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Departamento Feminino
POSSE DA NOVA la. Secretária Odaléa Alcionê Dias, Lidia Daux.j Presidente da Câmara de res: Deputado Dr. Aderbal

DIRETORIA Bilk Ivani Cherem, Ana Pinto Nu- Vereadores. As exmas. Sras. Ramos da Silva; Dr. Dib
, Em virtude da renúncia do 3a. Secretária Angela nes, Andreza Silva, Carmem Ruth Hcepcke da Silva e S11- Cherern: Dep, Lenoir Vargas;
cargo de Presidente apresen- Zilll da Silva Rosa, Maria S. S. Oliveira. via lVIirancla Ramos, prssl- Dep, Alfredo Cherem; Dr. Os-
tada pela Exma. Sra. Maria Tesoureiro Geral _ Nancy Abriu a sessão o Sr. Braz dentes de honra presentes, mar Cunha, Prefeito da Ca-

de Lourdes Cardoso de Aqui- Vaz Rosa Silva, presidente da Ala Mo- tomaram lugar ii MC3a. pítal e finalmente a Prssl-

no, realizou-se em a noite de
I la. Tesoureira -- Osvaldina 'ça do Partido Social Demo- O 81'. Braz Silva passou em dente Srta. Olga Brasil da

26 do corrente, í". posse da I Cabral Gomes crátíco, em virtude de ter seguida a direção dos traba- Luz que ligeiramente se ex-

nova diretoria deste Depar- 2a. Tesoureira Hilda sido por ela promovida a lhos ao Exmo. Sr. Celso Ra- pressou das fínalídades do

tamento Feminino que ficou Gentil Ribeiro campanha para a nova elei- mos, Presidente em exercício Departamento Feminino e do

assim consl.ituída:
' 3a. Tesoureira Zulma c.ão. O sr. Secretário a seguir do Partido ��ci.al Democráti-j f�Ituro �rabalho d� Assísten-

Patrona _ Antonieta de Souza procedeu a leitura da ata ela co, que de micro enalteceu

O!
cia SocIal aos mais necessí-

Barros Oradora _ l\.'urea Cruz ' rouníâo anterior entrando a trabalho elas senhoras e mo- taelos, uma elas atividades de
.Presídente de Honra Conselho Deliberativo _ mssma em discussão. Tendo ças do Dspartaarentn Femi-

I
maior importância deste De-

Beatriz Pederneiras Ramos, . Maria Leal Manguilhot, Ma- sido aprovada o Sr. Presíden- nino, que na últuna campa- partamento.
Alice Fausto Gallotti, Sil- ria Aterino Apostolo, Alcsste te designou a seguinte co- nha demonstraram seu in-I Antes ele encerrar a reu

via Miranda. Ral11üS, Ruth Russi, Ilka Soares de Olivei- missão composta das Exmas. teresse pela causa pública, niâo a Presidente eleita mar

Hoepcked a Silva, Edith Ga- ra, Palmira Grilo, Rosa Evan- Sras. Alcionê Dias, Flávia As- não medindo esforços e, lu-I cou para a primeira qUo íntama Ramos gelísta, Mary Ricahrd A. Câ- sis e Carmem Rosa para tando Iado a lado com os feira ele maio a próxima reu-

Presidente _ Olga Brasil mara. acompanharem até a sala elas homens tle ,!lOS.S0 Partido. Em niâo,

ela Luz Departamento Social sessões as autorídados do seguida deu posse à díroto- Presentas a solcnidadns es-

la: Vice-Presidente _- AI- Diretora _ .Marla Madala- Pnrbldo que Se encontravam ria eleita na pessoa ele sua Lavam .granele numero de se-

bertina Braz Alves na Moura Ferro, Ada Cardo- na ante-sala. Foram as se- no va presidente a srta. Olga nhoras e senhoritas, senhores
2a. Vice�Pl'esic1ente - Lso- :;0 Lessa, Maria de Souza guintes as autoridades rece- Brasil ela �uz. que passou en- 'deputados e vereadores, re-

nor de Barros Quadros, Gessem Costa Ra- bidas : Exmo. Sr. Celso, Ra- tão a dirtgtr os trabalhos da- presentantes da Ala Moca
3a. Vice-Pl'e2idente _ Suelí mos, Balabsrga Mendes, Flá- mos, preswente do Partido quela sessão. Fizerali1 uso da presidentes de diversos comi�'

Cunha via Assis, Maria Ventura Tei- Social Democrátlco: EXI�O. palavra os seguintes orado- te.s e correligionário>,
4a. více-Presrdente I_ Iná xeíra, Maria L Andrade. Sr. Dep. Adérbal Ramos da Ide Assis Departamento de Propa- Silva; Exmo. Sr. Dr. Osmar ------------

Secretária Geral Anitn gan?a
I.

I Cunha, Prefeito ela C2.!)1tilJ e
I Partídu Trabalhista BrasilelreHoepcke da Silva DIretora _ Lilá P. Corrêa, Exmo. S: A 1 t- ,�() ", " I
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SAUDAÇAO .�OS TRABALHADORES!

,,' ,.."No }1ft!;! CJ"v' < sainaln .o DL� DO TRABALHO, uni-
\ €l's<,tlmBll[t; c(ik.[\l't-" [�,k, ,,'h 'T"'iih:tLh�(lSll"e.<;, ,!lHO p,odel'!a
,f",]tal' a pala·vra do t>arthlo Trabalhista Brasileira, Sée-
<;710 de Santa Catarina e de SUíl Bancada à Assembléia
Legislativa de nosso Estado.

, Partido Político que nasceu no seio das grandes
I massas popul�res, sob a inspiração do inolvidável PRESI
; DENTE GETULIO VARGAS, tem êle a sua existên

: da i�d_issolúvelment!'! lig:acla aus destinos do Pô�o, mas,
: é"peclalme,nte vinculada de maneira quasi sagrada ao

ir:,balhndor, êst� .construtor anônimo de nossa grande
Pátria .

. , Conquistas notáveis .tá foram atingidas no terreno
das reivindicaçõet; 'sociais.

i ,Todavia, os trabalhadores precisam ampliar as ga
rantias e consolidar seus direitos.

Assim, o salário familiar, a participaçãó nos ·lucros
elas emprêssas, ensino secundário e superior gratuitos,
!.r:asa própria, iguais oportunidades nos benefícios do
["rogresso, enfim, a concretiz\�ão dos ideais cristãos já
: l'ocl,am.ados na.,s-.. EncicUéM' "Rerlllp Novarum" e Qua
dragesslmo Anno", devem constituir, objetivos imediata
tos para os trabalhadores de todo o�l'asil.

i Para isso é indispensável que ªs elas'ses trabalhado
ras, unidas,- abr.ígnem-se' em seus Sindicatos, e Os obrei
ros de tôdas as categorias filiem-se ao Partido Trabalhis
ta Brasileiro, cujo progiama vem direta�ente d� encon-

'!;1'o das suas justas e lídimas aspirações.� ,

Trabalhadores de Santa Catarina!

I
Dentro da: ordem, unidos todos, com os olhos volta';

dos para, o Es�ado e para a grandeza da Pátria,.n'êste dia
que vos e con,sagrado, alimentai o propósito e eontinduar
LO vosso labór construtivo, na certeza de qUe a vitória
;'inal não voS faltará, ap�zar de todos os impecilhos,
mesmo porqu'e:

de Barros )« Antonieta

Para oll,ôr à lista dos l}el'ssguido,s políticos no Govêrilo hineu Bornhausen,

A-Gazeta está arranjaut!o um rol de perseguidos do Govêrno Nerêu RalHOS, em

1935. Esquecido de que deu apóio irrestrito à admil1istração do ilusb'e catari

nense, o jornal, vis::tl1do ag'redí-lo ag'ora, quando coIceou outl'OS santos nó seu

::'1tar, prova, de início, qUe ou, e',tá cerceado na! sua liberdade de não aceitar a!:i

acusações contra quem tanto elogiou ou que, à época, foi subserviente e não

CUmlJl'iu o dever de reclamar justiça para as vítimas.
Cremos na procedência da llr�meira hipóíe�'e. E' que, enquanio da nossa l'C"

iação constam perseguidos de verdade, às centenas, a que apresenta- A Gazeta é

simples expediente clespistatório, aílalhaçado e anediÍticQ. Os atos que estamos

1mblicando 'pela segunda vez foram colhidos entre milhares de Outros, assina-
.

dos l)eio ex-Governador, nos primeiros meses do seu Govêrno. Os que A Gazeta

Ínsere são todos os atos de exoneração ou remoção, cr�mológicamente assinados

pelo então Governador Nerêu Ramos. Cuspindo sôbre o seu passado, aquela fô

lha pretende desmoralizar as nossas relações com a de,,!moralização das suas.

Na primeira, para citar, aperece até Juiz de Direito removido pO!' persegui
ção política!

.

Seria isso possivel? As vítimas, �ercadas de todas as garantias,
constitucionais, que lhes garantiam incluse inamovibilidade, ficaram silenciosas e

aceitaram o abuso de poder? O egrégio Tribunal de Justiça, fel'idõ na sua sobe

rania e inde'llcndência, restou calado?
Por aí se vê o l),aipe infra das listinhas contrafeitas pela redação da Gazeta

e destinadas a embair a opinião lJública.
A seg-ul),da relação gazeteana alJol'e cõm a exoneração dc dois delegados

militares. Nunca aceitamos que delegad03 militares sejam delegados políticos.
Em nossas relações, entre milhal' e tanto de nomes, não aparece um só militar,
muito embora, no govêl'no Bornhausen, dezenas e dezenas deles fossem remo

vidoS e exonerados.

Na mesma relação da Gazeta, de domingo, surg'e .entre os perseguidos do
sr. Nel·� Ramos, o saudoso patrício dr. Raulino Tavora, exonerado do cargo que

exercia em Blumenau. Por que foi exonerado? '

Por perseguição política? Não! Apenas porque foi nomeado Ilara·o cargo de
Chefe da Casa Civil do Governador!

No
_

mesmo rol surge, como removido de �ão Joaquim, o Prof. Osmar de'

Souza Nunes, hoje chefe udenista em Itajaí.
Teria havido perseguição Ilolítica nesse ato? Terá o Prof. 03mar a coragem

de afirmar isso? Ou 'Virá depôr que foi removido para Biguaçu, como que'ria,
afim de poder cursar a Faculdade de Direito?

Entre as professoras remm,idas não estão, I)(}rVentUl'a, as que vieram para

a CaI)jtal fazer o curso técnico de Educação F1sica?
Apenas esses exemplos indicam,_de modo irretorquível, que a finalidade da

Gazeta é fazer confusão e mentir cabeludamente, para atenuar o efeito que, na

opinião públio,a, vem .causando as relações por nós llUblicadas,
Que aquele jo,rnal se desminta e se eng'ula, neg'ando-se hoje nas afirma

cões de ontem,' não é da nossa conta, bem o sabemos.
,

Fa-lo-á amanhã com relação ao que agora sustenta, fiel à linha justa' do

seu impenitente e c_l'ônico complexo governista. 'l\Ia, não o fará, assim, sem a

nO!;;sa crítica, aBcerçada, aliás, em citações colhidas às suas próIltias colunas.

Observem os leitores, mais uma vêz, o conceito em que o Perseguidor Nerêll

Ramos, quando no poder, era tido pela Gazeta:

"Nerêu Ramos poderá ter desafetos. E quem não os tem,
ainda mais quando empunha· a responsabilidade de enfren

tar ambicões inconfessávds? Mas, nem um só �os seús desa

fetos teri di:z:cito, de negar-lhe o título de home� de bem,
nem a indefedível identidade com as mais alevantadas ati

tudes cívicas, com a melhpr compreensão da luta do rico C011-

tI'a o polu'e e com a mais firme disposição de tomar o"pal'tido

dos humildes e injustiçados,
Nas decisões irrecorríveis c s�bias da Providência Divina,

vemo-lo a salvo de tocaias e da maledicência rastejante, ca

valheiro da boa luta, triunfante e soberano, sobreIlairando

no veredito das' massas pOlllllares".

, ,

PROGRAMA DE RECEPCÃO AO SR.
, , .

JOÃO GOUlART NOS EE.UU.
WASHI GTON,30 (UP) _ O vice-presidente do Bra-.

D E C l A R·
-

A C A- O silsil, dr: João Goulart, ao chegar aqui, na segunda-feira
,

ao meio-dia, foi recebido com tõdas as honras militares.
,

.' :
'

10 vice-presidente, a esposa e uma comitiva de 7 pes-

Na qualidade de 10 suplente a vereador da União De- soas chegaram via aérea. O vice-presidente elos Estados

mocl'áti.ca Nacional, torno público o meu afastamento do Unidos, Richard Nixon, que convidou o seu colega· brasilei

referi dó pal't,ido, dedicando-me, desta data em diante, a 1'0 a ,visitar esta capital será o SeU anfitrião oficiaL Oi se

pulítica do Sr. Jftnio Quadros, homem público que admiro' cretário de Estado, John Foster Dulles e outras altas fi

pela snà cftpacidade administrativa e independência po- 'guras políticas deverão estar presentes à chegada. Na ter
I "tica. ! ça-feini., 1° de maio, o visitante brasileh'o deverá colocar

uma coroa no túmulo do Soldado De�colheciclo. Durante a

"Quando vos humilharem, sentireis minha alma so
frendo ao vosso lado.
"Quando a fome bater à vossa porta sentiréis em
".

'

,

vosso pe1to e energia para a luta por vós e vosso
"filhos. Q'uando vos vilipendiarem, sentireis no meu

"pensamento a. fôrça para a reação. Meu sacrifício
"vos manterá. unidos e meu nome sel:á vossa bandei
tIra de ,luta. Cada gôta de meu ilangue sel'á uma cha
"ma imortal no vossa consciência e manterá a vi�
"bração sagrada para a resistência. "GETULIO
"VARGAS.
Florianópolis, lO de maio de 1956.
Braz .Joaqtlim Alves - Presidente
João Colodel, Líder da Bancada do

em exercício.
p, T. B.

Floria�ópolis, 30 de abril de 1956.·

ABEL CAPELLA

=

Qoem Perseguiu 1
. Nerêu ou Iríneu. 1

(continuacão)
ATOS DE, PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEIJ C'OU

NHAUSEN, NO PRIMEJRO ANO DO
SEU GOVÊRNO

42 - MUNICIPIO DE TURVO
899 - José Angeloni - Removido - 26-3-51.
900 - Luiz Maragno - Removido - 26-2-51.
901 _ Waldemar Celso Porto Removido

9-3-51.
902 _ Waldemar Feneira Porto - Removido

5:-3-51�
903 - Profa. Petronilha S. Parente - Removida �

27-6-51.
904 - Prnfa, Júlia Corrêa Daniel - Removida -

27-6-51.
905 - Profa. Maria Campos Madalena - Removida

27-6-51.
90a - Prní'a. Emília 'I'eíxelra Barrm .-:; Removida -

27-6-51.
907 - Profa. Branca dos Santos Visalli - Demiti-

da - 25-5-51.
908 - Profa. Branca dos Santos Visalli - Demiti-
•

da _ 26-4-51.
909 - Profa, Osvalda Cunha

•

Removida
29-5-51.

910 - Eliziário Camargo - Removida - 13-2-51.
911 _ Décio Silveira de Aguiar

.

Demitido _

26-3-51.
912 - Profa. Raquel BoU - Removida - 29-9-51.
913 - Prof. Caetano da Silva Pereira - Demitido

31-5-51.
914 - Profa. Anabela da Silva

31-5-51.
915 - Prof. Gentil Fernandes

16-2-51.
916 _".. Albino Pereira - De.mitido -- 26-3-51,
917 - Arqu�mino Pereira - Demitido - 26-3-51.
918 _ Profa. Emília Corrêa Demitida

31-5-51.
919 - Prní'a, Emilio 'I'exaíra Barrin - Demitida

- 31-5-51.
920 - Francisco Ireoisot - RemavÍll'" _ 24-4-51.
921 _ Profa. Alza Schmidt..- Removida _�_r.:,.,.__ ..

. 922 - Profa. Maria de Lourdes Aguiar - Demit\l��l:
_ 13-7-51. "Q-1e-..

923 - Profa. Nadir Sant'Helena - Demitida
25-6-51.

92,1 _ Profa, Irma Ana Bel'nhardt - Removida -

31-5-51,
!}2:5 - 8tw@'ino ll!el'teti - Remov.i'�to - 2'1-4-51.
926 - Raimundo Caetanb Vieira - DêrniLidú

27-4-51.
927 - José Cal1dido Pereira _ Demitido - 27-4-51.
928 - Afonso Savi - Demitido - -27-4-51.
929 _ Prota. Mnta Floberg _ Demitida - 25-6-51,
931 - Silvino Rocha _ Demitido - 5-2-51.
932 - Antonio Bartolomeu Rocha Filho - Deml

tido _ 15-2-51.
933 - Profa. lua da Costa Bortoluzi - Demithta

-- 4-4-51. •

934 _ Profa, Célia Brolen Possamai - Demitida -

4-4-51.
935 _ Profa. Zenita Boel'ing Westphal - Rcm9vi

da - 26-4-51.

Removida

Removido

x x

Entendem os prezados confrades de A Gazeta
que, desorientados, não sabemos mais a quem atri
buir o que aquele jornal vem publicando. E' fàlso
êsse juizo. O sr, E. N. para nós é a l·edação· daque
le jornill; é o seu diretor-propri.etário; é o seu di-:
retor de redação. Fizemos, apenas, um reparo, há

dias, quando, sob o título "Apelo sincero" foram

publicados grosseiros ataques ao sr. Nerêu Ramos,
assinados por J. Vieira de Souza, com o descoberto,
malicioso e desleal propósito de inculc.ar-nos o dr.
Joel Vieira de Souza como seu autor. De outra
forma não se explicaria um pseudônimo tão seme

lhante e tão coincidente com o llome do distinto
conterrâneo, escolhido, ainda , pela circunstância
de ha.ver deixado a D. G. dos Correios e Telegrafos
qu.ando Presidente da República o sr. Nerêu Ra
mos. Para evitar dúvidas, diante da cilada il1l1ig
na, vimo-nos na contingência de esclal'ecel' e de
nunciar o verdadeiro autor do artiguete.

Se, amanhã, publicasscUlos aqui violento artigo
cOl1tra o sr. Governador, sob o pseudônimo de M.
Callado Junior estariamos dando ao ilustre diretor

(le.redação da A Gag'eta 'to<1os os' motivos para ta
char-nos de escaIJOS à ética e intrigantes. E se

-

êle,
descobriml0 o verdadeiro autor do artigo, o denun
ciasse, estaria apenas usando o direito de defesa,
semIne sagrado.

cerimônia, será feita uma salva de 19 tiros de artilharia,
com a presença de unidades do Exercito, Marinha, fllsilei
ros navais e unidades da Aviação.

"Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Denllsta para

INDICADOR
MÉDICOS

GARCIA
J)IDlo�ado ve1Jl Faculdade 'Na- DR. JOSÉ TAVARES I
DR.'WACMOR ZOMEH

.

lRACEMA I
elcnal de Medicina da Univer- D�ENÇAS NERVOSAS E MEN.

sidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL

E:l.inte"no por concurso da Ma- Angustia Complexos
ternidade.Escola lnsonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Prub lemát.ica afetiva e sexual'

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Ex.interno do Serviço de Ci rur- ças Mentais. l'siquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Huspital-Colônia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro CONSUI!;1i'ÓRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Cartdade jano, 41 -\i"as,16 às 17 h�ras.
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDENCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa I 139 Te!. 2901 Atende exclusivamente com

DOENÇAS DE SENHORAS -j -�R- ARMANDO VALÉ hora marcada.
PARTOS - OPERAçõES .L' •

•

Cons: Rua João, Finto n. 16, 1 RIO DE ASSIS,
das 16,00 �s 18,00 hor�s. Dos Serviços de Clínica Infantil
Pela manha aten?e dlà- da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospítal de

i
pital de Caridade

Caridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-
Residência; . ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencourt n., _ Alergia _

101. I Consultório: Rua Nunes M&-
Telefone: 2,693. i chado, 7 - Consultas das 16 às

•

; 18 horas.
DR. 'ROMEU BASTOS I Residênfia: Rua Marechal Gui-

PIRES ·lherme, 5 - Fune: 3783
MÉDICO I

I
Com Prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO D·

GESTIVO - ULCERAS DO ES· A D V- O G A DOS
Pranclseo de �ssis e na. Santa

TOMAGO E DUODENO, ALER-
Ccsa do RIO de Janelro

I GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
CLlNICA MÉDICA NICA GERAL DR. JOS� MEDElROS
CARDIOLOGIA ITConsultório: Rua Vitor Mei- DR. j'(rLIO PAUP Z VIEIRA

reles, 22 Te!. 2675. , F'ILHO
,

- �DVOGADO -

.

Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enfermar-a Caixa Pos�al 160 - ItaJai -

Sexta feir�s: e Serviço de gastr,o.-enterolo�ia I
Santa, Catarina.

,--,-----

Das, 1� a,3 18 ):lOras..
Sch.

da Santa Casa do ,RIO ,de Jeneiro
-

DR CLARNO GResi.ll.êncla: Rua Felipe (Prof. W Berardmelh). " •

midt,?J - 20 andar, apto 1 -

Cu.;:so· de neurologia (Prof. GALLETTI
TeI. 3.002. Aust"agesilo). - ADVOGADO -

DR. HENRIQUE PRISCO I
Ex-interno do Hospital mater- I Rua Vitor Meireles, 60.

I nidade V. Amaral. FONE:: 2.468
PARAlSO ,DOENÇAS .INTERl'!AS . Florianópolis -

l\-lÉDICO I Coração" Estômago, l�testIDo, . ---

Operações �,Doenças de se- I fígad.J ; VIas biliares. RIDs, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos. I l'lO� " ute,r� ,. ALMEIDA
Curso de Especialização no

I consulto,no.:
Vitor Meireles 22.

_ ADVOGADO -

Hospital dos Servidores do E3- Das, 1.6 �s 18 horas.. 20 Escritório e Residência:
tado. Reslden.,cl'l_: Rua Boeaíuva .

d F 3i 8 Av. Hercilio Luz, 16
,

(Serviço do, Prof. Mariano e one:' D •

Telefone: 334C,

Ang::��ítas _ Pela manhã no II
DR. MARIO DE LARMO •••••••••••••••••"••••

Hospihl de, Caridade.. CANTIÇÁO D E N TIS TASA tarde das 15,::;� hs. em dian- M É D I C O
te no consultório ,á Rua NU,nes CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA'
Machado 17' Esquma de

TIra-I ADULTOS CIRURGIÃO·DENTISTA
dentes. Tel .. 276,6,., Doenças Internas Clínica - Cirurgia
Residência ';_ roua Preslaentc CORAÇÃO ,- FIGADO - RINS PROTESE: � pontes Moveis e

-"�_�Coutinho 44, Te!.: 3120. . _ INTESTINOS Dentaduras em

'CLINICA Tratamento moderno da Nylon.
SIFILIS DIATERMIh: - Tratamento de -..""..,--------------------

OL'HOS - OU'!JIDOS - NARIZ 'Consultório - Rua Vitor Mei· canais pela al-

p.�1$ oJ
eles 22 ta frequen ...ia.

'

.

' ",<.'1,'''. ,C,., ',. $

"; "E GARGANTA ' .

HORÁRIÕ: Ralo8,X • Infra-VermelhoDO , Das J3 às 16 horas. / Consultório e Residência: R,
DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - 3,,4'16 Fernando Maehado nO. 6

'FONSECA, ,

Residência: Rua Josê+do Vale Fone 2225
Chefe do Serviço de OTO�Í- t Pereira 1?8_� Pra�1f' da Saudade

NO do Hospital de Flo'rianópo)ls, 1- Co queíroa .Consultas ; das 8,UO às 11 ho-

possue a CLINICA os APARE- I' ----;;:
� .

NTINO
ras e das 14,00 às 18 horas

LHOS MAIS MODE-RNOS PARA Un. CONST�, Exch.lsivameni;a com hora mar- /
TRATAMENTO das POENÇA:3, -: DIMATOS cada. � '- "O'� I/�""FJO�da ESPECIALIDADE. _..r' <I . M�DI'CO' ClRURGIÃO Sábado - das 9 às 12. " """�.� .J t' ftl<L J
C.onsgi,t:.s

- peja
....f.;'}..'llUí. no ,Doença� de, SenhorÍls - .p�r�osl DR. LAURO CALDEIRA "

i
. � ;;.::,_- _ Operações - V�aB Urm�rla8 A RADA

�.'.I1.
�"

"

....p,,__""
'

_ -ttP,r1Y- das 2 as 6
Curso de aperf,nçoament.l e DE ND

"
_

..-'.,·ót;,LTÓRIO - RU'8_ dos
longa prâ!iea nos Hospita,is de CiRURG_IÃO-DENTISTA_lEOS n ' 2t . ;�, h'- Buenos Anes., . I CONSULToRIO Ediflcio -; � , •

'" � '-,RESIDtNC A - Fehp�:se "CONSULTóRIO: Rua Felipe l Partenon - 2° andar - sala
o '"

�
midt nOi 113 TeJ. 2366. ,., '...!.. '

Schmidt or. 18 (spbrado). FONE 203 - Rua Tenente SiI,veira, 16. ;; '7fl �
"

DR. ANTONIÕ MONli 35�OR�RlO:' das ,; 15 ás 18 ho- 1/::�::'"diáriamente das li às
.

' "
, ;' ..

'

CIRURG?AE �::U��oJG� 1 ra�es;dênka)"�venrdi Rio Bran· _3�;:s 5;: :::as�4 as ;�8 hO\S, ;Exs. p".,>e" ,s"st o' FI'or'l·a�--n'-·O""-p-'O-I"-I--S--L-t-d--", Ortopedia i. ) 1" fo, U. ,42. i. \

t ' -,,,' ,: ' éo_n�ec�lOna Dentadullls e Pon-
'

a' ,�C
,\ It' r' . Joa-o Pinto 18, I) t._' ,AtJ.hde ,cha�ad08 . tes ,dovels dI' Nylon.

OllSU o lO, -,' I '3296
Das 15 às 17 diària!uente, I TeJefone� -', i'__ ENDEREÇMenos aos Sábados

\
-

,.

_ �
, OS ATUALIZAI?OS DO EXPRESSO

Res: Bocaiuva 136, 'DR. 'LAURO'�DAURA O ESTADO FLORIANÓPOÜS LTDA.Fone: - 2.714.
YSLAVA CLíNICA GERAL. ADMINISTRAÇÃO

• DRA. WLAD I ELpecialist� em .�0�é5tJas de Redação li Oficinas,. à r�a Con·
W. MUSSI i SenllOras e v,las urmarla,s. _ I,u.lliei.ro !\fafra, n. 160 'leI. 302z.., Transportes ue Cargas em Geral entre: FLORIANúPO-I Cura radical' das mfecçoes - CX'. Postal 139. LIS P

-

RT '-e \agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS ,O O ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, RIO
DR. ANTONIO DIB 'genito-urin!Írio em ambos 08 Gerente: DOMINGOS F. DE DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

MUSSI sexos, AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Bigestívo Representantes:

CIRURG1A CLíNICA e do sistema nervoso,. Repre·sentações A., S. Lara.
1·T 01"'1'1' o', 10 'I, ás 12 e ,2% ás fi. Lt IGERAL-,PARTOS .,

�"7> (a

ServI'ço completo e e eSpeClliJI' Consultório: R. Tiradentes, l� Rl;3 Senador Dantas, 40 - 50
'HO .- 10 Andar -- ]!'one: 3246. d

.ado das DOENÇAS DE SEN .

d C
an ar,

o

't fi d Hesidência: R. Lacer a ou· Tel . -22 6924 - Rio de Janeir"
HAS, com modernos me o os e. tinho, 13 (Chácara do Espanha) Ru�' Ui

-

de No\'embro 228 50
diagnósticos P. tratament?, 3248 andar sala 512 - São Paulo.
SULPOSCOPI.\ - HIST}!;IW - .- Fone: ,. .

" ASSINA1'URASS!\LPINGOGRAFIA - METABO- .

,

,

' LISMO iJASAL Na Capital.
't'\dloterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano Cr$ 170,00

metrocoagulação - Raios Ultra
J CARVALHO

Semestre .

N�' i�t�;'�rCr$ 90,00

Violeta e 'Infra Vermt;lho. 1 MÉDICO DE CRIANÇAd Ano ..•...••....... Cr$ 200,00
Consultórip: Rua Trajano, n,,' l'U,"�RICUL'rURA _ PEDIATRIA S C. 11000

d'f" d MontepIo 1� • emestre 1'.. ,

10 andar - E 1 lCIO o ..,

_ ALERGIA INFANTIL.. Anúncio mediantll contráto.
T.l' ". Das 9 às' 12 horas --

,

, .0raUr�SI Consultório: - Rua Tlrade .. • Os originais, mesmo não pu-
11r. M : h _ Dra, tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

D�s 15 as 18 orad I Residência: - Av. Hercilio Á direção não se responsabiliza
MUSS!. '. A enida Tl'om-; Luz n. 155 �- Te!. 2,530._- 'Plilo'S conceito!! 'emitidos nOll ar- End. Teleg,. "SANDRADE"
Resldencla. v.

_

I rforÍlriu: - Das 14 às 18 ho· tigos assinjldos.powsky,,84. 1 .'�S· diáriamente
.

DR. JÚLIO DOIN I
VIEIRA DR. NEWTON

. MÉDICO, D'AV'ILA�:-;PECIALISTA 'EM OLHOS
f)UVIDOS, NARIZ E �ARGANTA CIRURGIA GtERAL
TRATAMENTO li: OPE!tAçõES Doencas de Senhoras - Procto·

Infra-Vêrmelho __Nebnbzaçao
- log(a - Eletricidade. Médi.:-a.

Ultra.Som ConE 'l!tório: 'Rua VItor Mel'

(Tratamento de sinusite sem' l'eles n, 28 - Telefone: 3307.
,

operação) .,
I Consultas: Das 15 horas, em

Anglo.retinoscopia - _R�celta oe diante.
Oculo� _ l\'loderno eq.UlpaD!e�to 1 Residência: Fone, 3.422

de Oto_Rinolaringol0l!'18 (UlllCO I Rua: Blumenau n. 71.
no Estado)

Horár�o das 9 às 12 horas e

Idas 16 às 18·horas.
,

' DR. ANTONIO BATISTA
Consultório: - R�a VItor Mel· II JUNIORl'eles 22 - Fone 26/6.
Res. - Rua São Jorge '20 C1�tNICA ESPECIALIZADA DE

Fone 24 21. CRIANÇAS
Consulta� das 9 ás 11 horas.
Res, e Cons. Padre, Miguelinho,

crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo -

10 andar.
Salas l' e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1

Horário; 8 às 11 - 16 às
18 horas

DR:CESAR BATALHÁ DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
_

Atende com Hora Mar-
cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

INFURMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna,. informações qlle' n.;;cessita,
d ià l'iamentu e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado ,.............. 3.022
A G'<lZe.ta .•.••...•..•••• 2.656
Diário da Tt -fie ,....... 3.579

Imp'l;ensa "Of:L�,;d ••...•

'

••

'

2.688
HOSPITAliQ

Cal'idadil:
(Provedor) .

(Portaria) ,.' •.

Nerêu Ramos .

Militar ......•.....•.....
São � Sehastião (Casa de

,

Saúde) ,

..

Maternidade , Doutor' Car
los Corrêa ..•.... ,

CIIAMADOS UR.·
GENTES

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

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

DR I. LOBATO COMPAN]ÜÃS DE
FILHO TRANSPORTES

O.;('nçoB do aparelho respiratório TAC .. , : .•...••••. ,

1.700'

TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul •..•.... 2.500

RADIOGRAFIA E RÀDlOSCOPIA Panllir ,............. 3653

DOS PULMõES Vad'ig .. .. .. .... ..... 2:325

DR. NEY PERRONE Cirurgia t)o Tora�
.

Lóide Aéreo .,.......... 2.40'2

MUNn Formado pela FaculdaJe NaclO' Real ; " ,. 1'..377
v nal de Medicina, Tisiologist� e Scandirvwas . .. 2.300

Formado pel't"l'ãciüdade Nado- fis�OClrurgião do Hospital Ne-, ,HOl'ÉIS'
'

llaI de Medicina Universida41' rêu Ramos Lux .. . . . . . • . . . . . •• . . . . . 2,021

do Brasil Curso de especialização pela' Magestie .. , .. '. . . . . . . . . . . 2.276

RIO DE JANEIRO f S. N. T. Ex.interno e Ex-assls· Metrovol 3.147

Aperfeiçoamento na "e.asa de

Ilenle de Cirurgia do Prof. U�o L�)':�ort,a , .,'
3.321

Saud.::. São Miguel". Guimarães (Rio). Cacique , •. , . ..•. 8.449

PI'of. l!'llrnand" Paulino (·OllR.: Felipe Schmidt, 38 Central·.". L•••••••••••••• ' 2,694

Interno por 3 ar:t."'i! do' Serviço }<'one 3801 ' ,'Estrela' ". 8.37).
de Cirurgia Atende em' ,hora' mar�ada. IIdeal,

" 3.6159

Prof. Pedro de Moura, Res,: - Rua Est<lves Junior, ESTREIT.O
_ OPERAÇõES ,

�;J - Fone: 2195',. Dlal.lue :,. _.;., ; .• " 0'6

CLlNICA DE ADULTOS '

nOENCAS �DE SENHORAS
_

rONSUUi'AS: No Hospital de

Ctnidáde, dj'á";�.rn'lnte rAla mp.�

nhí\ -

;,��SInr.:NClA.
8d ..üel, "'29'-·
.II'b��llb ....Q�

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

12.

3.J13

2,314
2.036
3.831

3.167

•

I, Catiil das. Esquadrias

Com êste va.ló� lJ. S.
a.b .. il'"Ã. uma cont� que
lhe ..endei"6 ju�'o com.
pensMlor

e

Il!v4r� pcV'II. SUo!. ,.esidin.
,

1 , eie, um lir1do e útil p,.ese"te:
um BELISSIMO eOFREde J4ÇO eROMIlDO.

APl"ocul"e hoje ó NOVO
NCO GRiCOLA

1i!.ua c7�;u;, 16
FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA .....;;i:.D:.I�

DE 1\.LBERl'O RICHTER "

Rua 24 �e Maio, 612 -- Estreito -- FlorianópolIs
.

Portas, ,Janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com
sstóque para éntréga imediata.

Execução aprãmorada em Caneia da melhor qualidade
e sem defeitos.

'

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

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambío
(Bra3il) CADIB.

�,-------------------------------�

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

•
Desconto especial para os senhores viajantes. ,

.....................,...a•••••••••••••••••••

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

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFqR��y� .MI�R9-��I�p��
. RAPIDO �(SUL-BBASILBIIO»

Florianópolis - Itais' - Joinville - Curitiba

AgênCia: i\,oli!Deoaoro eaquina:da �
Rua:;Tenente ,Silveira:' 11-1;

PLANTÕES DE FARMACIAS

MÊS DE ABRIL

1 terça-feirá (feriado) - Farmácia Santo An-
.on io - Rua Felipe Schmidt,

5 - sábado (tarde) - Frrmácia Catarinense
Rua Trajano

6 - domingo - Farmácia Catarinense _: Rua Tra
jano

12 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano

.

13 - domingo - Farmácia Noturna -' Rua, Trajano
.

19 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra

20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra

26 - sábado (tarde) Farmácia Nelson - Rua Fe
lipe Schmidt

27 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
$clllnidt

31 - quinta-feira
il!1 - Rua João Pinto

I
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

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

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorizacão dêste Departamento.

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

(dia santo) - Farmácia ' Moder-

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

ou Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MO,DELAR"

\, , , \ í

� ..

����:;''Gí1Is!�,�tJ,,5 .�" ..,,r. i

.,�

Matriz: FLORIANÓPOUS
Rua Padre Roola, 43 Térreo
Telefones: 25-34"'(Depósito)

2fF35 (Es'critório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CQRITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/�6
Ttlefone: 12-30

End. Tel(lg. "SANTIDRA"

Diatribuidor

Com.rclo Transportei
R1U1 JoJo Pinto, IJ Fpo�

C. RAMOS S/A

Filial: SAO PAUT...O

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-J7-33
_

Atende "RIOMAR"
Elld. Teleg. "RIOMARLI"

3.121

3.163 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLF
-Fones.: 2·5-34 e 25-35 --

DR. MARIO, WEN·:
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTUS
E CRIANÇAS·'

Çonsultório '7 Rua João Pin

to 10 - Tel. M._769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas,

Resiliínciai _Rua �steves Jú,

n;I)I', 45, Tel. 2.812.

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA -

ConsuHório rua Bocaiu'va,1"2
- Rua Duarte
cl'<>lef. 3.2PR -

.,'_' _ _..iI

Agência: RIO DE JANEHIO Agência: BELO lfORI·
ZONTE"Riomar"
"Riomar"

Avenida Andradas, 871�B
Telefone: 2-90-27
Atende '''RIOMAR''

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-il7-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End.'Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - _ Os nossos serviços' nas praças de Pôrto

Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuadotl pelos nossos
agentes

"RODOVIARIO �APIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR «CARL,

ITINERAilIO
SAlDAS DE

IDA VOLTA

Rio
4-5

9-5 11-5 17-5
22-5 24-5 30-5
4-6 6-6 12-6
17-6 19-6 25-6
,30-{) 2-7 8-7

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

Tanto na Ida como na V9lta o navio fará escala nos

'poi'tos de São. Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

!Emprêsa, à_rua Conselheiro MafJ:a, 30 �- Telpfone 22-12.

Itajai Santos
5-�
18-5
,31-5
13-6
26-6
9-7

Fpolis.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nl'."'es Fires lZ.

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PERFEITU

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

A HORA
,DE PORTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante' noticiário a respeito de Santa -Catarina e

'articúlar-mente de' Florianópolis;
À ven'da nas principa'is bancas de fOl'nai�.
Parà maio:"es informações llrocure o agente e ,-or-,

'espondente, à Pl'P..ça 15, nO 27.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A I'ARTILHA DO PEIXE

I
- Pois bem, vamos ao ár-

����é�'�
bítro: - respondeu o das

George E. Nye,

represen-I
quilha, Colômbia, mas foi Dois homens lançaram a I sobrancelhas nrrípiadas.

tante de operações terres- re-transferido para o Rio rêde e apanharam, por aca- E ambos foram procurar o

tres da Pan American World em 1943, onde fixou resi- SO, um belo peixe chamado homem gordo para servil' de

Airways do Rio de Janeiro, dência até o dia de sua Ipoméía. Quand'Q se tratou de árbitro,

morreu inesperadamente, morte. dividi-lo é que foi .a bulha. O homem gordo, que já es-

vítima de uma crise cardia- Nascido em Syracuse, O homem que cuida bem do perava o caso, foi rápido e

ca, à noite de sábado últi- Ohio, em 1909, Nye era gra- corpo dele e muito mal das expedito. Cortou a cabeça,

mo (21) de abril, em sua duado pela Universidade Es- almas dos outros expôs: que deu a um, cortou o rabo,

residência à rua Miguel tadual de Ohio, em Colum- - A mim me toca a parte que deu ao outro.

Lemos, 1, Copacabana. bus. da cabeça, a ti a do rabo. - Ma, tripa dun c-me! -

O extinto, que contava' George NYe deixa viuva, Essa f_oi a promessa-do meu balbucia espantado [J homem

17 anos de idade, jogou uma sra, Eleanor Nye, e três fi- amigo Leoni. I que cuida bem do corpo dele

partida de golfe no Gávea lhos, Nancy, que estuda no
- Nad� disso - respondeu e superficialmente das almas

Colf and Country Club, à Linden Hall College de Li- o 'germamco de sobrancelhas dos outros.

CeI. Lopes Vieira tarde de sábado, tendo se titz, Pensilvânia, Jane e grossas e espantadas, A ca- - E o corpo do peixe? -

A data de amanhã regis- queixado de um mal estar, Michael, êstes dois últimos
'

beça é aninha, o rabo é teu. pergunta o germânico das

tra o aniversário natalicio quando se encontrava nos � estudantes' da American Nada tenho a ver com as sobrancelhas revoltadas,

do sr. Cel.-fedro Lopes Viei- vesfíár-ios. I School no Rio. promessas do teu arntgo Leo- Então o homem gordo sor-

ra, ex-prefeito da Capital. Voltando à residência, ex- Cerimônias fúnebres fo- ní. riu melifluamente, com os

Muito relacionado e estima- pirou horas mais tarde. ram realizadas à tarde de - Mas olhe que somos a- olhlnhos sagazes por trás

do em todos os nossos círcu- Nye '>fl�balhava para a Domingp na capela do Ce- llados - disse conciliatorio o das lupas grossas, e explicou

los sociais, o Cel.�"" '4opes: e_an A�él'fuam ha 18 anos, mitéf,j�-'p.qs::ln.gl;es.e's,jf'.O. Rio, homem que cuida bem do ex-cathedra:

Vieira receberá amaIlhij,jiig-' t:�do �e�cido sua prmreí- ond�W ,cô�Ô:, ;f�'it' <à se- codig;.�âele e superfícíalmen- - O corpo do peixe é para

nificativa� pro,vas Je. 'esti;�,' l�� ,fun�o.,� R.io, em. 1937: I pult:
--:-" JcJ�.·�

�
imô- te ,�ifitlmas J��l1?ias. . o pa-gamento das custas, Per-

mr;.; e. apreç9, as q��lS nO�t- �!es a mais .,:,aI}e�c c,��H mas
A

� ��?�C"" :f;t,�:, .., I'" tence ao árbU'i:o!
aSlipclamos, -prazerosa:mente.' !��ansf parj,<,,;<tBf1'l'·ran- Igre WU.l�

e ali��â é es·:a:,.. E o italiàii� que cuida bem

, respon eu embravecido ��ou- do corpo dele e muito mal

Marechal Candido :Caldas t,••••!fI!••••••�.�•••�•••!�.��..���!f3.���.."'I j") tro -:- �lfl que vocês estavam das almas dos outros, acom-

Transcorre hoje o ···an'iVer..: ";'
. -

_

'o" -� , .. , •• ,,' � ,�", .• � • "'�' - v u .... .) r j l"lJ·, - ...., nds ·tramq.o com esse pacto panhado pelo alemão de so-

sário natalício ?O ex�? sr.�.SIDdlcato dos. EsAivAdnr,:ls ,1<,( secret? com-o Leoni?
. brancelh�s grossas e espa�-

Marechal CandHlo. . Galda,s i � , , _, \_;, , ...... 1'"',,· •• c. \.' : ._._;.� .,.,. v1'f.J :M J ,'�, ,E;Qtao o homsm que CUIda das- foram embora amaldí-

figura expressiva do Exér-
r

__ :de . flol'ianô,p'o'is _. ,_, -. .! ., i' �e� do corpo dele e super- :' çoando peixes, alianças e

CIto Nacional e nosso/mui :,i., j '",I; Li.. H� i! :ijl"'c,li. is: 2;jlL\n. (íJfI�\�l:l1,�nte ,das .al��. �os promes.sas.• .

prezado conterrâneo, resi- , '

",(l.: i.EDLT.t\L; DE
humanos ,embatucou, e de- I Depois que eles salram, o

áin:àó'"na Capital Pederal. �),': ,,�q .(J'(i)NVOú:'.I\,Ç:ÁO;; "

" pois prdpô�: .
bahiano esfregou as mãos sa-

:DepÓis' 'de, ptéstar.'rele>
-:J'; f) "!:"",0,'; i,:" ,) ;, t,,�, c{lb !'!9'f(.b·,!f1"fI. ,;[. I' -'"

_:_ Vamos 'resolver o caso :tisfeito e mandou um ínten-

vállt'és ')'; s�rviços à 'pât�'j'a � " ('1iiaJ.qQJA!l,ab�"'''Jaos que o p eS6QT;e rrwíremrou ',dele tive- '_ pa'6ificah1erite por arbitra- dente para Ipoméia.
l"t;m�lconlrei:di.nentd�<iúerll'(Jt'eli <8dhhjtmfuJ u de .195&; serão ' , Ino Exél:���r, Iconta.n9,� mais ',gení:?'

'.'

c..9aert�er.
dê 4;0 ��os de 'efeHv:ü ex�r-

1'e.:"IlliZiadrulJ Ilj.oot81ISi1tclliloatorla .�t4lliii6ero'Par�tI a 'sna' 'Dire-

cicib, teildo' llesemperJ.hiido n(J)!llia'� ,MOOllD'I'OB'!dq C&1J.isel11o -ilSl:tla19je�R;e.j4r.esen.tantes da '"" --;.:.'_.:.:.'-:......;'""-......�--_,_-------- -------

, •
'

,- ',' 'L" I Q-ntitdadeJ }1<(j)J1 tJ:onselho(>d1!ll' iIi1e eItfjjf'Iã'D< � '1q:i1é' está filiada ' j.", i,

as maIS' �léva�às ftj.nçoes 'e, f.i'CandlO,qlbmlto'tOJl.Illiâsoode' eí 'dW.P, fqllllf6- couteM" la partir
galgado todos' os .postos· d�� ,

h Íl�i'a_�q,uia, :milit�r,;' >�orta�Qr,'
t;�, Ij1iinieü..a<nllblliCJalÇJã.!() 'Idiflste, ·pmqt a:h �l?igicsiDO das c'hapas J' I ,'. c : :

de vál'iás' condecôl.. [ções'.nà�. oai.&e(!�etarja; de aci0J'.do!icorrl � dià�dstoi):ha:'i','lnBtruções" ',·1

cion'�is 'i! 'eit�a'lÍgeiras',< a']í)Jl'o\lW€tasala Róa·tan-ia, Ministtn'mbbhi1i4<HieJ lh2H954.

trahsf.eríiI,·�se, p.ara' à,i .R!:!�e, r�
-

'l' "As, chapas dev,erã'ó' ser uegiatll{!das,i; [mi separado,
, T sendo uma,) 'pana os· ;candidatoS)fà-I�W.etoJflitaF, r I lIa entidade"

va, onde goza mei-ecidó' re� G: Ih TIO'
'

'

pouso.'"'' .: ,. '. "" (i)n�e o;'JH$cahe�i1'esJlàctj1VO&oBlrlpremtleS)jJ �,btl'tr®!·para
Na' ciad

.

de iho�e ni�itas' G�-'lrepl'e.soen.tantes no, Gcíl1selho'gd:alndi1edffi'aç.iW�:,,,, J .

s'erão'
c'

as h'ó�e�ag�n-s" - d� .,; '. Os r,�qLle]'�entos para 6o:h�'g}!{I:IÚ!i dag!'e.na.pas :deve

apreço'" ((' 'reconheci�e�to rão ,ser ,,apresentados"na Secyet'3lm�ülem três-: VÍ'm," assina

que 'Ih,e
.

'p_restà�ão': 68 cam�- Cl0S) por ,todos ,os' candidatos, IJPflEBOlrlimenta,; ,rUío· 'sendo
, "h'

.
. "" 'j IJermitida, :�aI'à ta1 fim, a oUÍlJlJirghcki de ;pá)'cul1a:ção, de-

Tt'fuas do fficérejto e a SOCH;�
dàl:1k !: 11 I. ' ',', " " • v:endQ.,conter os" req1.1isitos pr�v,istas;1l\0',ill.rt. !:.,s0, das ."Ins-

'b'" ">J, .,,,", \;, <_" i : , L� UÇÕéS;.' "e -sex.. Í<pstru·id.osl com ba' ,provàl exigida-' no para-
.

-

'�;:::',11_ U (l,." r:l':lZÜl'Oó;a-
me'1té, 'Ll'r:i�:l;t' L". ltef.hóres· g:ta�o'I°, d'o .referido, artigo. -·,f, o.,)'.:j'l) 'j

, ,\ .: :Flo'ria:n·ó't)oHs� iLdeJmaio de L9'íi6
votos-dê felicidádeS':J exten- , ,'_ , ..:"

'

'l .",; ... '(,

sivós à exma. familia. ,/.
r

1.... .:. . �-ci'. "'::-_. __ '-':,
_

.>_ .;�_;.: -.,.:

;! ��á. �arbal Silva
',Wa liMa fie hoje vê .trans

Gór'rer, -a do seu aniversário'
'iiâtaIíéio I

a' e'xma. "sra. d ..
Íl'aci Lopes da' Silva, espo
sa' do sr.' Nar'bil Silva, ilus-
tre Clw.l'da�mór da Alfan

"éstido de "pois", combinando com o casaco mescla, dega desta Capital, e pes

criação de VERA MAXWELL. O vestido tem a golin�a sôa muito relacionada na

esport.e teqninando P9r um grande laço bra�co. A sal,a sociedade local, descendente
é de pregas pl'êsas só no cós e bem larga. Cmto da pro- que é de tradicional famí

Jiria fazenda e botões um pouco mais escuros do que a lia barriga-verde.

côr do vestido._O casaco é sem gola e de mangas 3/4, À muitas homenagens que

sendo os punhos formad!ls pela mesma fazenda do vesti- serão prestadas a ilustre e

. do. (Fo�o Transworld) benquista dama natalician-

< i, 1, f .
1: ! �,�s. dt ��;.rAEH�)res-

O�.8••e••••e••••••••••••••••'••••••••••"'... pétfosamente se associam.

� i If\�,�:fAN?S, .HOJE:, �t-= 'Sr. FranCISCO Monn,
funcionário da Consult'oria
Juridica do Estado;

:....:.!.·,8r: Nélson" de Abreu,
ilustre advogo'ado
- jovem HamUton, filho

do sr. Romualdo Pires;
em 1526, arribou ao porto dQs Patos, a náu S. - sta. Lia, filhinha do

. Cabriel,.comandada por d. Rodrigo d'Acunã; sr. José Warken, figura des-
em 1632, deu-se o saque _de Iguaraçú ,pelas tro- tacada do Magistério Cata

pas hqlandêsas' do Co.r.onel WalJl.d�mb.Jl.rc.h, q�lEl rinense·
tomar�m : aquel� localidade dirigidas por, Cala- '-:- sta. Vera, filha do sr.

bar; : "i, . '.' ," ", J" " -Raulino, Horn Ferro·

em 1778, assllm'iu o igovernó desta; entã;ó, Capital-,: .. ....:,. ,Slr'•. lÃlberto'! � Edmundo
Ifia de Santa Cá:tarina"n'a termo firme,- o Coronel 'Alves; 'Ó'péraaoÍ" t�c1Íico

.

da

Veiga Cabral da Cama,ra; Assembléia Legislativa e

em 1829, N:ascimento. de Jósé de Alencar; na I)i'reto'i' Téênico da Rádio
cidade de Fortal�zai 110 Cear�,. d.e:jt��o a, �rf: Guar�á �
na-se um dos maIS !d�dos nO'::€�ls_.ta� ;qa, fa�.e j0r' - ;Ir. Thiago José da Sil
mântica da 'leitura, I 'tloublé" d'e politico e mi- va

nistro do, iinperado� 1?edro II; - sr. Nivaldo M. de Sou-
em '18?3, por Resol�ç;o desta data, . foi. crjadó p za, funcionário público;
municipio de São J!>�;. - sr. Abílio José Macha-
em 1�50, faleceu nr �io �e -,��n;��ro, .

o ,gr,R:n�le) sio .-

e,\tadlsta Berna,rdo !erelra de .Vasconcellos, - sra. Adalgiza Climaco,
verdfl.deir9 lpestre �o, parlam�nt;m,sm� nO.,B�lk ,.J!spoSjt do sr. ,Ori-valdo Cli

sil,. Ninguem comba;'tclI corri' mafs c'ónstância' 'óo" .máé�: oficial da Marinha

que }le, pelo esta-bçle,:i�e�to, q? ,go�er�f>: Hvr�:, l�iercap�." '

.

Quan.do 'Gb..e�.u2.L oJ)osIçao parlamentar, recusou
-

'"
,{C :-'t-' !

'

P"·a sta de nl"J.TI IS J1P; !' _ ,., � , _. �., ,'�" , •.< .,,,,, ... � �, � • � " .

. 'emÚ865;�f�i ns�kaào eirtifue'nos 'A'íres o tiata-� '-",_,c, , .. _., '" "-"

_
' -'do" de---alian-ça'�en-tr� o Brasil, Republica Argen
tina e Uruguai, coritra o di!ador pal:aguaio_ So-

"li:\11o 'Lopez: que se� decláração dé guel'ra; inva

àiá{'territoiios brasileiro e argentino e �ma,- .

çáva 'o .�r�lgÚ�}O: Nieg2c.i?U o tr!}-,ad2:,p�Jo \-1- :'
sil '0 conselheIro FtaItCI�.o Otatt_lJ.nt'l,. �7' .�

em 1887, fúntlou-se �m Camboriú um clube repu

bli'cano sob a presi:dência do. ��nerand(J co�t�r
d.Eeo Manoel :Ana�acio Pel:�irà. . .. :, ,,''''

'"- - ! André Nilo 1'adasco .

r '
' '--

�:'é�O�ht'ê��e�����,������@••o•••••"••e.�..... '"

,

j

o

ZV71l""5P

Sociais
OUTONO

.

ANTENOR MORAES

Nestas triste manhãs brumosas e já frias,

Vejo como a chorar, sofrendo, o arvoredo:

B á por todo o pomar uma expressão de medo

E em cada galho nú saudades de outros dias ...

Não canta mais ali o alegre passaredo.
E' desnudo 'o pomar. As arvores esguias

São, à noite, visões medonhas e sombrias,
Dando apenas da vida um pálido arremedo.

E' que a árvore também sofre ocultas dores

E vive a relembrar aqueles esplendores
Com que na primavera a fronde revestiu.

������::t"""l .

.

_

•

E lembrando que o sol jamais a flor revive,

Triste como a chorar, todo o arvoredo vive
. ,

Pela flor que morreu e o fruto que caiu i

••••••s••••••
..............

ULTIMA MOPA

H OJ E N® PASSADU�j
1° DE MAIO

I
A data de hoje l'ecorda-nos que:

� .fUI lforuAdl O'oCor,,- 3 .. , .. J.- f'tn�1J1 �\ o'" .:J.

\_.CVR'TJeA UJ.L�.4.Jl PROSf;:8J1AJt

�

Florianópolis, 'I'erça-feíra, 1° de Maio de 19,)6 3
------,------------------���----�----�--�,--�--------------�-------=--��--------------�--�----- ..�� ---�

ANIVERSÁRIOS VíTIMA, DE ATAQUE CARDfACO UM
DIRETOR DA PAA NO RIO

CRONIÇA DE 'CAÇADOR
Des. Tavares Sobrinho

Ocorre hoje o aniversário
natalicío do exmo. sr. De
sembargador Tavares So
bí-ínho, membro aposentado
do nosso egrégio Tribunal
de Justiça. O venerando e

eminente aniversariante,
professor catedrático da Fa
culdade de Direito, é figura
de marcada projeção nas le
tras juridicas do Estado e

foi 11.0 calenda Tribunal, a

qUe presidiu por varíos pe
riodos, uma das expressões
mais respeitáveis e cultas.

, "

Sr.• ,J,ose João Silva
',' rio Sr. José João da Silva,
conceituado comerciante es
tabelecido nesta Capital.
"O-cEstado" que o tem na

,

conta dos, se'us melhores
'a-migos', abraça-o efusiva
, 'mente pelo tr (If'lcurso de
sU'a 'data'natalí t e tem o

lprazer de public� ",a seguir,
'�a saudação qUe lh�nvia,
.i

3�el:!, filho, .desportistf'.� .____

Jose da SIlva: j� ;..

"

!

f" ,

I
J Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A T.A.C. ASSOCIANDO�SE ÁS HOMENA GENS DE QUE SERÃO AhVO OrNOSSOS GLORIOSOS /REMADORES "CAMPEOES SUL-AMERICANOS",
OFERECERÁ EM SOLENIDADE QUE ��RÁ REAlIZADA.EM,- SUA ADM'INI�TRAÇAO, UM JOGO, DE MEDALHAS DE OU·RO.

" I
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o EstadQ . Es·portivo"
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Nítida e lnsoíismével a vitória' dos periquitos d� Blumenau diante de um adversário falho e sem forças para em
preender uma reação - 3 x l, o escore -Michel,Irico (penalty), Telmo e-Martins, os autores dos tentos - Trilha a

nota negra do choque - Juca com as honras de melhor homem no�gramado'
o JOGO gando o" delegado e uma pelota que vai aos pés de Martins e Lazinho., Ê anula- complementar todos! decep-

o Figueirense é o pri- bôa turma de mantedores da I'elmo que não hesita e ati- do um gol de Michel. F'inal : clonaram,
meiro a entrar no gramado, ordem a entrar em ação. ra a gol, desempatando a Palmeiras.3 x Figueirense f. O ARBITRO
segue-no o Palmeiras. Am- Ouve-se o apito do arbitro porfia. Wilson deixa a can- � a terceira vez êste ano

bos recebem estrondosa ova- e os locais vão ao ataque. cha, com um dos dedos fra- OS�MELHORES
I que vemos o sr. Wilson Sil-

ção. Ê iniciado o
....

jogo, com Odilon perde excelente oca- tU.lados, �ara :etornar um I No ve.�cedoJ1 salientamos
I
va apitar jogos e podemos

os conjuntos assim forma- sião, tendo no lance se des- minuto �pos: Não tem for- o guardião Juca, um gigante dizer que um bom juiz ele
dos: tacado o goleiro Juca que ças o F'igue irense para es-Ina cancha,' merecendo/por 'não é. Falha com frequên-
PALMEIRAS - Juca; De executou-outro salto de pan- boçal: u�a l'ea�ão fulm�lan� I isso

as hOÍ1ra� da pa:rtida.1 �ia, cor."i;é pouco e despreza
Luca e Lazido; Zé G'aucho, tera, conseguindo aliviar o te e assrm o Jogo ca1!_ll11ha : De Luca, e Dazido, excelentes. I as decisões dos "bandeiri
Gordinho e Lupércio ; Mi� perigo. Juca é socorrido no- para o seu final até que aos ,Na .linhà'média Zé Ga:ucholnhas". Não tem energia al-'
chel, Iitzinho, Yeger, Mar- vamente, atingido que foi 40 .minutos, com todos os: foi o melhor, sendo bons I

guma para repreender as
tins e Telmo. na perna. Wilson defende alvi-negros frente ao arco

i
Gordinho e Lupércio, Yeger jogadas bruscas e desleais.

FIGUEIRENSE - Wil- bem um "tiro de escanteio, de Juca para tentar apro- destacou-se na linha de Fracassou mais uma vez.

Não logrou assim o Fi- son; Trilha e Laudares; mas é atingido no estômago ve�tar um �scanteio, a bola
j
frente, sendo também ,exce- 'I PRELIMINAR

�ueil�ell � chegar às finais. Aníbal, Julinho e Walmor; por Zé . Gaucho. Lupércio vai a Martins, o qual com- .lentes Martins e Michel. Os A peleja preliminar, que
O tFt>j mais uma vez. per- Plácido, Odilon, Betinho, contunde-se, mas recupera- pletamente livre, tem pela

I

demais esforçadissimos, " reuniu (aspirantes) e Ta-
manês d no interior que, G'rico e Ceça. se logo, Yeger atira fóra, fr�nte son:ente. o goleiro I

No Figueirense �s unicós 'man�aré (amadõres), foi

id��e de passagem t�:n Os primeiros minutos são um passe de Michel. Walmor Wilson. FOI facil ao ata-I que convenceram foram vencida pelo primeiro por
acusado progres�o§l,_aIlrecla- disputados no @eio campo. comete foul em Zé Gaucho ; cal1te enviai: a pelota ao Wilson, Ti"ilha, Júlinho, 4 x 2.
veis. Os visitantes estãq na ofen- Ye.ger cobra a falta pró- fundo das redes, consol.idan- Odilon, Anibal e E'dco'l RENDA

O Palmeira.s·'" ..ganhou a siva. Um chute de E'rico, ximo a área e Wilson de-
I do,

desta forma, o triunfo Mas isso foi no primeiro Recorde absoluto no cam-

sensacional batalha de do- num ataqt1"é dos seus, pro- fende, largando, porém a; palmeírense, Trilha atinge I' tempo,
de vez que na fase peonato: Cr$ 42.225,00.

mingo e vai, tEÍ.nt,ar alcançar porcicna a Juca .' realizai"
(pela primeir:4 vez) a' corôa -sua pr imeira defesa. O Fi-

de campeão càtar.irÍense. ";, gueirense busca 'acertar
Jogou: bem o alvi-verde e suas linhas, colocando os

mereceu' a vltórla, .Muito atacantes contrários à cer

lutador, mais técnico e me- ta distância. Um pelotaço
nos falho o conjunto, blu- de Martins, de fóra da área"
menaueríse. Começou. como vai de encontro ao traves

acabou, com calma, desem- ,são. .Aiiás 'a únic�a bola que Avseleção brasileira, hoje, ItáÜa. Que sejam bem sÍJ
baraço e vontade. Correu bateu no travessão em todo I na Turquia, contra o sele- I

cedidos, afim de que vol
muito o gramado e aprovei- o transcurso da peleja. Me- cionado daquele país euro-

I tem a ganhar a confiança
tou as falhas existentes na

I ihora o Figueirense. As J
pen, vai lutar por um triun-

retaguarda adversária, no duas retaguardas estão fir- fo que nos faça esquecer dos brasileiros . para o "jOgo
periodo complementar. En- mes, levando a melhor sôbre aqueles três a zéro frepte, do dia 9 frente à Inglater
fim, uma vitória como a de-

.

os dianteiros. É considera- ao vitorioso se:lecionado da ra!
sejaram seus adéptos. Nos-, do bom o panorama técnico

"

sos parabens, pois! e disciplinar. E'rico avança
8 atira fóra, !lesperdiçandó

O Figueir.ense iniciou a um passe excelente de Odi
luta combatendo com ,ânimo lon. Todavia é um elemento
e procurando com cargas :.utador. Lazinho chuta fóra

perigosas' marcar logo de de boa distância. Juca em

saida, o que não conseguiu. )olga com um salto espeta- Em comemoração ao "Dia I Como ,parte' principal do
O empate espelhado no mar- ::ular aos pés de E'rico, con- do Trabalhador", vários fes_ programa defrontar-se-ão
cador na fase inicial disse .3eguindo agarrar o "balão", tejos esportivos estão pro-' às 16 horas os conjuntos
bem o quê foram os 45 minu_ com risco de perder a vida.

gramados para hoje, à tar- mistós do Ava'f'� Paula Ra-
tos embóra o gol alvi-negro Wilson defende um chute .

.

M' h 1 d
de, no estádio da F. C. F., mos.

,

tivesse sido obtido median- dê Martms. IC e per e '

promovidos pela Delegacia A entrada é franqueada
te a cobrança de uma pena- boa oportunidade; atirando Regional do Trabalho. ao público.
!idade maXlma. Na fase fóra. São decorridos 30 mi-'
derradeira às falhas na de- autos quando se constata
fensiva' local foram fre- que a cabeça do goleiro Ju

quentes, daí resultando na ca sang-ra. No salto aos pés
queda por três vezes do re- de E'rico o goleiro recebeu
duto guarnecido por Wil- ferimentos na nuca. Sai e o

son, sendo um dos tentos jogo é paralizado por dois
anulaâos. Esteve irreconhe- minutos para que o guarda
civel o quadro dirigido por valas receba curativos.
Nelson Garcia. Suas peças, Prosseguel o jogo com Juca Os três principais clubes jaiense, em Itajaí, nas festa
mesmo as prineipais, falha- já no arco. Os atacantes dos da Capital estarão hoje no I do . trabalhador promovida
ram deploravelmente. Désta dois lados são impotentes interioi" do Estado, tentan- pela Liga Itajaiense, e ú
vez a retaguarda do. "Deca- diante das duas 'retaguar- do à rehabilitação do fute-
110" andou às tontas, ante das, até que aos 34 minutos, I boI. ilhéu. "

as coordenações do atagüe. numa falha de Laudare.l>, Assim é que o. Paula Ra
visitante que demonstrou' Michel avançou e artema- mos enfrentará o Itauma em

ritr,1:o, segurança e entrosa-: tou forte, fazendo balançar Siderópolis; o Avaí medirá
me'1to

.

nas jogadas. Nem I as l'"edes alvi-negras. Yeger forC,",as com a seleção ita-
soube perder bonito o alvi- no auge do contentamento' •

negra, isto porque o zaguei- ,chuta a bola já nas redes.
'

-----------------------

1'0 Trilha não permitiu e Trilha descontI:ola-se e lhe
distribuiu botinadas a tor- dá uma botinada que todo
to e a direito,' chegando mLEldo vê 'menos o árbitro.
me:;mo a pisar o atacante Telmo sai por um minuto le-
1\1 l'tills quan'do êste se en- vemente contundido. Beti
C011Ll'ava caído e sem bola. nho chuta muito alto e pou
Verdadeiral (atitude de co- co depois Martins de cabeca
vardia do herculeo back al- atirou pelo lado dos fund;s. Foram os seguintes os-- re- Joaçabll- 2 (Campeonato Es-
vi-negro que todos deplo- Aos 41· minutos De Luca sultados verificados sábado tadual). O Caxias decidirá"
rar:tm, 'mesmo Os torcedores empurra E'rico dentro da e domingo, em diversas par� com o Palmeiras o titulo má_
do bi-campeão local. O juiz área. Penalty é a decisão do tes do Estado e do país: ximo.
a tudo "presencioou, mas árbitro. O m�s1110 E.'rico b�-I EM SÃO JOÃ"O BATIS-
;achou melhor fechar os -te e empata a partIda. Odi- .

TA - Paysandú, de Brus
olhos, temeroso de expulsar lon arremata e Juea defende que 3 x Avaí, desta Capital,
õ temperamental jogador com maestria. Termina o 1.
<lue a llOssa..reportagem con- p�;�'1Jej!'o t:mpo; 1x1. Vem EM CRIéIUMA - Paula
siderou o mais regular do a e'tãpâhidil e antes de ser Ramos, des'ta Capital 2 x
último certame citadino. iniciada verifica-se uma Comerciário, local 2;
Que o T. J. 'D. saiba puni-lo luta corpol"al de grandes EM JOINVILLE - Ca
como deve. proporções nas gerais, obri- xias, local 4 x Cruzeiro, de

A grande e entusiástica
familia do Palmeiras está de

parabens com a vitória al

cançada na tarde de domin

go pelo campeão da Liga
Blumenauense que conse

guiu, atuando fóra de seus

domínios, derrotar de módo

indiscutível o forte esqua
drão do Figueirense, cam

peão da Capital, pelo escore

expressivo de três tentos a'
um.

BRASIL X TURQUIA; HOJE
.

.

EM ISTAMBUL
c O·N V I T E

Mille..- OLGA DAUER MAFRA, tem a honra de convi
dar os amigos e fregueses, para assistirem a Inauguração,
no dia 2 de maio, às 17 horas, das novas e modernas in
talaçõe do seu Estabelecimento "BAZAR DE MODAS", si
tuado à Rua Felipe Schmidt n. 34.

Aos presentes, será servido o Coquetel RON ME
IUNO acompanhado dos Biscoitos COCKTAIL DUCHEN
1 •

'

(,OS quais são representantes nesta praça respectivamen-
te as firmas Com. e Ind. Germano' Stein SIA. e G. da Cos
Ia Pereira &Cia. SIA.

DE

"DI��DO TRABALHADOR" NO
ESTÁDJO DA F�C.F.

Organização Juridica
COÍlfabil Lfda.

Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

� -:0:-
Séde: 'Rua Trajflno 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

l°,nda� ..

Florianópolis -:O:':'_ Santa Catãrina
EscrItas comerciais e fiscais _....:. Contr"atos - Dis

tr:?.tos - Drganização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atende�os todo e qualquer serviço do in
terior junto às repartições públicas, desta Càpital.
,......- -.-_..-_-_- ..- - - -.-.-.-_-.-_ ...........,...

AVAL fiGUEIRENSE E PAULA RAMOS;
HOJE NO INTERIOR 1:····..····�·····08··0 ef••••••••

li OFICINA� MECÂNI"CA
ft '

>41

•
•
•
"
•

i LHERIA, MÁQUINAS Á VAPOR, CALDEIRAS E

•
•
•

I· •
RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTR,EITO •

· - (,)
• • •
•••••••••••••••••••••••'......e•••••••••••••

2 casas �situad'as à rua

Souza França númúo 46,
perto do Campo da Liga.

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRE-Figueirense bater-se-á com

o S. E. R. Sadia, em Concor
dia, na festa do 100 aniver
sário de fundação daquele
clube.

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

DERROTÂ DO AVAl E EMPATE DO,
SANFORDJAZ
ANOS. HOJE

PAULA RAMOS.
Vende-seFaz anos hoje o playe-r

conterrâneo Sanford, ha se
te anos vinculado ao futebol
paranaense. O experimenta
cro médio, ainda um dos me

EM SÃO PAULO - São lhores do Paran�, segundo
Paulo 5 x San�os 3. O São informes, chegados de Curi
Paulo .sagrou-se campeão do ,tiba, vai deixar o Atlético
TorneIO :jitob-et·to Gomes, Pe- I Paranaense para inihessar
drosa.. \ no Ag�la-Verde.
EM.CURITIBk- Grêmio Ao valoroso crack as nos-

Porto' Alegrense 5 x Coriti-
I
sas f�licitações com votos de

ba 1.
., "prosperidades. .

\

o ESTADD
O maÍs antigo Diário d(

Santa Catarina leia e as

}ine.

•

In!ml�
CINE SAO JOS'É
As 2 - 4 - 7,30 - 9,15hs.
Ster ling

. HAl"DEN
Rhonda FLEMEING em:

FALCÃO DOURADO
technicolor

No Programa: .

Cine Noticiario. Nac.

-Preços : 11,00 - 5,50
Censura até 10 anos.

'_M ••IfJ
As - 2hs. \

"Sessão para os Operários"
Bob HOPE Mickey

ROONEY em:

O PROMOTOR;DE
ENCRENCAS

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

.. Gratis
Censurá até 5 anos.

As 4,30 - 7;30 - 9,15hs.
Rock HUDSON - Yvonne

':!tE CARLO em:

GIGANTEs.- EM Fu\RIA
technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 11,00 - ,5,50.
'

Censura até 5 anos.

As - 8hs:
Sterling HAYDEN

Rhonda FLEMING em:

FALCÃO DOURADO
technicolor

No' Programa:'
Cine Noticiar!o. Nac:
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 2,30hs.
.Bob HOPE - Mickey

ROONEYem:
,O PROMOTOR DE

ENCRENCAS
No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Gratis
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Rock HUDSON - Yvonne

'DE CARLO em:

GIGANTES EM FURIA
technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 8,00 4,00.
Censura até 14 anos.

As - 2hs. ,

"Sessão para os Operários"
Donald O CONô'R em:

. FRANCIS, O DETETIVE
No Programa:
Sul em Foco. Nac.

•

Gratis
Censúra até 5 anos.

As 5, - 8hs.
EHzabeth TAYLOR

Van JOHNSON - Donna
REED em:

A ULTIMA VEZ QUE
VI PARIS
technicolor

. No Programá:
Reporter Na Tela. Nh
.Preços: 10,00 - 5,00.
Censura .até 10 anos.

As - 2,30hs.
"Sessão para os Operários"
Donald O CONOR em:

FRANCIS O DETETIVE
Entrada Franca
Censura até 5 anos.

As {5 - 7 - 9hs.
"Sessão das Moças"

Alberto SORDI - Gio
vanda PALA em

MARGARITA, QUE
PAIXÃO

No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 1,00 - 2,00

3,50.
Censura até 5 anos.
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Precisa-se de duas em

pregadas para o Rio q�e fa
cam todo serviço de casa. Pa

I ga-se bem exige-se referên-

Pai Celeste, faze de nossos lares habitaçõe� do. Es-
I cia. Tratar a rua Vitor

pírjto Santo, para: que os vizinhos - sintam desejo de

cO-I' Konder 71.

uhecer-te melhor. Que mostremos a tua Palavra, encar-
-

_

nando a tua luz, a tua verdade ,e a tua paz. Em nome de
"'� _ -;..._.._.,.

Jesus. Amém.

Acham-se abertas até 10 de maio de 1956, as Inseri

rões ao Concurso para preenchimento de uma vaga. de
PROFESSOR DE DESENHO da Escola SE�AI de side-I_�'_'"'--:--�---.--l:ópolis..

t C $ 3 600 (três mil e seiscentos cru- l\USSAO COM",RClAL DE
Vencimen os: r .. ,00

zeiros) mensais, ):;Qn1_ d�rei!<!. a .g_l'atificaç�o anua1 <:�rr�s- ALEJ\.HNIJA NO !Ul:4SIL ,_

"pendente a um mês de vencimentos, casa para mOI�dia,
�Iumentos quinquenais, p'romoções e cursos de aperfelçoa-

-
-

Imento.
Co.ndições para 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, Escol!,s In

dustriais (ramo �etal) ou Certificado de conclusao de

curso d_as Escolas SENAI ou Ferroviárias (r�mo meta!).
Outras iriformações serão prestadas aos mteressados

na séde do Departamento Regional do SENAI, rua Tenen

te Silveira, n. 25, em �Florianópolis e nas Es�?l�s SENAI
(le Siderópolis, Joinvile, Blumenau e Ferroviana de Tu-

barão.

Fabrica 'de Caixa �

Esquadrias
Vende-se, com mllitas maquinas e mais de 1�0 _ca-. • * * * *

valos instalados, junto ao poi'to. Excelente oportumdade.
*

Facilita-se parte do pagamento. Tràtar na MADELEI, * No. início., o. cªncer é
* uma do.ença lo.cal: con- *

l'ua João Pessôa, Itajaí.
* suite imediatamente o *

« NO LeDdCUlo)�

Com a Biblia na Mão
TE�ÇA-FEIRA, 10 DE MAIO

o SCllhot contará, na descriç'ão. dos povos, quê êste
•

.11' (Salmos 87:6). Ler Romanos 16:1-4.
homem nasceu a .

.

1
-

JOÃO RUSKIN disse: "A história. umversa n�o
, 1 t das grandes batalhas e conqUIstas, mas a his-
e o re a o

I
. ,

" d f 'li'as "Referia-se a certos ares mesqueci-
tórta e, aml . "

',' d uma rua na vizinhança.'\- eIS "e 'M'
_

'I'a bém relembrava o lar de arcos, cuja mae em-
,tm . ._

t O cenáculo de sua casa para as reumoes que
pres ou '. d "
,

.
. m no Pentecostes que sacudiu o mun o cnan-

éulmmala '

"1"
.

,

as concepções religiosas; o lar de Prísci a e Aqui-
{lO nov-. . f'd P I

d Lídia cuja hospitahdade o ereci a a auto,la e e ,

d
'

...

'

ol'ciollou-Ihe o ensejo de escrever algumas as pa-

����s mais preciosas para o cristianismo, e a pr�ocupa
cão de Cláudia e sua família a respeito das' facçoes que

�iividiam a igreja em Cori.nto. _

Nos dias de hoje a SImples mençao do nome d_e uu:
,

' traz a' memória alguma família tradicional. Nao ha
l,aIS •• ,

Lsem cor r to: a mais famosa no Japão do que o loca sem con 01'

�l�Sbairro infecto de Tóquio, onde Toyoh�ko Kagawa re

solver vivermo meio dos míseros maloqueiros .de sua ter

, Na África certo hospital prova como VIve Alberto,

��hweitzer; si�boliza sua reverência pela vida, como re

, , ltado de haver sido êle "lançado em uma nova corrente
sn. .

. ,

da vida pelo amor a Jesus Cristo.

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

"Ainda que Cristo nasça mil vêzes
, e� "Belém, se

t,le não nascer em vós, vossa esperança e va.
.

"

MARGARET T. APPLEGARTH (Estados Unidos

da América)

CONCURSO
SERVIÇO NACIONÀL DE APRENDIZAGEM IN

DUSTRIAL

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

••o••••••••••••e�•••••••••••••••e•••••••••8

AS COMEMORACÕES DO' DIA DO
, .

TRABALHO
Os Sindicatos sediados nesta Capital convidam o ope

rariado. e o povo em geral }lara as festividades de 1° de

Maio - DIA DO TRABALHO - para o. que foi organizado
o seguinte

PR-O G R A MA

6 ho.ras - Salva de 21 tiros na sede de cada Sindicato.

8 horas - Páscoa dos operários _;" Missa na. Catedral
,

_ Hasteamento da Bandeira Nacional nas

sédes dos Sindicatos
9 ho.ras - Romaria ao Cemitério. de Itacorobí, em ho-

'. _ menagem aos operários mortos
10 horas - Visita dos operários e sindicatos, incorpora

do.s, ao Exmo. Snr. Go.vernador, em Palácio

14,30 horas - Concentração. no. Campo da Liga, onde ha

verá duas partidas de futebol /

19 horas - Retreta, no. Jardim Oliveira Belo..
A COMISSAO

CONVITE M-ISSA
César Amim Ghamem Sobrinho e família convidam

seus parentes e amigos para assistirem à ·missa de 30°

(lia, que mandam celebrar-por alma de seu saudoso pai,
sogro e avô José Amim Ghamem, na Capela do Ginásio
Catarinense dia 2, às 7,15 horas.

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cerem a êsse ato de fé cristã.

..

* seu médico * FUNDADA EM 1765
* Auxilie a campanha * �LEI-ÇÃO' DAS DIGNIDADES
* contra o cancer da As- "

De ordem do Snr. Irmão Provedor, para cumprimen-
* sociação Catarinense * to dos dispositivos dos artigos 23 e 24 .do Compromisso
* de Medicina. • da Irmandade, convoco os Snrs., Irmãos eleitores, para
* *

#

* * ... * no dia 2 de- maio, ás 17 horas, comparecerem no Consis-
tório da Irmandade, afim de se proceder w, eleição das

Informo que é permitido aos Snrs. Irmãos eleitores,
Dignidades para o bienio de 1956 a 1958.
:iue não puderem comparecer, por motivo justificado, re
meter ao snr. Irmão Provedor as suas chapas, dentro de
carta fechada e assinada (Ad. 28 do Compromisso).

Consistório; 15 de abril de 1956
José Tolentino de Souza

. B.ERLIM,26 CUP) - A Re

I pública Democrática Alemã

enviará, bl'ev'emente, uma

nlissão cOIncrcial à ,América,
Latina.
A ml2üJ.o visitará em parti·

rubr o Brasil, México e a Re

púbHca Argentina, soubc-:::e
naS esferas polít�cas de Ber

lim leste,
A mis>,;';o ccrá encarregada,

particularmente de concluir
contratos na base da recipro
cidade, a fim de permitir à

República Democrática im

portar estanho, cobre, man
º'nnê3 e outros minerais, con
tra produtos àcabados ela

Alemanha Oriental.

,
PODERAO, CONTI�
NUAR AS ESCA·
VACÕES

,

(SNA) - O Govêrno de
Israel modificou uma o'rdem
guie proibia novas escava

ções no sítio onde se encon

trou um túmulo judáico em

Jerusalém, na Cidade Nova,
A Organização dos Rabinós
Ortodoxos daquela cidade
havia determinado que fôs·
sem suspensas as escava

ções; a explicação dada é
qUe tais pesquisas importa
vam nurlUt profanação dos
morto.s. 'Todavlia, mediante
um recente acôrdo com o

Ministro de Assuntos Reli
giosos, ficou assentado que
os' referidos trabalhos ar

queológicos poderão ser rei
niciados uma vez que se dei
xem intatos os ossos encon

trados. -

UM' M�D�RNO HOTEk SERA� CONS�
"fRUíDO NA GUATEMALA

OS planos iniciais de cons- tel Tikal, o qual será ac1mi
. trucâo de luxuoso hotel, des- nístrado pela IHC que, atual

tínado a ser um -dos mais mente, administra oito
,.

mo

modernos da América Cen- dernos hoteis em outras clda

traí, fôram recentemente di- des latino-americanas.
r. vulgados na Cidade de Gua- �/Hotel Tikal, cuja cons-

,

temala pelo sr. Emil Dubiel, trução foi orçado em .. - .. , ..

presidente ela companhia Ho- 4.500.000 de dólares, é o pa3-'

1 S A 80 il1icial da nova empresatéis 'l1ka, . .

" O no Hotel, que se cha- integrada por inversionistas

rnará 'I'Ikal, em homenagem guatsmaltecos e estrangeir0s.
ils famosas ruínas maias si- Posteriormente, outros ho

tuadas ao norte da Guate- teís , serão construídos.
_
nos

mala, foi projetado para, dls- centros turísticos da Guate

por de 300 quartos dotados mala, tais corno Antigua e

de todos OS requisitos moder- Lago Atitlán. .

I nos. Os planos provêm a A notícia da formação .da
.

construção. de mais cem. companhia Hoteis Tikal S._ A.,

quartos," em qualquer even-: bem corno a construçã-o d�
tualidade. Ihotel que traz seu nome fOI
,

O inter-contine��a� ,�otels �a?a durante uma ent:'evista
CorporatiofJ, _SUblslll1ana da ií Imprensa na estaçao de.
Pan American. Wo�ld .Air� I te�evi�ão da Guatem�la, - no

ways . proporcionara aíuda : primerro programa VIVO de

técni�a ànova companhia du- : televisão, transmitido naque-

rante a construção, do Ho� I� país. '<,

E D I T A t
ATENÇAO CAÇADORES

, Aviso' 11. 1, da Diretoria de Fiscalização de Armas e
.

Munições, aos senhores caçadores:
O TRÂNSITO DE ARMA, SEM A DEVID_A LICEN

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

ZEl-ROS A TRÊS MIL CRUZEIROS, OU AMBAS CUMU

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

nais). "

,

A partir do dia 10 de 'maio, (abertura da temporada
de caça) a Diretoria de Armas e Munições, promoverá em

:;odo o Estado, rigorosa campanha de fiscalização apreen

dendo e punindo nos têrmos da fiscalização em vigor todo
:-.quele que fôr encontrado com arma de caça, sem a de
vida licença.

Florianópolis, em 16 de abril de 1956.

Alcides Bastos de Araújo - Diretor.

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

. lUO"

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Diretório Municipal, de Florianópolis
� ltm'lt:ÀL r}]!';--cONVOCAÇAO' .

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

tutos, convoco a CONVENÇÃO MUNIC1PAL do Partid�
Trabalhista B.rasileiro � Município de Florianópolis,
para reunir-se nesta Capital, na séde social) à Rua Felipe
Schmidt n. 42, nos dias 5 e, 6 de maio próximo vindouro,
para deliberarem sôbre a seguinte

I 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:

lutos, c-onvoco o Diretório Municipal, para reunir-se. no
local e datas supra, para deliberar sôbre o seguinte:

a) Eleição da Comissão Executiva; I

b) Assuntos gerais.
Florianópolis, 20 de abril de 19M.
VITóRIO CECHETO - Presid'ente em exercício.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
PA'SSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

Secretário

EDITAL
Tendo 'Os Ofici-ais constantes da relação incorrido

2m multas por falta de comunicação de MUDANÇA DE
RESIDENCIA (parágrafo único do artigGl 105 da Lei do
Serviço Militár), ao Órgão Alistador, anexo, ao Hospital
de Guarnição de Florianópolis, convida ós Srs. Oficiais'
da Reserva abaixo, .a apresentar explicaçÕes ao mesmo

Órgão Ãlistador no prazo <;ie 30 dias, a contar da data
do presente edital os residentes na capital, e aos Dele
r;ados de Recrutamento os residentes no interior, sob
l-'ena: de cobrança judicial da Reserva cumpram, embora
com atl'azo, o parágrafo único do artigp 105 da L. S. M.,
isto é, comuniquem suas -residencias.

Os Oficiais em causa são os seguintes:
Drs. LAFAYETTE VIANNA e ELIAS ZACHARIAS.
Hospital de Guarnição de Florianópolis, 23/4/1.956

,

Laudelino Saraiva Caldas
2° Ten. QAO Chefe do O. A. anexo ao H. Gli. F:

• -

Ataca todo o orrlllllsMO �:
EM SIFILIS OU REUJ'A�'
TISMO DA MESMA ORle

GEMT
USE O PUPULAR PREPA-

�.
'

RADO

1=-ill!tJ l:;&;lA
• Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar D� l

tratamento da Sífilis e Reumatismo da mesma I
"Qrigem. t

_Inofensivo ao organismo. aSl&uAvel.como II.
J

4
cor. L '--_....... � �._,

,

.

BRASILEIROS E HOLANDESES VÃO
TRABALHAR JUNTO NA 'INDOSTRIA

DE lATICINIOS
RIO, (Argus-Press):

_

O 'ida, ao Sul, do engenheiro
Instituto Nacional de Im!- àgrônomo Mário Nogueira da

gração e Colonização vai es- Silva, chefe da Seção de Es

tudar a possibilidade da co- tudos e Colonização do INIG,
Ionização das torras do Taim, que fará um Levantamento
no município de Rio Grande. completo da faixa de terra a

Ouvido sobre o assunto, o sr. ser aproveitada.
Procópio Gomes de Freitas,
presidente daquela autar- - Informou ainda o prasi
quía, declarou: - Temos a dente do INIC que o enge

intenção de instalar ali nú- I nheiro Mário da Silva tam
cleos formados por pequenos, bém estudará a possibilidade
criadores holandeses e brasí-

I
da criação, no litoral do Rio

leiros para a exploração, da Grande do Sul, de colônias
indústria de lactícíníos e co- mistas para a exploração da
nexos. Para tal, determinei a agricultura e da pesca.

"ocê sabia que .. :

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE ENGENHEIROS

ASSEMBLEIA GERAL

AUXILIO PARA UM AlEJADO
Aos co.:t;ações generosos, peço um auxilio., para que

vão veja meus 3 filhinhos menores morrer�m d� fome e
frio, qualquer co.ntribuição entregue nesta Redação ,eu
ficaréi imensamente a�: i'adecido, ro.gando. à Deus pela
,"ossa felicidade.

S A D u
TELEFONL._ DO SAMDU

Gabinete do Delegado ",.,.,

Chefe da Administração , ..

-Pronto Socorro .. , .. , .

6.281
6.284
6,282
6.283

08S. - A Direção do SAMDU sQlicita aos interessados,
que, em caso de qualquer irrergularidade com

respeito aos chamados para àtendimentos, sej8.
levado ao conhecirrrento do Delegado pelos te
lefones: 6,281 - 6.284 .
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Os Catarhienses do Clu-, .Alvaro Élpo, timoneiro;

Ibe de Regatas Aldo Luz, re- Hamilton Cordeíru, voga;

pres�nt�nd() a Confederação ::rancisco Schmitt, sota y�ga;
Brasileira de Desportos no Edson Westphal, sota proa e

,.Sul-Americano de Remo, an- Sadi Berber, prôa, eis os he

te-ontem disputado no Por- roís da primeira prova do

Ito de Callao, nn.Perú, esere- : certame, ou seja le:vantando

veram a página mais brt- o bt-campeonato de out-rtg-
IIhante da história do remo gers a 4. Edson e Scbmittão,

barriga-verde, }lOÍS nas duas com EIIIO como timoneiro,

provas em que tomaram uma hora após o sensacional
parte (4 com e 2 com) lau- feito foram á luta no "dois

com" brasfleíru, vindo a al

cançar nova e-retumbante
vitória, embéra muitas das
suas

_

enei'gias as tivessem

díspendído na prova inicial.

Verdadeiros gigantes da téc
nica e da 't·esistência. Tal fei
to dos nossos <rowers" ore

dencía-os a- ir aos Jogos
Olímpicos de Melbourne.
O nosso remo est:i de pa-

Sadí Berber

SINGLE-SKIFF
__rabens, Os rapazes do clube

presidido pelo infatigável
Eurico Hosterno deram de

.aonstrações eloquentes de

iJUC no esporte remístíco da

Amérrca do Sul são os expo
entes máximos, razão porque
deverão ser alvos por ocasião
do seu regresso, possível-

I merrta, hoje, da mals caloro-'
sa recepção já dada a uma

I delegação catarínensa. .

Muito bem, rapazes !

OS PÁREOS- � --

Argentina, Chile, Uruguai" e

Perú. Com mafs de uma hora
de atraso foi dada a largada,
o barco do Brasil saltou à

frente, perseguído de perto
pelos' barcos elo Chile, Uru

guai e Argentina. Na passa

·gem elos 500 metros com 2
minutos e l.7 segundos o Bra

sil leaderava a prova. Nos mil
metros passou o barco do

Chile com 4 minutos e 29 se-

Remo Catarinensel
I

mnneíro, foi Iniciada com

bastante atraso, começando
dai a comprometer a organi
zação, Todas as provas (US

putadas em 2.000 metros, ali
nhando -as guarnições do
Brasil, Argentina, Chile e Pc

rú para esta prova. DCIJois
dos 209 metros iniciaIS lidera

a prova o. barco brasileiro
perseguido pelos. argentinos.
Na passagem pelos 500 me

tros os brasileiros mantem

I
cadencia de 32 remadas por

[minuto, passando a séta em

1 minuto 48 sagundos, Nos
mil metros o barco brasileiro
mantém vantagem de um

barco de luz, com 3 minutos
48 segundos, Os argentinos
começam a reagir c passam a

38 remadas por minuto, con-
segumdo passar peJo barco

brasileiro e marcar nos 1.500

o timoneiro Elpo e o

voga Cordeiro

VENCERAM COM CLASSE AS DUAS GUARNiÇÕES DO ALDO LUZ "QUE FORAM AO PERO REPRESENTAR A C. B. D. NO
SUL-AMERICANO - CORDEIRO,' SCHMITTÃO, ÉDSON, SADI E ÉLPO, OS HEROIS - DECEPCIONARAM OS CARIOCAS QUE
NENHUMA-VITÓRIA ALCANÇARAM NOS PÁREOS QUE DISPUTARAM - A ARGENTINA CAMPEA COM QUATRO PRI-

• MElROS, LUGARES - UMA DAS PROVAS VENCIDA PELO URUGUAI.

1° lugar - Argentina metros, 5 minutos 52 segun-
2° lugar - Perú dos com o barco brasileiro
3° Iugar '- Uruguai. em segundo, remando caden-

"2 COM" ciado e firme. A partir dos
1° lugar - Brasil 1.750 metros os brasileiros
2° - lugar - Ai'gentina reagiram energícamente au-

3° lugar - Chile. mentando o numero de re-

"4 SEM" madas para 40, lutando ar-

1° lugar - Argentina duamente com Os argentínos
2° lugar - Brasil. e vencendo fi prova com di-

DOUBLE-Sn:IFF I ferença de mais ele um blar-
1° lugar - Uruguai I éo, com o tempo de S minutos
2° lugar - Brasil : e 44 segundos.
3° lugar - Argentina. A guarnição vencedora com

A dupla Schmittão - Édson I· I "OITO" Hamilton Cordeiro, Francisco
Damos abaixo os -resultnv ] 1° lugar _;, Argentina· Sehmídt, Edson Westphal e

I '

rearam-se espetacularmen-· dos do certame: 2° lugar - Brasil. Sadí Cayre_s llerber, com o

te, batendo sensacionalmen- !
.

"4 COM" Campeã - Argentina, com timoneiro Alvaro EIIJo.
te os considerados invencí=Í 1° lugar - Brasil 64 pontos Em, segundo classificou-se

veis guarnições argentinas, I 2° lugar - ��gentina Vice -:- Brasil, com 51 pon - 'a Argentina; 'terceiro Chile e

dando ao nosso pais nada 3° lugar r: Chile tos. quarto Parú,

menos de 2·3 pontos, ao con- 4� lugar - Perú, xxx LIMA, 30 (V. A.) - A quar-

trário dos cariocas que de- "2 ·SEM" AS DUAS VITORIAS ta prova destinada ao . dois

depcíonaram nós outros cín- 1° lugar - Argentina LIMA, 30 (V.A.) - A pri- com timoneiro, disputando o

co páreos, não logrando 2° lugar -)�rasil meira prova do programa., prêmtn-Arlovísto Marques de

uma só vitória. 3° lugar - Perú. I destinada ao quatro com ti- I Almeida Rego, reuniu Brasil,

gundos, Nos mil e quinhentos
metros o Chile mantinha a

leaderança com Argentina e

Brasil lutando pelo segundo
posto, seguindo Uruguai e Pe
rú. Nos, 50 metros finais o

Brasil reagiu energicamente
aumentando o numero de re

madas para marchar firme e

o -Transporte Coletivo
'para o Estr,eito

4 ,Capital possue sarvi�o. de troDSDorte melhor e

mais barato. Persiste a- Empresa TraDlcontioontal
DO proposUo do aumento' -de pre�o -das pBas8geo_s.

Ainda

se, agressivas, as pontas de

aço das molas do alcochoado;
no encosto, tambem não é di

ficil,enc0l!tral'se 'vestigios" de
graxa patente ou marca das

mãos sujas da graxa fuligi-

cobrtr, e põde ser ate cousa

muito insignificante, como

falta de reajustamento l!e
qualquer peça, descalibrada

ou fóra dos seus habitos, , .

Há dias esteve em visita à

Florianópolis possue um

, $crviço
-

de transportes urba
nos muito reg'ular e apreciá
vel: o das linhas "Circular" e

"Agronômica", dispondo de

onibus asseiados e confortá-

Loteria do Estado
Amanhã

C,R$ 400.000,00.
CONVITE

Mms. OLGA DA,UER MAFRA, tem a honra de convi

dar os amígos e fregueses, para assistirem a inauguração,
no dia 2 de maio, às 17 horas, das novas e modernas in

talaçõe do seu Estab-elecimento "BAZAR DE MODAS", si
tuádo à Rua Felipe Schmidt 11, 34:

Aos presentes, será servido o Coquetel RON ME
RINO acompanhado dos Biscoitos COCKTAIL DUCHEN,
dos quais são representantes nesta praça respectivamen
te as firmas' Com. e Ind, Germano Stein SIA. e G. da Cos
ta Pereira '&Cia. SIA.

Cavital para o Continente e

vice-versa, é uma das gran
des pepineiras desta terra. Os

onibus trafegam em ruas to

das calçadas, gastando mui
to pouco o rodado, não se

enlameiam como os das li

nhas do interior; não se ato
lam nos buracop; se andam
sujos, é por falta apepas de

vassouras e pano para limpe
sa; e 'conduzem diariamente

15 mil passageiros a 1,50 e a

3,00.
Os seus veículos dispendem

muito pouco com o combus

tível, porque queimam oleo

crú, e seus empregados não
são regiamente pagos, o que

resulta incontestavelmente
saldo para aquisição de car

ros novos, para bem servil' ao

público, de forma a manter

um serviço perfeito e eficien
te como o de que dispõe a

Capital com os das linhas

"Circular" e "Agronômica".
Essa é a verdade verdadei

ra; o mais é conversa ·"mole
para boi dorn!_Ír";, e o desejo
descomedido de continuar
abusando da paciencia do
povo, explorando-o, sem a

menor consideração pelos
seus sofrimentos de todos os

dias nas filas, á espera dos
desconfortáveis c inHeglu'os
onibus dos tempos biblicos,
irmãos da arca do velho Noé,
que, apesar de tudo resistiu

ao diluvio, enquanto que al

guns, da Empres,a Transcon
tinental não resistirão a

qualquer serio tel\lporal.

MORTE A

PED'RADAS
LA PAZ-3D CU, PJ _ Na

pequena localidade de Hu

chacalia, no departamento de

Oruro, a população indigna
da contra um feiticeiro índio
fez um julgamento popular e

o matou a pedradas, O ma

tutino HEI Diário" recebeu à
informação das autoridades

veis, os quais fazem um cir- nosa do mecanico, que andou nossa Capital, tendo vindo

culto de alguns quilômetros, POI' ali, reajustando o motor, rever a terra nátal e alguns jar em a nossa Metropole, em
distancia muito maior do que ou desentupindo o cano da entes que lhe são que,ridos, onibuis que na capital ban

a percorrida pelos velhos descarga. uma digna filha -do saudoso deirante, teria até vergonha
onibus do "CANTO", do Es- Se não é de sorte, póde ter estadista catarinense Dr. de pôr a cabeça, para fóra da

treito, cobrando apenas pela até a infelicidaqe de viajal', Hercílio Pedro da Luz, a garaje, receioso do apupo e

llRssagem um cruzeiro e dn- sentado no banco da frente, quem ficámos devendo a pa- do apedrejamento dos estu-

coenta centavos. do onibus conhecido por triótica providencia da cons- dantes e dos trabalhadores!
Os onibus obedecem, com "Maria Fumaça", cujo radia- trllção da ponte, que a justi- Quantãs recordações não

admirável pontualidade a ho- dor, sempre destampado, en- .ça dos homens deu o seu lhe teriam vindo à mente

l'ário aprovado pelos órgãos contra-se no interior do car- ilustre nome, ....:.. obra colos- naqueles momentos? Prova

competentes; e raramente, a ro, aquecendo-o com o vapor sal que representa a chave velmente uma, que facibnen

Jlão ser nos dias de festas, em <lue dêle se despr�nde e ene- com que foram abertas as te advinhamos, p'OÍ5, com cer

que o movimento de pa1?sa-- g'l'ecendo o ambiente com a portas do. progresso e desen- teza o seu sub-conciente e.5-

g'cil'oS é muito grande, estes fmhaça que" escapa de algu- volvimento da Capital do Es- taria conjeturando: - "Ah!

permanecem na fila por es- ma del'ivaç�o do tubo de des- tado e do Continentt' qUe lhe se meu pai tivesse vivido

paço de tempo superior a dez carga. fica próximo. mais alguns anos! Não esta-

ou quinze minutos. PÓde ainda, por rontrape- Um dos primeiros lugares riamos viajando agora· para

Quem visita Flotianópolis, so, o onibus parar em meio visitados pela distinta con- o Estreito, neste calhambe

se depois de p�rcorrer satis- da viagem, na subida da rua terrânea, foi o sub-distrito I que, porque· uma das suas

f:ltoriamente, nos onibus Felipe Schmidt ou da 24 de do Estreito, pois, desejava. grandes preocupações era fa

"Circular e Agronômica", al- Maio, no Estreito, e ter que antes que tudo transitar pelo I zer com que, bondes elétricos

g'uns pontos da Cidade, re- pidar para fóra do veículo, istmo de aço, ,que, de justi- : tra,nsitassem por esta lJonte,
solve visitar o sub;distrito do para aliviar o peso, e se vêr ça, imortalizou a administra- 'conduzindo passageiros, tan

Estreito, servindo-se para tal forçado a· prestar ajuda à ção e o nome (10 seu querido to para o interior da ilha, co

fim, dos onibus da Empresa Empresa, empurrando-o a- e saudoso genitor. mo para as cidades visinhas

"Transcontinental", que faz fim !1e ,que o motor que fa- Ma:s, por infelicidade, via- do litoral. E talvêz. trens de

o serviço, de transportes entre lhára, não sabemos porque, jou para -o Sub-distrito, em ferro, por ela tambem tran

a Capital e o. Continente, a- talvez por falta de "carinho", companhia de um dos seus sitassem, trazendo do· norte

(::,.l:::!. maldizendo o momento funcione no,·amente. filhos, jovem academico, no ou do sul do Estado, passa

ew (j_ue tomou tal resolução,
I

!ssa ajuda será oportuna- peior onibus da EmlJreSa geiros e. cargas!"
pois, tem a medonha impres- mente recompensada pela Transcontinental, veículo que E dizer-se que a Empre,sa,
são de e5tar viajando na bar- Empresa, com novo aumento

I
possue um banco para qua- segundo

-

se depreende das

ca elo velho, Charonte descri- elo preço das passagens. tro ou cinco passageiros, a- afirmações de seu diretor

ia pelo genio incomparavel A Empresa dispõe, agora

I
travessado, bem junto à cai- I gerente, pelo microfone da

de Vh:gilío. ! de carros de muitas marcas xa do motor, e que mais pa- 'I "Guarujá", na sua arenga de

Se h'aja terno de brim de·, feitios, Possue até um que i rece
banco de mesa dos "fré- ha a"lguns dias passadoS, de

linho branco, é obrigado a deu agora para andar aos pu- I ge-mo,scas" do Mercado PÚ- seja aumento do preço- das

vi�,jar de pé, porque nem linhos, como um filhote de \ blico.
I

passagen·s, sem a obrigação

semllre os assentos das "pol- 5'apo ensaiando o� passos. Viajou um tanto constrall- de substituir os onibus anti

tl'onas" estão limpos; por ve- Ontem, viajamos em um des- gida, e com razão bastante, diluvianos, por veículos mo

zes tambem não ,vode sentar- tes", Esses pulos, forçosa- pois aquilo não- é veículo em dernos, compativeis com o

se porque o alcochoado do mente tem alg-uma eXPIessão· condições de qualquer pessôa progresso da Capital e do Es-

assento da poltrona, encon- que os técnicos da Empresa de tratamento, nêle viajar. treito!

tr�..�e furado, deixando ver- não procuraram ainela eles- Vir de São Paulo para via- O serviço de transportes da

locais, as quais decluraram
CI'UZar a meta em primeiro
I 9· t 5

que não puderam conter a
ugar com mmu Os e se-

t b f
'

-

•
UI' a Urlosa que aCUSO'u o

gurrdns. Em segundo fíenu a
f 't'

.

D trí
.

Cacsres.

. . ... e1 lCe1ro eme no
Argentma; ,tercClro Clllle e I d t d D t
quarto Uruguai. e, mar es e anos, uran_e
O b hraslleí f' t.·

o Julgamento popular o fel-
arco raSl elro OI 1'1- , ,

pu] ,1 Ed'· W t-h I
tíceíro atacou o paroco Ca-

ano por son es p a l' d , .. c- a-
e F

..
Q h

.

dtt tO.lCO, o que eu orrgsm
.

ranClsco ",c n11 .. ··, com ,

-

Alvaro Elpo. I vingança popular ,

Florianópolis, Terça-feira, 1° de Maio de 19.'ío

AMANHA
INICIO DA GRANDE VENDA CÓMEMORATIVA DO

32° ANIVERSÁRIO DA "A MODELAR"

Podemos dizer que a passagem do 32° aniversário da
UA MODELAR" é 'um acontecimento marcante na vida flo

:�anopolitana. Já pela significação da data em si mesmo, e

ja pelo alto e inconfundivel signifiCado do estabelecimento,
através das suas características dinâmicas, progressistas e

sempre inovadoras na nossa vida comercial e social.
As comemorações desta data serão as seguintes: '

1° _ Grande venda com notáveis descontos, em todos
os seus departamentos a ser iniciada amanhã.

20 ._ Elegante desfile de modas, no dia 12 do corrente
em benefício do Hospital Infantil ideado pelo
"LIONS CLUB" local. Participarão desse desfile
destacadas figuras do nosso mundo elegante,
Contará, ainda com a cooperação do já renoma
do Côro Infantil do Educandário Santa Catarina,

30 _ Jantar ou churrascada aos funcionários da firma·
bem como à imprensa falada e escrita da Capital.

bTão faz muito, a Confederação Brasi-leira ele Des
portos confiou à Federa çáo gaucha a missão ele rapre
sentar o Brasil no sul-americano de futebol, no Mé
xico,

'

A rapaziada sulina compenetrou-se e foi para Os

ectádíos, ensaiar de verdade, 'Enquanto. isso, a impren
sa carioca e paulista, antegozando o fracasso gaucho;
sentenciava que o _pebol nacional, sem os astros me

tropolitanos e bandeirantes _ os maiores in gurgi.te
vasto _ não podia nem- seria representado na lendá
ria terra dos cactos e dos scmbrerog.

Mas, com as primeiras partidas, a linguagem dos
diários do Rio e de São Paulo começou de mudar, Os
atletas sulriograndenses, para começo de conversa, "se não
tinham o 'virtuosismo dos profissionais de um milhão
de cruzeiros e domicilio fixo nas manchetes esportivas,
possuiam g'arl'a _ eufemismo pa'gão, usado pelos que
não acreditam em alma. Um técnico, quase humilde de
tão modesto, tirou do seu dicionário a pala.vra maldita,
que é máscara, substituindo-a por vários outros têrrnos
criadores: trabalho, esforço, responsabilidade, espirito
esportivo. Preparou p.sicológicamente sua equipe den
tro do lemft olímpico: "o que importa é competir, não
é vencer. E eles, 03 gauchos, que não eram, quando
foram, os melhores e os maiores do mundo, Os reis do
futebol, quando voltaram estavam coroado3 de vitórias
e traziam ,para sua Pátria um título que tantos oútros
países quiseram,

E aquela imprensa que neles não acreditava, que·
sequer cl\mpriu o dever de incentivá-los e que escon
deu as noticias dos SeuS primeiros triunfos nas páginas
de anúncios, onde antes dizia combinado g-aucho te�e
que escreVer representação do Brasil.

A lição, contudo, não serviu, Ainda agora, por pou-_
co, os remadores catarinenses deixam de ir ao Perú,
Não fora, entretanto, a presênça elos amadores barri
gas- verdes, nenhuma vez o pavilhão nacional subiria
ao mastro da vitória, A êle se alçou, duas vezes; erguido
pelas guarnições do nos;o "Aldo Luz", enquanto pro
fissionais, de manchetes diárias, fechavam a' ráia, na

baía ele Calau,
As desculpas, no caso, aí estão: as á;5uas erali1

muito abertas, no Perú, E seriam muito fechadas, para
os demais concorrentes? Também de Milão, onde os

divinos craques brasileiros laçaram um tôco, as agên
cias nos transmitem páginas de evasivas: falta de ata
que, frio demasiado, etc, e etc" que o chavão do Juiz
ladrão não Pega mais,

.

O que há, em tudo isso, é algo simplesmente
shakespeareano: ser ou não ser!

Os gauchos, no México, foram! Os catarinenses,
no Perú, foram! E os outros só o são, nas manchetes
que Os criam.

Nem no Maracanã· foram!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


