta
dizer que o preço duma duzía

renda que proporciona ao Es- de ovos já atingiu aqui a Se

tada a zona beneficiada por t'enta e dois cruzeiros e o açu

aquela rodovia. Fez apelo no 'cai- está sendo vendido a

sentido de que o 'lider do go- ,: vinte cruzeiros o quilo. A ex

verno levasse a reclamação' ploração campeia impune
ao órgão competente, após o : n:ente, pois não há fiscaliza

que foi encerrada a sessao. iça0.
I

OVOS A· 72 CRUZEI
ROS A DUZIA

CRONICA CACADOR
•

tações e pontes, mas de pi-
�adões na mata e de aterra
dos de xaxim nas sangas,
que a mais não comportaya a

floresta bravia _ e hospe
dou-se na bodega de um in

fluente cabo eleitoral daque
les tempos. Lá pelas .tantas

apareceu- um caboclo, cha

pelão de barbicacho, cinto

cartucheira, de garrucha e

de facão à cinta. O d-ono do
boteco tratou logo de apre

sentar-lhe o senhor inten

dente.
- Muito prazer! disse o ca

boclo.
E depois de uma Pequena

pausa, durante a q obser
vou o jovem intendente com

olhos matreiros e tnquísíttvos,
arrematou:
- Ainda não le conhecia!

Só sabia a noticia _ Diz-me

vancêê alisa o lombo e mun

ta logo!
Hoje o modesto geógrafo de

então é príncípa das finan

ças. Mas continua o mesmo,

lhano, dsspretencíoso, delica.,
do e fidalgo.
Isto é história velha, Mas -

ínstrue e edifica e prova que

se pode ser correto, honesto,
austero, contra- o peculato e

contra a opressão, sem
-

in

fringir as regras .elementares
da cortezia e da urbanidàele.

,
. G. Gaertner

DE
O INTENDENTE

KURUDZ

Naqueles velhos tempos,

POSSIVEL A PRESENÇA DO BRASil NA ��u�7:eo :Updr:t:rad:e��;:i�:s�
JUNTA DE DIRETORES DA ORGANIZA qúando Caçador era terrtto-

- do contestado entre Curiti-

•
-

E GI O ICA
oanos e Campos Novos, o Jo-

CAO DE EN R A AT M. vem Victor Kurudz, erige-
,. '.lheiro :geografo,' veio prestar

NAÇÕES UNIDAS" Nova de países tais como a. China
seus serviços profissionais na

Iorque, 26, U. PJ _ A proje- comunista, que não são msni-
medição e demarcação dos

cada organização' mundial bras das Nações Unidas ou
iates das Colónias Caçador,

para o uso pacifico da ener- suas, agencias especíaltzadas. Rio Preto e Rio das AMas.
gia atômica terá cuidadoso Este será assunto a ser deci- Jemorou longo tempo entre
sistema de segurança para dido entre todos os membros nós. De sólida cultura geral.
garantír que os recursos nu- de acôrdo com a recomenda- ele elevados príncípíos mo

cleares não, sejam emprega- ção da Junta de governador. raís e filosóficos, tinha ade
dos militarmente. Os

.

deta- Ponto importante é o re- mais disso uma delicadeza
lhes foram conhecidos ao se ferente às necessídaríes dOE inata e uma tão simpática t

publicar, pela primeira vez, a países sub-desenvolvidos, a- fidalga maneira de tratar,
projetada constituição da a- presentado pelo Brasil. O

:jue todos, sem exceção, o

gencia. O estatuto, como se estatuto, em seu artigo 3.0 admiravam, e estímavam. _

chama, foi acartado em Was- estabelece que a agencia se- vtas, quis o destino que um

hington, na semana, passada, rá autcrizada "a tomar me- dia fosse nomeado Inbanden
entre Estados Unidos, Russia didas de acordo com o esta- te de Caçador. Passado o pri
e ouhos 10 paisss. Impor- tuto para materiais, serviços, meiro semestre, já se ouviam
cante sugestã-o do delegado equipamento e instalações, a queixas. Fizera isto, fizera a",

'brasileiro .se refere aos países fim de fazer face às riecassí-, quilo, o compadre Fulano su

pouco desenvolvido e foi in- dadas de'investigação, desen- punha-as prejudicado na

cluida no estatuto. Este deve-
questão da estrada, o compa

rá ser considerado em confe- volvimento e aplicação pratí- dre Sicrano' queixava-se que
rencia mundial, em setembro ca da energia atomíca para fôra ofírígadc a fechar a P01'
vindouro, mas os seus patro- fins pacific'os, inclusive a

cada, e assim, por diante. _

cinadores confiam em que a produção de energia elétrica, Certa vez o intendente Kuru�
nova agencia iniciará suas· com a devida consideração dz teve de ir a ponto distante
atividades em meados de das necessidades das zonas no' seu distrito _ não para
-1957. sub-de.ôenvolvidas do mun-' tratar de rodovias, pavimen-

Em fontes norte-america- do". No mesmo artigo, para-
n!ts se diz que, com o tempo, grafo referente à Jorma pela
a agência se tornará organis- qual a agencia e�ecutará o

mo cujas bperações subirão seu objetivo, o estatuto este
a muitos fillhões de dólares belece que a wgencia "distri

e fornecerá materia atomico buirá os seus recursos de
e equipamento a vários paí- f()rma que garanta a eficaz'
ses. A fim de que tais mate- utilização e o maior benefí
:iais não sejam empregados cio geral passiveI em todas as

Ja1'a usos militares, o estatu- zonas do mundo levando-se
,o contém esta declaraçá'o em conta as áreas sub�de
�eral: "A a:gência terá. a re§- senvolvidas". O Brasil tam-

90nsabilidade de armazenar bem obteve a aprovação de
a proteger os materiais em

uma proposta permitin<f'o que
3eu poder. A agência tomará

:os membros da agencia con

medidas para garantir tais tribuam com materias pri
materiais: 10.) do risco do

mas, tais como torio,. abun
tempo'; 2.0) de retirada ou dante n{) Brasil, e portanto
emprego não autorizado. considerado pela agencia co-

Em seguida, enum'era as
mo país produtor . .Isto ga

principais medidas para a-
rante praticamante ao Bra

pol.ar a: declaração. Uma de-
si! um lugar na Junta de go

las requer "a distrib.uição vernadores de 23 membros,
geográfica de tais materiais, pois estabelece o estatuto que
de maneira que não permita, uni país da America Latina,
1 concentração de grande

que forneça matérias primai>,
quantidade de material em

terá assento na Junta. De
país ou re,glao alguma do

momento, ná'o existem outros
mundo". Outr:;t estabelece um

países latino-amer i c a nos
::!orpo de inspetores para cer-

produtores de matérias' pri
tificar-se de que Os países

mas. A delegação brasileira
que recebem OS materiais

era encabeçada pelo ex-em

,J.tôj11ico.� os utilizaram rig'o�
baixador nas Naçõefl Unidas lrasamente para fins pacifi-
e atual enviado do governo

coso Antes que algum país
·brasileil'O em Washilllgton,

possa obter material desinte, João Carlos Muniz. O Brasil
g-rácvel ou equipamento atô-

es.tá em negociações com os
mico da agencia, deverá con-

Estados Unidos para obter
cardar em dar livre acesso

um rea,tor gerador \ Poara ser
a'os inspetores em todos os

instalado no Brasil. Será o

'ugares necessarios para sua
primeiro no Hemisfério Oci

fiscalização. A infração dos
dental, fora do Canadá e Es

regulamentos poderá resul-
tados Unidos. Um reator de

tar na sUSPensão da ajuda,
investigação para estudos e

devolução do material e pos-
experiencias será montado

sivel acão pinitiva da parte
U·· 'd d d S- P, na mverSI a e e ao au-

do Conselho de Segurança, I
das Nações Unidas, em c&,so

I
o

de ameaça da paz. _

.

As condicões principaiS dei

estatuto foram revelada<; *

préviamente, mas a publica- I",

ção do texto foi retardada a ...

fim de permitir sua circula- *

ção entre os 80 países que" *

segundo se espera, ingressa- '"

rã'o na entidade. A publicaç�o *

do texto revela que sua for- *

mula do arranjo foi aprova- '"

da, permitindo a admissão
* � *

PERDE O BRASIL MILHÕES DE

DOLARES POR NÃO APROVEITAR

O TURISMO
que mais de um milhão de
turistas norte-americanos rvi

sítarão a America Latina, em
195-6, mas, a maior parte irá
.ao Mexico e aOS países da re

gião das Caraibas. Sem exa

gero, apenas cincoenta mil
irão à America do Sul e não
mais de quarenta mil à Ame

rica Central. Não é isto algo
lamentável? Paradoxalmente,
os países de maior potencial
turístico são os que menos

estão tirando proveito".
PROJETO DO DEPUTADO

ESTIVALLET PIRES

Por fim, o sr. Edwar G.

Bern, ao 'prever uma forte
corrente turística, se Os paí
ses interessados intensifica-
rem seus esforços', afirmou

que o tempo e 'o custo já não
constituem obstáculo, agora

_ "A menos que os países que é passiveI, graças à ra

centro e sul-an'ieri-canos, in- pidês do transporte aéreo, _

dividualmente, ou em con- e'a redução de 30% nas tari
junto, façam alguma coisa fas, realizar v.iagens de ferias
em beneficio do turismo, ou- de poucas, semanas, oU em

tl'OS lugares continuarão sen-lcada fim de semana, aos paí
do procurados. A verdade é ses mais próximos. NÃO SAIRA QUALQUER CONVENtO

MUNDIAL DO CAFE' ANTES DE 1957
WASHÚrGTON, 26 (U. P.), Colombia, onde o sr. Manuel

- Pesso�s bem informadas Mejia, presidente ela Federa- ,

revelaram ser duvidoso qual
quer' convenio. internacional
cafeteiro antes de 1957. Tal

observação é f-cita de acordo
�om noticias recebidas da

• cão Nacional dos Cafeteiros,
�anifestou não ha'ver inte-'
resSe do seu país naquela 01'

ganizaçã!o.
_Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Abril de 1&56

o T.C.C.IRA' A SÃO PAULO•

/ \

���L��.����
,

�
'Depois de ler a coluna humorística da' Gazeta, de

ontem, procurei o meu Nelho amigo Mansur, com Elias
antes e depois, alí' na Casa Paraiso, para tirar a lim

Pó uma dúvida turfística, em matéria de aposta:
_ Escute, Elias: se você, lá no Jóquei, dá 40 me

tros de luz para o parelheiro do adversário e o seu

SÓ venCe por 3 metros, você ganha ou ·perde?
O Elias-Elias, com M�nsur no meio, olhou-me bem,

saiu do balcão, pôs-me a mão no ombro, virou-me para

a banda da porta e foi-me levando:
.

_ A sua pergunta é'muito complicada! Telefone

para 3.305 e será atendido.'
.

Cheguei à redação e disquei o número:
_ Alô! De onde falam?
_ Aqui é o dr. Santaela, do Ambulatório de Doen

ças Mentais!

Público de Florianópolis deve presti
giar o vitorioso grupo

t Agradecimento e Missa
** '" *

No início, o cancer é *

,uma doença local: con- *

sulte imediatamente o *

seu médico *

Auxilie a campanha '"

contra o cancer da As-' *

sociação Catarinense *

de Medicina. *

"

'" ** '"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


