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Esteve em nossa, Redação, I .Ora, nós estudantes não
uma comissao de estudantes I podemos ser onerados em

da nossa Faculdade de Far- ,. nossos orçamentos, tão pouco
mácia e Odontologia, com- nossos pais.
posta dos senhores: Linésio I Daí o movimento que íní

Láus, presidente da U.C.E.S., clames, pedindo ao sr. Go
Geraldo Rieck, Paulo Pires, vsrnador do Estado, a ímpor-:
'Edio Spier, Paulo Pacheco, tância de um milhão de cru

GunÕ"iler Ammon, pedindo a- zeiros para evitar que a nos

paio e a solidariedade de "O sa escola feche. Esclarecemos
ESTADO", para a atual cam- ainda que este milhão, não é

panha que vem desenvolven- o bastante, não é realmente
do. o que necessitamos. Ele será

Interrogado pela reporta- empregado em; Amortização
gem sobre o movimento, o sr. das dívidas da escola-; paga
Geraldo Rieck, em nome de .manto dos ordenados atrasa
seus colegas, dentre outras dos dos professores: "aquisí
palavras declarou o seguinte: cão de um transformador,
,"Inicialment'e devo escla- exigido pela Força e Luz; pa
recer aos leitores, quea nos- gamento ao aumento' do alu
sa Faculdade de Farmácia e guél do prédio; compra do
Odontologia, tem dez anos de material para clínica odonto
existência e foi fundada por lógica e farmácia; instalação
um grupo de professores ab- de um laboratório de próte
negados que ainda hoje per- se; não contando com a ins

cebem um salário Irrízórío de talação de um laboratório e

Cr$ 800,00 mensais (atrasa=] uma biblioteca especializada.
dos. a três meses) com a fina- Estas são senhores leito
lidade de formar dentistas e res, algumas das rainvídica
farmacêuticos para o pro- cões que temos e pelas quais
gresso científico do país. estamos lutando.
Entretanto, no governo do Nós sozinhos, porém, não

sr. Café F'llho, por um absur- atingiremos o nosso objetivo.
do Plano de Economia, foram Precisamos do vosso apôio

CERTEZA DE APOIO desviadas da Educação para e da vossa colaboração, a fim
Mas embora' distante, sín- coisas menos importantes, de podermos alertar os pode-

to-me mais elo que nunca em verbas num total de setenta res publícos no sentido ele
minha Pátria, irmanado a

e um milhões de cruzeiros.
.
amparar os estudantes".

cada trabalhador.- principal- N t I f
..

luíd

I Q tQuero, portanto, nesta da-
.

e dos seus filhos _ comemo- es e pano 01 me Ul a a u.e o governo, que adas os
mente - àqueles mais hu-

I F ld dta de 1° de Maio, com os ram hoje o Dia do Trabalho. nossa acu a.' e. represent.antes. elo Povo, quemildes que nunca faltaram a I t d t f h d
Getúlio Vargas," que- nunca' olhos voltados a Deus, enviar E ao fazê-lo, quero ainela rea- s o e ermma ou o ec a-

I
to os se _movImentem para

me faltarão _ tenha a cer-
a minha mais sincera e calo- firmar-lhes o meu propósito metno da Fac�ldade ou o au- I que tal nua suceda o fecha-
rosa saudação a todos os tra- ele prosseguir, com � r:r :1:"Z': : menta das anurdadas dos alu- mento da Escola.

teza ...,..... com o "eu apoio e c . .

d t Ibalhadores que, nas praças de semp�'':::( :::,\ ,1: �;';. P!.'l:'. é�:<:; _ nos, ou am a o pagamen o Estudantes! não esmere-
seu estímulo na luta 11('la vi- I I I d terí

.

publicas, nos seus sindicatos nlficaçâo ,k Li :
.. ,:.: (; Ganto!:! pe os a unos. os ma. =-. ça.m",Estaremos aqui paratóría elos ideais t raduaídos na ' "

d � I
-

'

ou no recesso dos seus lares constroem, C0111 humildade e
usa OS nas au as práticas, a- ajuda-los em tudo que. for

derradoíra men"a gem que o lé d
.. - I

- ao Iado das,_. s_uas. es�o�as honra, a grandezn do Brasil". em � n9Uls1çao dfl
. mate- ;-n_ecessári,o e esteja ao nosso

saudoso.presidente legou oom

_ ,i
'. -;t,. . - ,:., , ríál chirk. etc. ,'; .': �lcance.'

o seu sacrificio a t(it00S os I
\,.. " �

_
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brasileiros-.
�

�a������'e!�m�� �t���'a��� URGENCIA PARA A ElABORACÃO DOS
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�:E:�l�::.��!�':��: ����� NOVOS NIVEIS DO SA.l.4DI.O �il.N'.ltv1.0 Quem Perseguiu·7
. _.

união e o maior fortaleci- _.\. 1'.

Ne.reAu OU ·Irl·neu - ".1'·"

menta do Brasil·. Junto.3 es- r
tamos hoje � e juntos esta- RIO, (Argus-Press) - Em sua apreciação dentro de GO

remos sempre, na [:,legl'ia e· seu despacho com o ministro dias. (continuação)
no sofrimento. Os laços õe do Trabalho, o presidente da O presidente Juscelino K. ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINf.:U BOU ..

fraternidade e de lealdade RePública informou-se do recomepdoll .

ao titular ela 'NIIAUSEN, NO PRIMEIRO ANO DO
qüe nos ligaram nas horas andamento dos estudos para pasta do Trabalho ainda SEU GOVERNO
amargas, não de se fortak- Os novos salários mínimos no maior urgencia Para a ela
cer cada vez mais, �tcavés do país, havendo o ministro boraçã,o dos novos niveis, ele
respeito, da amizade e, !'Q- Parsifal Barroso, que vem forma a abreviar suv, aprQva
bretuclo, do cumprimento dos orientando esses trabalhos, ção -final, em face�da.s cres-

comprômisso3 assuü'.ido'3, assegurado a S. Excia, de,ver centes encessidades do tra-
CALOROSA SAUDAÇÃO o projeto ser submetido a

Antes de seguir para os

Estados Unidos, o vice-pre
sidente da República,/sr, João
Goulart, redigiu a seguinte
mensagem dirigida aos tra
balhadores, por motivo da

data de l° de> Maio.
"Não podendo, por força

de compromissos oficiais e

inadiáveis no exterior. parti
'cipar pessoalmente elas festi
vidades do dia 1° de Maio,
quero, nesta mensagem, rea
firmar aos meus amigos tra-

r balhadores a certeza de mi-
. nha solidariedade na preser
vação dos seus direitos e na

luta pela conquista das suas

legitimas reivindicações. Meu
primeiro pensamento se vol
ta - comovido e grato - pa
ra a memória do noS30 gran
de e inesquecivel chefe, a-Iquele que nos deu, com o

amparo das leis SoCIaIS, a

base da harmonia que há de

fazer da nossa Pátria um

grande país e dos nossos tra

balhadcres um povo feliz e

soberano.

balhador brasileiro.

Leite' 8 demagogia
Valendo.-se da o.po.rtunidade e QOs festejo.s do. 1° de lVlaio, o sr. Go.vernador,

falando no. Palácio e no. Campo. da Federl!oção, fez o. auto. elo.gio (lo., seu; Govêrno
- práticamente ainda. ausente do.s problemas catarinenses.

Num e no.utro local exalto.ú, com veemência, a sua decisão. de manter o preço
do. litro de leite a Cr$ 4,0.0 "po·l'que o. leite é o. alimento. pGr excelência, dos:
pobres".

Dando a maior ênfase à vo.z, garantiu que o "leite quer o. go.vêrl1o. de Santa
Catarina fo.rnece ao. povo. é o mais barato. do' mundo".

.

Essa afirmação 'é pura demago.gia, co.mo mostraremos.
Uma família mo.desta de 5 pessôas, necessita, no. mínimo, de 2 litros diários;

de' leite. No. co.rrente mês deverá, po.is, co.nsumir, 62 litros, dispendendo.: .

Cr$ 248,00, no.s cálculos do. sr. Governador Jorge Lacerda.
Aeo.nteee, porém, que nos Po.stos sómente pode adquirir 1 litro por dia,

exceto duas vezes pOl' semana, quando. não po.de. adquirir nenhum.
Temo.s, pois, que do.s 62 litro.s c1� que IH'ecisa, só po.de adquirir no.ll' posto.s',

23 litro.s, ou sejam 31 litro.s - 1 por dia - meno.s duasl vezes po.r semana., ou:

seja,m 8. Terá a;;sim, que co.nsumir 30 litro.s de leiteJ em pó, para o.bter os do.is
diários, que lhe são indispensávcis. No. caderno do armazem, o. lt!ite Ninho lhe
custa Cr$ 45,00. a lata e cada lata lhe fornece, no máximo., 3í litros de leite -<

lcite fraco para essa quantidade. Custam-lhe 13 latas de Ninho, a im}lortância,
de Cr$ 585,0.0., que so.mada ao custo dos, 23 litros o.btidos no.s Po.sto..» a Cr$ 4,00"
perfazem Cr$ 677,oó.

Vemos, do expo.sto., que a familia que,<em Flo.rianópo.lis, co.nsumir do.is litros
diá.rios de leite gastará com os 62 litros mensais a impo.rtância de. 677,00, isto. é,
pag'ará a média; por litro., de Cr$ 11,20.
------- - ��...-..----,....,........_---

E', sem dúvida, o. leite mais caro do mundo!
A demag'ógia_ barata do. sr. JOl'g'e Lacerda está em tentar enganar o Po.vo"

jogando apenas co.m o fator preço., Queoadianta o. preço. ser mínimo., quandol
não há o llro.duto? Se houvesse leite em quantidade, que, possibilitasse à' família
em referência adquirir os 2 litro.s neccssários, nos postos, mesmo. que o preço
do litro fo.sse Cr$ 7,00" essa família eCl!nomizal'ia,,�m mais,) Cr$ 243,oo.!

Não entram, no.s cálculo.s acima, o. que o. Estado co.nso.me do. erário, para,
manter essa caríssima eco.nôrnia e dar ensejos à (lemag-o.gia do. Go.vernador -
de fato. a mais barata do. mundo!

I
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Cr$ 1,00

FACULDADE DE FARMÁCIA E
ODONTOLOGIA

ACADEMIA CATARTNENS'E-'-DE LETRAS

43 - MUNICIPIO DE URUSSANGA

936 -: Orestes de Bo.na - Demitido - 26-3-51.
937 - Misseslau Augulski - Demitido - 26-3-51.
938 - Viato.re-Da.miani - Demitido - 15-2-51.
939 - Américo. CadOl'im - Demitido. - 15-2-51.
940 - Moacyr Bmigo. - Removido - 13-2-51.
9U - Silvio Ferraro - De.mitido - \12-3-51.
942 - Fra:ilcisco Ferreira de Ro.cha - Demitido.

- 15-2-51.
943 - José Tiago. da Luz - Demitido. - 15-3-51.
944 - Rmérico Cado.rim - Demitido. - 17-2-51.
945 - Evaldo Losso - Demitido - 13-2-51.
!H.6 - Antonio Brida' - Demiiido - 15-3-51.
947 -, Prof. Helio Peixo.to. - Removido - 3-7-51.
948 - Dalili Salim MameI' - Demitida - 26-7-51.
949 - Defendi Panallli - Removido - 29-2-51.
950 ..:_ Nicacio FontanelIa - Removido - 22-2-51.
951 - Atir Weber de Mello. - Remo.vido. - 2-5-51.
952 - Profa. Dósalda Maceari Demitida

24-2-51.
953 - Francisco. Evaldo do.s Santos - Demitido -

24-7-51.
954 - Miguel Poncetini :_ Demitido - 20-3-51.
955' - Liberal Daibo. - Demitido. - 2-3'-51.
956 - Relil'io. Ubiali - Removido - 28-2-51.
957 ..:.... Profa. Irma, To.masi Lassarim - Removida

- 20-6-51.
958 - Pro.fa. Dirce Pacheco. Delfino. .:_ Demitida -

3-7-51.
959 - Profa. Iva Damiani - Demitida ._ 15-7-51.
960 - Prof. Argemiro Frawon Demitido

4-5-51.
961 - Prof. Jo.sé Sineval Co.uto. - Removido

3-'7-51.
962 - Praia. Aurora I.o.sso. Cabral - Demitida :_

20-6-51.
963 - Profa. Clotilde Donela

4-5-51.

dos junto á Federação das

Academias de Letras do U1'iI

sil, no Rio ele Janeiro, uS aca

demíeos Nerêu Ramas, Ivo de

Aquino., Oliveira e Silva, La

ercio Caldeira e Arnaldo 8:111-

tiago.'

Remo.vida

Com a apuração final dos
votos, tanto dos academícos
residentes nesta capital como
os dos que se encontram pre
sentemente fóra de Florianó
polis e do Estado, ficou assim
constituída a Diretoria da
nossa mais alta instituição
cultural, no bienio 1956-1958.
Presidente - Othon d'Eça;
Secretário Geral c.: Altino

Flôres;

I

Deverão ser marcadas as

datas para a posse dos s1'S.

Renato Barbosa, Edmundo

Moreira, Marcos Konder e

Carlos da Costa Pereira.

964 - Vitor Manoel Mendes - Demitido - 3-4-51.
965 - João. Nico.lau - Demitido - 3-4-!!1.
966 ....- Davino Ceza - Demitido. - 3-4-51.
967 - Adão Rosa - Removido - 26-3-51.
968 - Profa. Adelina Rosa Bona Burigo - Demfti

(la - 26--7-51.
969 - Jo.sé Go.le - Demitido. - 26-3-51.

1.0 Secretário Gustavo A Academia Catarinense
Neves; de Letras foi tundada por
2.0 Secretário Oswaldo José Boiteux em 1920. Reco-

Cabral; nhecida de utilidade publica
Tesoureiro - Osvaldo Mel-I em 1929 e federalizada em

lo; . 1949. Recebe publicações cul-
Bibliotecario Mancio l turaís e outros trabalhos de

da Costa e Diretores da Re- 'varias instituições europeias
vista - Henrique Fontes e e americanas de cultura ocí
Barrelros Filho. dentais, com. sede em Lon-

Continuarão como Delega- dres.

,ceiV.;
COMO ÊlES' SÃO!

Da seção Distrito, de "O ca-Se ele:
Jornal", de domingo: - Para poder administrar
Declarou há pouco a se- eu me via obrigado a ravore

nhoríta ',Sandra Cavalcanti, cer a oposição.
defendendo o aumento dos

.

Sabe-se que ele guarda em

servidores municipais, Çlue o casa, num cofre, as longas
atual prefeito não ten, culpa listas de padídos de empregos
da má situação em que se que os udenistas lhe entrega
encontra a Prefeitura, po-is é vam, á noite, pelos fundos
herdeiro das desastroaas ad- do Guanabara.
ministrações anteriores· A O sucessor do sr. Dulcidio
partir de quando? Não 'o dis- Cardoso,. o engenheiro Alim
se a brilhante e prudente re- Pedro, bateu o rscord, na

pressntante da UDN. E ourou cional de nomeações, empre
bem em omiti-lo, senão veja - gando 14.660 almas em me.nos

mos: - O general Mendes d€ de um ano. sorvíu-se de tres
Moraes, tão combatido pela orçamentos para administrar
UDN, fez excelente governo e favorecer, favorecendo-se
Realizou obras de vulto, em- a si proprío com o calçamen
pregou menos do que diziam to da rua Marmearla, que
seus inimigos e, por ultimo, rodeia uma de suas proprte
deixou dinheiro nos cofre'. dades. E quem botou o dr.
municipais. Quando prefeito Alim na Prefeitura? A UDN,
era ele pessedista. O sr. João com o velado apoio do Club
Carlos Vital, seu sucessor, da Lanterna.
planejou muito, tentou favo- Obrou bem, pois, .a s.enho
recer as classes 'c('nsl�rvado- rita Sandra Cavalcanti em
ras através do pro�et(1 u,do, não citar os nomes nem as

quase nada realizou de pra- filiações ou simpatias políti
tico e, por ultimo, nomeou cas dos antecessores do pre
tanto que ainda hoje costu- feito Negrão de Lima. Muito
ma exaltá-lo o sr. Francisco bem!
Silbert: Abelardó Romero

- Foi o prefeito que rue Faz 96 anos ..)laje que foi

di;;.U m�is:Lefi1p'l.'egesj na pre-j f�ndada na �idade de La�ufeItura. na, a Socledade MUSical
Quem apoiava o dr. Vital I União dos Artistas.

com entusiasmo? A UDN, que Fundada em 3 de Maio de
via nele um Simpatizante os- 1860 por Luiz Augusto Wer
tensivo da agremiação. Quan- rier, vem a tradicional cor
to ao sr. Dulcidio Cal'c!c�,o, poração musical, desde o seu

prefeito do PTB, foi acusado aparec i me n t o, prestando
ele mau administrador e de grandes sel'viços à terra la
empreguista, Más o fato e gunense.
que e.ntrou e saiu pobre da I A sua ··diretoria e compÇl
Prefeltura. E quando o act.- nentes da banda musical os
sam dEi. empreguista., justifi-

I

nossos parabens.

x x

x

Na proxlma edição, completando o milhar, co.

mo pt·o.metemos désde o começo, encerrarmos esta
l'elação. - co.ntra a qlial apenas 4 pesso.as opuse
ram l'esh'ições.

Da t\ssociacão Catarinense de,

Odontologia recepemos
subscrevendo-nos com aten
ção.
Cordialmente

Samuel Fonseca, Pres.

A seguinte comunicação:
Florianópolis, lO de maio

l e 1956.
't'úfo. sr.

_-Diretor do "Estado"
Nesta.
Cordiais ;audaçóes.
Valemo-nos do presente

para 'levar ao conhecimento
de V. S.' a realização da la
Semana de Higiene Dentária
Escolar da Associação Cata
I'Ínense de OdontoJogia, no

período de 21 a 26 de maio

..................._._._.....•._ _ ...

A escolha do "Jorna
lista do Ano

Por proposta do jornalista
Francisco Norton Collares, a

assembléia geral da Casa do
Jornalista aprovou, por una
nimidade, a 'instituição de
um prêmio em espéCie, quepróximo. será denominado "Prêmio

I Tem o referido conclave
• ,:ientífico como principal fi-

de Jornalista Herbert Moses",

'lalidade levar ao povo em
aO jornalista profissíonal

geral e em particular junto
brasileiro ou estrangeiro com

ao1> pais, educadores e alu- residencia efetiva no Brasil
que, perante Grande_ Júri,nos, noções básicas ac�rca

do problema da prevenção composto de representantes
ela cárie dentária.

- da imprensa de todos os Es-

Sendo portanto uma Se- tados e Territorios do Brasil,
mana que terá o seu comple: seja eleito o "J�r�ali�ta do

to êxito dependendo princi- A�o�', como n:el�Ito �s Suas

,palmente de uma boa propa- at.Ivldades p.roÍlsslOnals co�
ganda, aproveitamos esta I plOvadas e Julgadas de acor

oportunidade para so'licitar' do com Regulamento a ser

todo o apôio do "O Estado", a�r�vado. pelo Conselho Ad

no �entido de serem as s'uas mIlllstratlvo da ABI.

pági�_as ,col.ocad�s_ naquela VELOSO NO RIO ES ..

ocaSIaO a dISPQSIçao da As- I
. .

sociação Catarinense de
- TA SEMANA

Oontologia para a divulga-! O major Haroldo Veloso
ção de notas, comentários,: deverá chegar aO Rio de Ja

reportagens, conselhos de' neiro ainda nesta semana,
saúrle, etc. sempre na me-! conforme comunicado distri
dida das suas possibilidades. ; buido pelo gabinete do Mi-
Inegavelmente o apôio' nistro da Aeronáutica.

�)]'�s tado . �ela, imprensa em I A mesma nota e�plicou que
taIS Oca.slOes e fator de abso- a chegada do major Veloso
luta e completo êxito em

I
ao Rio ainda não se 'verifi

tr.is empreendimentos, mo- cou até hoje "em virtude de
tivo pelo que temos a certe- dificuldade� da la. Zona Aé
za do apôio de V. S. rea em díspar de avião para
Sendo o Que se nos de- realizar o transporte conve

tinha, agl'adecemos o in te- niente" mas que tal trans
rêsse que nos fôr dedicado porte já foi providenciado.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quiuta·-ieira,

.na, ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultôrío: J_oão Pinto, 18.

Das 16 às 17 diàriarncnte.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714. CLíNICA GER�L. ADMIN!STRAÇÃODRA. WLADYSLAVA Ef:pecialista em moleshas de Redacão; e Oficinas. à rua Con-

w· MUSSI

I
Senhoras e vias urinária.s. - Iralheiro .Mafra, n. 160 Tel. 3022

e Cura radical das �fecçoes _ Cx. Postaf 139.

DR. ANTONIO DIB· agudas e cronicas, .do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
I genito-urinário em afubo8 os Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI sexos. AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLiNICA e do sistema nervoso. . Representações A. S. Lara.

GERAL-PARTOS Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 5. Ltda

Serviço completo e especiali- Consultório: R. Tiradentes, 12 RL';t Senador Dantas 40 - 60

zado das DOENÇAS DE SENHO- - 1° Andar --.1<'one: 3246. andar.
'

RAS, com modernos métQ.do3 de Residência: ,R. Lacerda Cou� Tel.: 22-5924·-- Rio de Janeir('.
. t t p- t • tinho, 13 (Chacara do Espanha, Rua 15 de No"embro 228 6°di9.gnóstlcos e ra am ",1 o. •

8ULPOSCOPIA - HISTI'RO - - Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS
LISMO. nASAL.

.

Na Capital
�"dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano .........•..... Cr$ 170,00

Eletrocoaglj{ação - Raios Ultra. CARVALHO Semestre Cr$ 110,00
Violeta e Infra Vermelho. No Interior

-

-6;;-nsultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIAN�A�RIA Ano Cr$ 200,00
10 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PED A Semestre ...•...... Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas - - A�E.RGIA INFANT.IL� Anúnc.io. m.ediante contr�to.

fi' MUSSI Consultot"lo: - Rua

Tuadet.-,
Os onglllals, mesmo nao pu-

\)8S 15 às 18 horaa - Dra. ,tes n. 9.
., blicados, não serão devolvidos.

�rÜSSI ! Residência: - Av. Herclllo A direção não se responsabiliza
•

R idência: Avenida Tlom-

'I
Luz n. 155 - Te!. 2.5�0. pelos conceitos emitidos nos ar-

e� 84 Horário: - Das 14 as 18

hO'ltigos
assinados.

��__:__ ...-. i oras diárianlente �

DR. JÚLIO DOIN I ...c •

INFURMAÇOES UTEIS
.

VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO DR. NEWTON' Il��a.' informações qlle. n.;c�ssit>i,
E 'PECIALISTA EM OLHOS D'AVILA �Ia,!amentll e de unedlato.

I)"JVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL (JORNAIS Telefone

TRATAMENTO li: OPERAçõES Doenças de Senhoras _ Procto- O Estado 3.022

(f Vermelho Nebulização - I' El tricidade M�dka IA G."i\zeta .............•• 2.656
n ra-

Ultra-Som .r:Og1a. �t'" � Rua Vitol Mel- .Diári·o dilo 'X',,-"le 3.579
JanE 11 0110. 'I· O''·· I 2688

(T�atamento de sinusite sem rel ... s 11. 28 __ Telefone: 3307. mprensn _,il·'_'. ••...•.. .

.

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOS�I���Anglo-retlnoscopia - Receita de diante.
an a e:

OcUIOB _ Moderno equlp_amento Residência: Fone, 3.422 (Prave�or) .............• 2.314

de Oto_Rinolaringologia (único I Rua: Blumenau n. 71. (Po:tana) 2.036

no Estado) I N��eu Ramos 3.831

Horário das 9 às 12 horas e M_1htar ... '.�""."""'" 8.157
da" 16 às 18 horas. NIO BATISTA Sao ,SebastIao (Casa de

C 1t' '0' _ Rua Vitor Mei'l DR. ANTO
. Saude) ....•........... 3.153 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI"

rele�n�� �lF�ne 26'15. JUNIOR Müernidad.e Doutor Car- -Fones: 25-34 e 25-35 -
Rcs. _ Rua São Jorge 20 ,CLíNICA ESPECIALIZADA DE los Correa 8.121

FOlle 24 21.
.

CRIANÇAS CHAMADOS UR-
.

Consulta� das 9 ás 11 horas. GENTES
..

R C Padre Miguelinho Corpo de BombeIrOS .... 3.J1t

12.
es. e on�. 'Ser!iço Luz (Raclama-

çoes) ••••.............• 2.404
Polícia (Sala Comiasário .. 2.038

B ATO Políci�(Ga�:__!l.e!�gado) .. - 2.594
DR. I. LO .'1 COMPANHIAS DE

FILHO TRANSPORTES
Doenças õn aparelho respiratório TAC ..........•...•••• '1.700

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

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ..............•... S 553

DOS PULMõES VariO" .... , ... , .... ..... 2:325
Cirurgia <lo Torax/ Lóid; Aéreo ...........• 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real :....... 2.877
nal de MedíCina. Tisiologista eScandinavas , 2.300

Tlsi-oclrurgião do Hospital Na- HOTÉIS
rêu Ramos Lux ..............•... '.' 2.021

Curso do especialização pela Magestic 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assls- Metropol ;-. 3.147
de tente de .Cirurgia do Prof. UiO La Porta ., _ .. -;. 3.321

Guimarães (Rio). Cacique , , 11.449

Ct\ns_: Felipe Schmidt, 38 _- Central , ···· 2.694

ll�one
3801 Estrela _ •. - • . •• • S3.·6367'91Atende em hora matcada.

lldeal
...........•.......•

RC9.: - Rua Est�ves Junior, l':RTREITO
!<-o - Fone: 2195 Disque __ ..•.•... _. 06

-l�-

IND,ICA[)OR PROFISSIONAL i

Dentista para
-

-crianoas
DR••JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo -

M1!:DICOS
DR. WALMOR ZOMER �riR .. JOST"TÁVARES

- IGARCIA
Diplomado lIela Faculdade Na- IRACEMA
eícnal de Medicina da Unívéf- DC'ENÇAS NERVOSAS E MEN-

sidade do Brasil \ I 'fAIS.:-- CLINICA GERAL

E"I-Inte"no por .concurso da Ma-· Angus'tia Complexos
ternidade-Escola

.

Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof, Octávio R,,- \ Problemática afet!va e sexual

drigues Lima) I Do Serviç<? Nac!ol_lal.?e Doen-

Ex-interno do Serviço de Ciru r- ças Mentais. PS1qulatra do

gla do Hospital I. A. P. E. T. C. lIospital-Colô_nia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro . I. C'()NSU��0RIO --:- Rua. Tra-

Médico do Hospital de Caridade Juno, 41 � @as 16 as 17 h?ras.
e da -Maternidade Dr. Car'loa

j'
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,:

Corrêa 139 Tel. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS- - n'-R--A-R-M-A-N-D-O-V-A-L-É-PARTOS - OPERAÇõES .L' •
•

Cons: Rua João ,'Pinto n. 16, I RIO DE �SSIS
das 16,00 �s 18,00 hor�,s. . Dos Serviços de Clínica Infantil
�ela manha aten?e .dià- li da Assistência Municipal e Hos-
rtamente no Hospí tal de pital de Caridade
Caridade. CLíNICA MÉmçA DE CRIAN-

Residência: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencourt n. _ Alergia ._

101. Consultório: Rua Nunes Ma-
Telefone: 2.693.· ehado, 7 - Consultas das 15 às

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

PIRES t lherme, 5 - Fone i 3783

MÉDICO' I
Com prática no. Hospital São I DOENÇAS DO APARELHO· DI-

Francis!;\) de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES-

d R· d J' ,TOMAGO E DUODEN<J, ALER.
Casa o 10 e anerro GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
,CLINICA MÉDICA NICA GERAL
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei- DR. JtrLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675. FILHO
Horários: Segundas, Quartas e, Ex-interno da 20" enferrnarva

Sexta feir��: _ ! e Serviço de gastro-errterologta
Das 16 as 18 horas da Santa Casa do Rio de Jeneiro
.Residência: o

Rua Felipe Sch- (Prof. W. Berardinelli). L'R. CLARNO G.
midt, 23 - 2 andar, apto 1 -, Curso de neuro lozia (Prof. GALLETTI
Te1. 3.002.

!. Aus�gesilo)." _ ADVOGADO _

DR:-'HENRIQui--PRisco 1 ni::d�n��nXm�OrarOSPital mater- I ���E�i:to�·.4�eirele-s, 60.

PARAJSO ·DOENÇAS INTERNAS Florianópolis -

lfiÉDICO Coração, Estômago, intestino, .• ---

Operações �,Doenc;as de Se- f íg'ado EJ- vias biliares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos. r10G e uterv ALMEIDA
Curso de 'Especialização no Consultó,do: Vitor Meireles 22

Hospital dos Servidores do Ea- Das. lA6 �s 18 horas.
.

- ADVOGADO -

tado. Residência: Rua Bocaíuva 20. Escritório e Residência:

(Serviço do Prof. Mariano dei Fone: 3158. Av. Rercilio Luz, 15

Andrade).
Telefone: 334C.

Consultas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO 8 .

·Hospit�.1 de Caridade. CANTIÇÁO
À tarde das 15,(;� hs, em dían- MÉDICO U. E N TIS T A -8

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA
Machado 17 Esquina de Tira- ,ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internas

. Residência - Poua Presiaente CORAÇÃO ,_ FIGADO _ RINS
Coutinho 44. Te1.: 3120. - INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor j',fei
eles, 22.

10 andar.
Salas 1 e 2 - RuaJerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora "marcada.

DR. CESAR BATÀLHA-OA
SlLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos

Crianças Raio X
Atende com Hora Már-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ,\DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajal
Santa Catarina.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon. .

DIATERl\UJ.: _ Tratamento de
, canals pela al
ta frequenda.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado n? 5
Fone 2226

.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
-

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Servico de O'I'ORI-'
NO do Hospital aê Florianópolis.
Possue a GLINICA -os APARE
LHOS MAIS MODE!RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇÁS
da ESPECIALIDADE.

.-

Consultas - pela manhã no ,

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDÊNCIA

-

_ Felipe Sch
midt nO. 113 rei, 2365.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório _ 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
- Coqueiros
--�--

Consultas: dali 8,OQ às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas
Exclusivamenia com hora mar

cada.
Sábado -- das 9 às 12.

•

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças d!l Senhor:,s - .P�r!os

I
DR. LAURO CALDEIRA

_ Operaçoes - Vias Urmarlas •

Curso de aperfaiçoament'J e DE ANDRADA
longa prática nos Hospitais de CIRU�GfÃO-DENTISTA
Buenos Aires; " CONSULTó"RIO - Ediflcla
CONSULTóRIO: Rua Felipe Partenon - 2° andar +;_ safu

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveira, 15.
3512. A tende diáriamente das 8 às
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- 11 horas.

ras 3as e 5as das 14 as 18 horas.

1 lie_f!idência: Avenida Rio Bran- - 19 as 22 horas. '

. co, n. 42. Confecci·ona Dentaduras e Pon-
Atende chamados tes móveis d.. Nylon.

.

Telefone: - 3296.

-r

I

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE- ADULTOS
E CRIANÇAS

�;onsultório - Rua João Pin

to. 10 _ Tel. M. 769.
Consultal!: Das 4 às 6 horas.
R".idencia; Rua Esteves Jú

rdor- ·jr. T�l. 2.812
..

DR. NEY PERRONE
-MUND

Formado peía Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RJO DE JANEIRO .

Aperfeiçoamento nf' "Casa
Saud, São M;guel"

Prof. l;'ernandA paulino
IntHIlO por 3 an,,� do Sel·viço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

nOENçAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

C:lrldade, di&:ri<lmcnte pAla ml',

nhfi
"F::::rnf:NCL\. -- Rua Duarte

f'khul"l. '20 _ '1'.,I.d. 3.2P-H -

)j·"'S· ..�!)'II�UI!·

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

DR. IVO VON WANGENHElM
DENTISTA -

Consultório rua Uocaiuva. 42

I
Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGRE I

'

-

-

."
"Riomar'" /\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENAAvenIda do .:.'..stado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,

.

.

64
.

À SUA MESA!
Telefone: 2-37-33

.

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMARLI"

.Ca�r}� das Esquadrias
DE ALBERTO RICBTER

Rua ;!1 de Maio, 612 - Estreito - !o'lorianópoUs
Portas; janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., cou

.

ostóque para entrega imediata.
Execução aprimorada em Ca�ela da melhor qualidade

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

to para entréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários· e Azulejas para ímpórta

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

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

............a .

e I
-

.

.

t R�S.t�D�ante RapoU
i Rua Marechal �eOdoro 50.

I
·1 Desconto especial para os senhores viajantes.
•••••••••e•••••e ��_.8a .

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

Ag�An-C''t·a-c •• "__''Kúã�Deoóoro eaquina:da �
Rua:Tenente ,Silveira' i ��

,

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS- MICRO-ONlBUSr.aO
- -

-

.IAPIDO--;SOL..BBISILIIBO»-
._,_F1oriaD�poli8 """ Itata! - JoinvUle - ·Curitlba

---�--�- ---�------..-------------

------�,--------------------�--------------�--

_PAI'J';h COJ
I' � �<s,.�,.,,� nos \!APCJOS

• 1\\

�f
Expresso Florianópolis LIda.

ENDEREÇOS AT!JALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�TE.

Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
'I'elefonea : 25-34 -(Depósito) 932/;;6

25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Telllg. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
'4'Riomar"

.
Agênda: BELO HORI.

ZONTE
.

4'Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atend� "RIOMAR"
End. Teleg "RIOMARLI"
NOTA: _. Os nossos serviços nas praças de Pôrto

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

-

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
.

)

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR «CARL

fTINERARIO
- SAlDAS DE

DOEPCf(E·�
I D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos
4-5 5-5

9-5 11-5 1.7-5 18-5
22-5 24-5 30-5 31-5
4-R 6-6 12-6 13-6
17-6 Uí-6 25-6· 26-6
30-6 2-7 8-7 9-7

o horário de saída de F--k'rianópolis será às 24,00
hol'lLs e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

; }lortos de. São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
I Para melhores informações, dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Tel�folle 22-12.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Um belo e espaçoso palacete, para-residência clube

PLANTõES DE FARMACIAS

lVl:f);S DE ABRIL

1 - terça-feira (feriado) - Farmácia Santo An
tonio - Rua Felipe Schmidt,

5 - sábado (tarde) - Frrmácia - Catarinense -

Rua Trajano
6 - domingo - Parmáçia Catarinense - Rua Tra

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

Trajano
13 - doming-o - Faor{ácia Noturna - Rua Trajano
Hl - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra -

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

27 - domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmídt

31 - quinta-feira (dia santo) - Fa11J11ácia Moder
ItR - 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 tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

D. S. P., em março de 1956.
L1ÚZ Osvaldo d'Acâmpora - Inspetor de Farmácias.

ALUGA-SE ·NO {ENTRO

ou Repartição Publica.

5RATAR NA

"A MODELAR"

10 .

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires 12.

. ,..� .

Fabrica de Caixa e

Esquadrlas
Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca

valos instalados, junto a6 porto. Excelente oportunidade,
Ii acilit,-se parte do pagamento. 'I'ratar na MADELEI
rua J o�o Pessôa, Itajaí. ,

\". -: I'
,

'\'" � i:�
!

·,._·....�.·••··J"....·�"".......g,....·.�..��..•..�ó�·.·J-....w.,.v«_....".......

• .. A HORA DO
.

TÔNICO ZENA

. ASSOCIAÇÃOCATARINENSE
DE ENGENHEIROS

ASSEMBLEIA GERAL

. De ordem do Sr. Presidente, ficam convocaaos os se
nhores engenheiros socios 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 a seguinte ordem do dia:

1 - Eleição da Diretoria, Conselho Diretor e Comissão
Fiscal.

Não ha1vendo numero .legal, será realizada asessão 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 -

10 SECRETA'RIO

AUXILIO PARA UM AlEJADO
Aos corações generosos, peço um auxilio, para que

vão veja meus 3 filhinhos menores morrerem de fome e

frio, Cfualquer contribdção entregue nesta Redação eú
ficarei imensamente a:�l-adecido, l'ogando à Deus pela
yossa felicidade.

"'lIoràaIllfOi.,.. ;H�,..• ..4., "'_' ..."
F<l1'Eb .... G1I c:.lial'Hl4tlHl �

CUIllT"'�.... r�"'PflonllJlAa '_�._��._��
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tuberculoso que.elimina
bacilos é fonte abundante
de contágio. Um caso de te- 1�.".O•••G•••••0•••••••�••••••••••�•••••••'"
berculos., provém sempre de
outro e, por isso, faz-se a

luta contra o contágio: Mas,
como não é possível contro
lar tôda as fontes de con
tágio, cumpre a todos for�
talecer o organismo, tor
nando-o assim mais resis-
tente à contaminação pela Faço saber aos, que O· presente' virem ou dele tive

tuberculose. ' rem conhecimento que no dia 6 de junho de 1956, serão
Procure manter-se vi- realizadas nêste Sindicato as, eleições para a sua Dire-,
goroso, <para evitar a toria, lVfembros do Conselho Fiscal e Representantes da

tuberculose. - SNES. entidade no Conselho da Federação a- qUe está filiada

(SNA) - A Rainha EH- ficando aberto o praso doe 5, dias, que correrá a partir ".

••••••••••••••••••••• l:á primeira, publicação dêste, para o registro das chapas
.; (!;1.�ecretaria, de acôrdo com o disposto na "Instruções"

EMPREGADA aprovadas na Portaria Ministerial n. 11, de 11-2-1954.

EDITAL : As chapas deverão ser registradas em separado,

,
A partir do corrente mês' de abril, nos têrmos da Lei Precisa-se de duas

. em- sendo uma para os candidatos' à Diretoria da entidade,

n. 2.755, de 16_ do corrente ("Diário Oficia'!" da União de pregadas para o Rio" qUe ra- Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e outra para

20-4-1956) fica elevada de 6% para 7% (sete por cento) I çam todo serv�ço de casa. �a- O;� representantes no-Conselho' da Federação.
P.. contribuição devida a êste Institúto.

'

ga-se bem e'?nge-'se referên- - Os requerimentos para o registro das chapas deve-
,

2 _ Pela mesma lei foi elevado o teto de contribui- cia. Tratar a rua Vitor rão 'ser apresentados na Secretaria em três vias, assina-
,

ção até então em vigor, para o máximo de Cr$ 7.200,00 Konder 71.,
� .

(tOS por todos os ç_andidatos" pessoalmente, não sendo

(sete mil' e' duzentos cruzeiros). l!ermitida, para tal fim, a outorgada de procuração,� de-

3 - Em' consequência, a contribuição incidirá sôbre

V 'd' :ver:do' conter Os requisitos previstos no art. 3° das "Ius

,os'salários até Cr$ 7.200,00, não se admitindo contribui- '"en, e-se truções" e ser instruidos com a prova exigida no para-

cão em base inferior ii do salário mínimo vig'ente na loca- grafo 1° do referido artigo. ,

lidade. 2 casas situadas à rua Florianópólis, 1 de maio de 1956:

4 _ A referida percentagem será calculada sôbre o Souza lfrariç:a númeru 46;
,

Dário .Tomaz da Silva

salário realmente percebido pe'lo segurado, ficando abo- perto do Ca�po da Liga, Presidente

li,do o "salário de classe".
5 - Além da peí'centagem supra, continuam em vigor

de 1% mais 1% (empregado e empregad.or) para o Ser

viço de Assistência Médica, 'e as devidas à LBA, SENAC
e SESC, càlculadas também até o máximo de Cr$, .

7,200,00, nunca incidindo sôbre' o valor inferior ao do

E.a'lário mínimo vigente na localidade�
6 - A majoração em l:_ererência é devida a partir do

corrente rnês, de abril, cujos descontos e reco'lhhnentos
-deverão ser efGtuados com base na nova lei.

FlorÍanópoJ'is, 30 de abril de ,1956. .

Haroldo da Silva, Subst. auto De1egado.

- --"'; '. .

SOCIaIS
Sonêto

MARIO PEDERNEIRAS
,.

Assim. .. ambos assim, no mesmo passo,
Iremos percorrendo a mesma- estrada;
Tu - no meu braço trêmula amparada,
Eu - amparado no teu lindo braço.

Ligados neste arrimo, embora escasso,
Venceremos as urzes da jornada ...
E tu - te sentiras menos cansada
E eu - não sentirei o meu cansaço.

E 'assim, ligados pelos bens supremos,
Que para mim o teu carinho trouxe,
Plàcidamente pela vida iremos.

)_'

Calcando mágoas, afastando espinhos,
Como Se a escarpa desta vida fôsse
O mais suave de todos os caminhos

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

'ULTIMA MODA�
............. ,

�,,' Instituto, de Aposentadoria,*

e Pensões dos Comerciar,ins
DELEGÂCIA EM SANTA CATARINA ...

COMPRA-SE CASA "

Compra-se uma casa nas imediações. do �en:tro da

-

(:idade. 'I\atar à Rua Crispim �ira, 64.

ANIVERSÁRIOS

A ..
'-;,:
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rII

.

DR. ROLDÃO CONSONI-
.

-

,ri',
- ��' ,� I�OA data de hoje assinala • W (jfJ.

o -eu íversárío natalício do
nosso conterrâneo dr. Rol
dão Có�sóni,' abalizado cli
nico em 'nossa Capital e-que
por muito tempo foi médico
do-LA.P,T.E.C.

'

Por certo a- data de hoje
dará ensejo ao seu vasto cir-
culo de amjzac:fes de lhe
prestar inequivocas homena
gens, às quais os .de "O Es
tado" se associam prazeíro
samente.

o loteamento �e Canasviuira
FAZEM ANOS, HOJE:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE' FlORIANOPOLlS COMUNI- -
CA AOS INTERESSADOS QUE JÁ ESTAO ABERTAS- AS INS
CRICOES PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTO

_

,... - -

.

,

DE CANASVI�IRAS, MEDIANTE DEPÓS no DE Cr$ 2.000,00
(DOIS MIL CRUZEIROS). - TODAS AS INFORMÁÇOES SE-
RAO� 'PREST�DAS NO DEPARTAMENlO DE FAZENDA DA "

PREFEITURA� ,MUNIC�PAL DE FlORIAN-ÓPOllS, DE ACÔRDO
••

;;��:::.;:::::\"
COM O D-ECRETO -QUE REGULAMENTO U O MENCIONADO coJJiri�1lIÉDlCd�s

às 12 e das 14 às 16 horas.

LOTEAMENTO. r-;,' � FO��a2�1��es Machado 17.

- s1ft. Carmem. Barbosa
- 'sra. Alaide B. Pires,

esposa do sr. Paulo Pires,
residente em Criciuma

-=-sta. Elita Aguiar
- sr, 'Mário D'Alascio
- menino Mário, filhinho

do sr, Mário Garcia, alto
funcionário do LP.A.S.E.
- menina Maria Thereza,

filhinha do sr. Mário Viana,
funcionário do D. C. T.
- sgt, Mário Antonio Luz
- jovem Mário, aplicado

Ialuno do Instituto de Edú- ----------------,----�-

cação "Dias Velho", do Cur
so Ginasial, 'e dileto filho do
nosso conterrâneo Sub-te.'
Acelino Asson ipo Cardoso..

f- auradeci�menlo e, Missa

10

,
.. ASSIM o INV_ERNO

SERÁ MAI'S SUAVE
IIPerlm�D18' bo,ie' 'Tivemos ôntem oportunidade de passar pelas- vitr i-
B ,ti .I nes da "A Modelar", cujo 320 aniversário transcorre nes-

-
,

te mês de maio. Ali paramos demoradamente na aprecia-
CALDO DE LEGUMES PA- cão das "ofertas brindes" ii sua freguezia em comemo-

RA CONVALESCENTES ':ação a tão importante data.
'

,

Achando-nos na fase inicial do inverno é natural

I[Ue as mer�adorias expostas nas montras sejam,' quasi
Hã totalidade, de agasalhos. 'Agasalhos para senhoras,

de batatas, rara crianças e para cavalheiros. Tudo com preços re

cortadas em .marcados, tudo com preçes que' são de fato féstas à

ireg,liesia e fés tas para' os bolsos tão depauperados pela
de' ervilhas sê-

'" ,

inf'iacão .. ,

.�.G e••••••••••••••••••••••••••••••••

OLGA MACIEL

ING,REDIENTES

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos, tios e pessôas de,
suas relações agradecem as manifestações de 'Pesar rece

bidas por ocasião do falecimento de sua querida mãe, bem
assim aos que enviaram flôrss, telegramas e convidam Os

nrnígos, parentes para assistirem a missa de 7° dia que em

sufrágio de sua boníssima alma, será, celebrada segunda
feira dia 7, ás 7- horas ria Igreja Santo Antonio, deste já
agradecemos a todos que comparecerem a êste áto de fé
cristã.

300 gramas'
descascadas 'e
pedacinhos

40 gramas
cas

40 gramas .de feijão
100 gramas \de nabos
40 gramas de cenouras

<

1 alho

Bar,raquiobas na Paroqul'u de N.
Sra'. de Lourdes 8' S. ',LuJz (Pedra
OraQde) em beneficio, das Obrás

,

-

da Matriz
'

A partir do dia 5 de maio 'haverá grandiosa qiíer
".;e�>se com leilões de 'vallosas prendas, completo serviço
'de Bar, ,I0g0S art.if'icios banda de musica, serviço -de al
tofa'lante etc. etc. em frente da Igreja de ' N. Sra.' de
Lourdes e S: Luiz (Pedra Grande).

.

Convida-se o povo' El.1l1 gera'! à colaborar com as

obras daquela Igreja que tanto 'precisa do seu auxilio.

,

PARJICIPACAO
..

NELSON MORITZ LA PORTA e ANNA MARIA
COUTO LA PORTA participam o nascimento de sua fi
lhinha "JijLJANE, ocorrido no dia 29 do mês próximo pas

, J\:J.!N.EIRA BE, FÁZEU, �, t vdo, na Matern idade.Dr. Carlos Corrêa.
-,- "

-
.

, J���--��----�----------------�-----------

1 '--.:;,Col(')qtJe, Os; l�gumés-
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,nu�}'jÇalaeirã,�_ eom 'ág,u,a.
"
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' {A� �' �,< _" ': • ,1;'••,'!tI, .:
.' 'Deixe' ferver durante 4 ho-: "'
raso

'

.

-

TôNICO DOS CONVALESCEN.TES. ,�;
2 - Côe no passador

,

TôNICO _DOS DESNUTRIDOS �
3 _- sirva somente o cal

do. (APLA)

7 litros de água.

Preceitoda Dia
.Em obediência ao que foi,estabelecido pelo acôrdo

1 ealizado entre o Ministério da Agricultura e o Estado
[te Minas Gerais, Bahia, São Paulo e :aro Grande do Sul
deverá realizar-se aIO de setembro do corrente ano n�
cidade de Pôrto Alegre, em seu parque de'.Exposi�ões
.1:caliza�o no Bairro. do. Menino Deus, a 'XXlIIa Exposí-
çao Nacional de Animais e Produtores Derivados. '

, A ê,8se certame comparecerão pecuaristas de todo o

Br�sil e, para o qua� os criadores dêste Estado, ja por'
�lal� de l1n�a vez, e�tlveram presentes em exposições na

Capital Gaucha.

v
!'- 'I?ire�or[a da Produção. Animal (Caixa postal 184,

Plor ianópol is) e os seus Serviços sediados no interior de
Santa Catarina, prestarão tôdas as informações, coope
:'an.�o para o maior brilhantismo nessa festa de Pecuária
.\1 acíonal. '

IIXllla Espos.ição. de Animais, e
Produtos ' D�rivadosVIGOR FíSICO E

TUB,ERCOLOSE

O,rgánizaçào,', Juridica
,Conj8bil� Lida.'

Sindicajo dos Esüvaderes
de Florianópolis

EDITAL DE CONVOCA,ÇÃO

DE.
Dr. Ney Douglas Bello � advogado
Onofre Alves Pereira .:._ contador,

-:0:-
Séde: Rua Tr!"iano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

tO �ndar.
Fl�)l'ianópolis -:0:- Santa Catarina

, Escritas comerciais' e fi'scais .:_ Contratos - Dis
'CJ:2tOS -:- Organização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

. NOTA: Atendemos todo e qúalquer serviço do in
tprior junto �s repartições pública's" desta Capital.

AVENTURAS DO

l

j
/
/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quinta-feira, 3 de Maio de 1956 o ESTADO

Reabilitou'-se a �se�eção�rasil�ira
o penultimo compromisso da Seleçêo-do Brasil, em campos européus deu-se; ente-ôníem, em I�tam�,ul, �ontra o

scrafch da Turquia que resistiu bem, paraperder pelo escore mínimo. Desta forma o ','scratch orientado,
'por Flávio Costa conseguiu a almejada rehabilitaçêo, estando epío-pera enfrentar o "english-team" no dia,

9, em londres.
"

,

'
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OUTRO TITUla

"O,,' Estado- ,Esportl'vo" CONTINENTAL
, ",,' PARA0 BRASil
'.

e... -' •••••r•••••••••••, RIO, 2 (V. A.) - 'I'ermí-....itHNM _..IM..' __ MJ _lINlIM__..
nou O Torneio Quadrangu-
lar Internacional Feminino
de Bola ao Cesto, o resulta
do final é o seguinte:
Colocação: 1.0 lugar _

Brasil - invicto; 2.0 'lugar
- Argentina - 1 .ponto
perdido; 3.° lugar - Para
guai - 2 pontos' perdidos;

O � O NO CONFRONTO PALMEIRAS X FIGUEIRENSE 4.0 lugar - Chile - ? pon
Blumenau -, retardado - No estádio do G. E. Olím- tos perdidos. '

pico, perante bôa assistência que. ,somo? .

a renda, de Juiz que mais, atuou _
29.890 cruzeiros, na tarde de domingo último, teve lu- 'Ufario Lescuiríent, da Ar
"ar o primeiro prélio das semi-finais do Campeonato gentina.�stadual de Futebol de 1955 entre' as fortes equip�s �o Cestinhas: 'Edith (Para.
Palmeiras E. C. local e Figueirense F. C. de Plorlanó- guai) - 54; Enriqueta (Ar.
pol is. gentina) - 46; Ester (Ar.

Ao final do atraente embate, o "placard" acu�ou gentina) - 27; Aglaé (Bra
justo empate, sem abertura de contagem, traduzindo sil) - 23; Marli (Brásil) _
bem a semelhança de volume de jogo dos quadros lÍti- 21; Marta (Brasil) � J8; _

zantes cujas defesas constituíram o seu ponto alto, Onesima (Chile) - 18; Ar.dando margem pois à não movimentação do "marcador".- mincÍa (faraguai)' _ 21; ,'

Causou bôa impressão o conjunto "aívi-negm" ilhéu, Anselma (Paraguai) '_ 21;
principalmente seu setor defensivo, Marta « (Chile) - 15; Luz

O comentarista do matutino local "A NAÇÃO,;' (Chile) - 14; Marlem (Bra�
apreciando a bôa conduta do bi-campeão florianopolita-. sil) - 13.
110 escreveu: "Das equipes de Florianópolis que aqui se ------�- _

�Ip�esentaram nos últimos cinco anos, foi a do F�guei� CINE SA-O JOS'E-N t" � t � t
rense a mais coordenada. É osso duro de roer; nao ha

o, leiaS e o a "par e dúvida alguma.",

�. .

Assim melhor se explica não ter o "onze" palmeiren-

�

"

i' )
.

-

�;:;��:��,o c:j�:1���e���\�én�0��r���0:��aer:�10rt:�i���
LAURO CONTRATADO· afim de convidar oficiaI- mente, lutaram 'vigorosamente por um bom resultado,

Segunda-feira; ,à noite,' ressariam pelo esporte que PELO FIGUEIRENSE _ mente os ganchos para re- sustentando duelo de igual para igual.estivemos no' Estádio Santa I consagrou Dempsey, SuI-
Sábado o atacante Lauro, presentar o Brasil nos jogos Os preliantes assim formaram:

Catarina, J 'da:' Federação livan, Ray Robinson -,uaer,
um dos maiores "bombar- C0m o Paraguai, em disputa PALMEIRAS:. Siebert, Zé Gaúcho e Gordinho; Lá-

Atlética Catar'ínense, afim Scbmeling, Joe Louis, Mar-
deadores" da cidade, as- da Taça "Oswaldo Cruz", zaro, Ieger.e Lupércio ; Jonas, Lazinho, l\!ichel, Marti�de presenciar uma' anuncia- ciano e tantos outros.� É
sinou contrato com o Figuei- * * * e Telmo.

'

-

da noitada de box e catch, só os clubes adotarem � box
rense pelo espaço de um AVAí X O L I MP I C O FIGUEIRENSE: Wilson, Trilha e Eaudares ;' A�'íbal,organizada por elementos da e fundarem uma entidade
ano. Sem dúvida um refor- ADIADO � Não. se efetuou' -Hé'lcio e Walmor; Plácido, Julínho, Bétinho, E'nco e

nossa Marinha de Guerra controladora do esporte que '
.,

I . sáb'ado em Blumenau o mat- Ceça.','
.

�
,

-. ço apreClave. '
.

D
e .corn Q_obi«:!tiyo,_de, illcre- virão correndo para os rm-

.
<

* .r,- *' ch ivaí x. Olímpico. Ao que Satisfatória foi a arbitragem de Gerson emaria,
mental' a prática do violento gs. -E "6 ,Estado'" j'àrriãis'';; "SONÓNI

-

coí\t uM- pi; 'so�é-�õs�<' '0- confronfo fôf "'--PR�MIaS DA FAC AOS RECORDISTAS. DE , __•

esporte entre nós. lhes negara as �u.as colunas, NO- CAMPE.ÃO _ Consta adiado sine-die.As intenções dos organí- sempre que solicitado. I' S
..

t' * ;(_ *que o go erro oncmi es azadores das lutas cremos
propenso em deixar o Atlé-.

f
..

Dispomos do E s t á d i oque oram as mais smceras, tico passando a defender a
PO'!'s quantos estiveram na- "Santa Catarina, sem dú- .

meta do F'igueirense na
quela praça esportiva loca- vida o loc,al mais adequado temporada de 56. Aguarda-lizada no Largo General para as lutas, 'como ficou

,e por êstes dias o pI;onunOsório, ,gostaram dos espe- demonstrado seÍllnda-feira
ciamento do jogador., {

táculos, muito embóra me- ;quahdo o mesmo apanhon ,x. *;(_

dioeres na sua parte técni- uma assistência, númerosa.
ca., Mas, afinal, que que- A Marinha, pelo idealis
riam os esportistas numa mo de algllns dos seus com

terra onde o pugilismo não ponentes, deu o primeiro
encontra quem queira' soer- passo firme. O segundo
guê-Io, através dos clubes e da-Io-ão os florianopoli-
de uma Federação? nos, pertençam ou não à
Estamos' certos' de que Forças Armadas.

centenas de rapazes se inte- A� trabalho, pois!
I

(Do Correspondente
Helio ,Milton Pereira)

RIO, 2 (V. A.) - Os' ca- o foram conquistadas pelos famoso "oito" do Clube Aldo
tarinenses ficaram com tô- 'simpãticos rema.dores ,"?ar-I Luz não tenha t�mbém re

da razão exultante com a riga verde". FOI um .triun- presentado o Brasil.
vitória' dos�seus remadores fO' que não somente honrou 'Des'ejando mui justamen
no Campeonato Sul-Ameri- o grande remo praticado em te comemorar êsse excep.,
cano de Remo levado a efei- .Santa Catarina como tam- cional feito, o Centro Cata
to domingo último no Peru. bém do desporto nacional. rinense um dia após ache.

Com efeito, as duas únicas Pena que outras guarnições gada dos remadores ao Rio,
vitórias obtidas pelo Brasil de Santa Catarina, como seu festejará o acontecimento

oferecendo um churrasco
aos remadores sulistas.
Essas informações obtive,

mos do sr. Roberto Mattar,
um dos diretores 'do Centro
Cata.rinense, que é um dos
organizadores da justa ho
menagem que será prestada
àqueles desportistas.

YUSTRICH ,CAMPEÃO;
OTO GLóRIA VICE-CAM·
PEÃO - O '-F.,_ C. do Porto

(0rientado pelo técnico bra
sileiro Yustrich) derrotou
o Academia por 3 x 0, do
mingo, sagrando-se campeão
de' Portugal. O Benfica

* -)f * ,(ori�ntado pelo ex-técnico
EM ,TOINVILLE O PRI.: do Vasco, Oto Glória) con

MElRO JOGD - De con- I seguiu o vice�campeonato.
formidade com a�tabela do l(. * *

comentários, explicarei de-
talhadamente como venho' certame estadual, o p,�imei- PERDEU O VASCO E

1'0 confronto Caxias x Pal- EMPATOU O BOTAFO�Oobservando, afim de formar
meiras será 'nos' dominios'\ seleção das rodadas.

7:. ;(. * dio primelro� em Joinville,
domingo próximo.
OS GAUCHOS NOVA

MENTE - Rio, 2 (V. A.) -
Segundo a reportagem p6u
de apur:;,tr;'b sr. Ibrain Tebet
deverá seguir para Porto
Alegre nos próximos dias,

BOX, ESPORTE QUE DEVE SER INCREM
t,

MENTADO EM NOSSA CAPITAL

,...._.---
J

BASQUETEBOL JUVENIL
SELE'Ç.ÃO DAS RODADAS

·x· * *

Por falta de tempQ, não
me foi possivel, comentar
sôbre as rodadas já real�
zadas, do vigente Campeona.
to Citadino. Entretanto.
cumprindo o prometido - o

de apontar em cada rodada,
a minha seleção. - hoje en,·

tão, mui rapidamente, apre·
sento as seleçi)es da primei
ra etapa. Como todos sa

bem, estas selt'.;ôcs, servírão
para que aos poucos possa
ir tirando b'ise, afim de'

apl;esentar no termino dl\

Campeonato, a relação -{lo;,
8 melhores' atletas, aos

quais, conforrne há muib
venho notician'lo, oferece
cei medalhas. J-\gsim sendo,
da la rodad'l, CblJOS- resul
tados foram 03 seguintes:

Passando à 2a rodl1da, qUe
acusou os seguintes reSulta_
dos:

CARAVANA 49 X COLE·
LEG.':AL 45

,

LIRA 25 X DOZE 19,
'

aponto como os 5 melhores,
os, seguintes atletas:

Zé Luiz, Afonso, Alexan
drino, Luizandro e Macha
do.

� Portanto, aí estão duas
1leleções: Ao total serão 9.
Os atletas que mais vezes
forem incluidos nestas sele
ções, automaticamente esta
rão se cre<;!enciando a fazer

DOZE 35 X COLEGIAL 21 parte entre ris g melhores
CARAVANA 36, x LJ:RA ,�i" atle'tas do Campeonato.

selecionei 'os 'lt�etas àbai- Da 3lt rOd*��:� virei ,com I
xo: comentado, seleção e tudo.
'Machado,' Nelscn, PelJlso. * * *

'

Afonso e Picolé. Até o presente momento,
* * * a, tábua de classificação é 8

Notem que nesta seleção, segninte:
não, inclui atletas do Doze elCo'legial; porquanto, a p:a'- 1° Caravana, 4 p. g.
tida disputada entre estas 20 Lira e Doze, 3 p. g.
duas equipes, em si, fui mo- 30 Colegial, 2 p. g.
notona demais, rri-io hftil@do Prometendo voltar terça-
mesmo jogadol' algum (Fle feira,1 por aqui fica, sHen,.
se salientasse. Em próxin;os ciando-se, JAYME KLEIN.

Foi de vinte e quatro-mil,
quinhentos e vinte cruzeiros
o movimento financeiro da
partida entre Caxias e Cru-
7.eiro, realizado domingo em

Joinville e na qual triunfou
o campeão catarinense por
4 x 2, tornando-se firlaHs-

BLUMENAU
Em a noite de quarta-feira na séde do G,E. Olímpico,

realtzou-sj, a solenidade de entrega dos prêmios que
a atual diretoria da Federação Atlética Catarlnense ins
tituiu como estímulo aos recordistas do atletismo catari-

MARCIANO ABANDONA
O BOX' - De Nova Iorque
chega a notícia de que o

campeão mundial de todos
os pesos, por insistencia de

pessôas de sua família aca

ba de abandonar a prática
A RENDA -DO CHOQUE do box, deixando vago o ti

CAXIAS X CRUZEIRO - tulo.

nense.

Vários atletas locais, perteúcentes ao G. E. Olímpi
cb e S. 'D. Duque de Caxias, receberam belíssima meda
llla e artístico dip'lôma ,conferidos pela entidade. eclética
tstadual ora presidida pelo esforçado desportista Luiz
Fiuza Lima.

À solenidade, que- fo_i dirigida pelo' conhecido des
r,ortista e aÜêta Silvio Ney Soncini, Diretor do Depar
tamento de Atletismo da FAC, compareceram várias au

.toridades esportivas, desPortivas, atletas lau'reados e o

(;orrespondente desta folha que, em improvisso, se con

gratulou - com, os dirigentes da FAC pela fe'liz e louva
\el resolução.

***

ta. ,....

, VITORIOSO O C. N. AMÉRICA
Na' regata a rêmo efetivada na tarde do dia 22, ten

co por local a raia do rit;> Ifajaí-Açú, o clube promotor
G. N. América levou a melhor sôbre a representação do
C. N. Atlântico de Joinville, vencendo ,3 dos cinco pá
reos. perdendo um e empatando outro.

'Pela vez prim�ira, foi rea'lizado páreo de "out-rig
gers" a oito, nesta cidade, tendo vencido folgadamente a

guarnição americana, vencedora de Jurúbatuba.
, 'Fato curioso, talvez inédito, deu-se no páreo de
"out-riggers�' a 4 com, para 'principiantes, em que as

duas g.l,arniçues competidoras chegarem empatadas à
rneta final.,

,

À noite, em animada "soirée", na séde ao C. N. Amé
rica foi feita entregà de numerosos troféus e medalhas
l:.OS participantes da regata inaugural da temporada re-,

mística dêste ano. '

-IV Vasco, estreando em

LonUres, sábado, não foi fe
liz, sendo batido pelo Ever
ton, da primeira divisão,
por 6 x 3. Quanto ,ao Bota
fogo, na sua estréia em Bar
celona empatou por dois
tentos com o Real Clube

D�sportiv� Espanol, local.

FESTIVAL DA S.R.E. IPIHANGA
Sábado e domingo, foi levado , .a efeito grandioso

iebtival esportivo e social da Sociedade Recreativa e

Esportiva Ipiranga para assinalar a inauguração de
I:lua\nova e bela quadra ,de volei e basquete.,

Com a ::>articipação de várias equipes de voIei e

basquete masculino e feIr'inino, de diversos municípios
... izinhos, d€senrolou com grande brilhantismo o festival,
oferecendol atraentes partidas ao numeroso público que'
compareceu à nova praça esportiva do clube de !toup,ava-'

AVAl E PAULA RAMOS EMPATARAM
,POR 3 X 3( NA FESTA DO

TRABALHADOR
Homenageando o traba-; c:i prélio_ (!mpatado por três

lhador florianopolitano, os tentos.
conjuntos mistos do, Avai e Como preliminar mediram

. forças 08 ,conjuntos dos vo-

Paula Ramos defrontaram-Ilantes e padeiros, vencendo
se, domingo à tarde, no está· i os motoristas pelo escore de
dio da �. C. F., te!minando ; 4 x O.

Sêca.
Nó torneio de basquete, com a participa'Ção 'dos

quintetos do G. E. Olímpico, S. D. Duque de Caxias, E. C.

AVAI2 X SElECÃO Dr ITAJAI 2 Icaraí (de Itajaí) e S. R. E. Ipiranga saiu vencedor o
_ " S. D. Duque de Caxias.

Impressionou grandemen- DI conjunto avaiano for- No torneio feminino de volei foi vencedor o sextetote ao público, itajaiense a m�u com Domí; Waldir e da S. E. R. Ipiranga, seguido pelo do Guairacá E. C. de
�tuação do Avaí; ante-on- Adão; Osní, Anísio e Loló Timbó.
tem, quando conseguiu em· (Quido); Bo'lão (Fernan- No torneio mascuJino de volei foi campeão o "six"
patar com a seleção da Liga do), Amorim, Betinho, Ro- cio E. C. Icaraí e vice o do Clube de Caça e T'iro "Dias,ítajaiense no cl}mpo do Bar- dl'igu�s e Dilson (Jacú). / Velho" de Rio do Sul.
rosó,' pelo, escore' de-- dois Devido a um dessarranjo Em prélios amistosos, as equipes de 'basquete e vo
tentos, marcados todos no' no ônibus .que os conduzia lei da S. E. Cruzeiro do Sul de Joinville venceram, ress�gundo tempo por Rodri� los jogadores do alvi-azul llectivamente, por 49x40 � por 2xO (15x2 e 15x6) as do
gues (2) para os visitantes I somente ,chegaram' ,a esta E. C. Icaraí de !tajaf.
e Chico e Geninho para os l.caPital na 'manhã 'de on· Houve, também, disputa de torneios, individual elocais. tem.'., por . �quipe, der b9Ião... )

As 3 - 8hs.
Julie VILLARAEL ""7-

'Lilia DEL VALLE, em: ,

E O MUNDO NÃO SOUBE
No Programa :

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 :::- 5,50
Censura até 5 anos.

[7.1.-1
'\

�

"

As 5 - 8hs.
"CINEMASCOJ>E".

-Robert' RYÁl'f - Robert
STACK - 'Oameron MIT
CHELL - Shirley YAMA
GUCHI em:

CASA DE BAMBú
Sórdido e terrivel como o

proprio vicio ... Um drama
vivido deútro do Imperio do
vicio do oriente ... emoções'
jamais vistas ... um cimo de
tensão dramática.,
Preços: 18,00 -"'10,00.
Censura até 18 anos.

'As - 8hs.
Van JOHNSON - Donna
REED em:

A ULTIMA VEZ QUE
VI PARIS

No Programa:
Reporter Na Tela. Na J

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

II·'IS
As -=- 8hs.

Miroslava ,- Ernestro
ALONSO em:

"MULHER DE RUA ,

No Programa:
Variedades Na Tela. Nac.
Preços: 8;00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

us?tI·n--, _ .' 1111
As - 8hs.

Frank SINATRA
3terling HAYD-EN em:

MEU OFICIO É MATAR
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 10,00 � 5,00.
Censura até 18 anos.

As - 8hs.
1°) Sul em Foco. Nac.
2°) O QUE O DINHEIRO

NÃO COMPRA
3°) MEU OFÍCIO 'É MA

TAR - Com: Frank, Sina·
tra

Preços: 8,00 - 4,00.
,�Censura até.18
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(�NO t.enecuto»

Com a Biblia· na Mão
QUlN'fA-FEIRA 3 DE MAIO

Assim res})landeça a vossa luz diante dos homens

para qUe vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso

Pai que está nos céus. (Mat, 5:16). Ler Marcos 4:21-25.
.

A vida cristã é pautada de boas obras. Não é uma

vida em que ociosos e vagabundos encontrarão o que

desejam. O. próprio Jesus aceitou o trabalho como acei

tou o sustento e a amizade.

O trabalho sempre foi parte integrante da vida, e

esta em 'si, é dádiva gratuita ào homem; mas a posses

são dê bens terrenos sé se conquista pelo esfôrço e tra-

balho. _
.

O Novo Testamento está cheio de preceitos rela

tivos ao trabalho, o homem deve obrar a sua salvação
em temor e tremor. A grande comissão colocou nas

mãos do homem a tarefa intérmina do evangêlísmo. Je

sus chamou seus discípulos para serem pescadores de

homens. •

O trabalho é condição essencial para a satisfação
na vida. Não há sentimento mais deprimente do que a

consciênc_ia da inutilidade. A pessoa que trabalha no

reino de Deus produz riquezas que a traça e a ferrugem
não consomem.

ORAÇÃÓ

Oh Pai Celeste, concede-nos mãos diligentes e co

raeões desejosos de fazer a tua vontade. Que não recu

semos a tarefa penosa, nem nos cansemos de fazer o

hem. Ajuda-nos a empunhar a foice o grão; a semear a

semente para qUe ela traga a colheita preciosa para tua

honra e glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Temos tarefas mas não precisamos realizá-las so

zinhos; Cristo está conosco.

CECIL C. CARPENTER (Illinóis)

MAGROS E FRACOS,

.V. A N AD'> I O' L1i
� �

. ;1*;<;'
.

•.

E' indicado nos· casos' de fraqueza,
palidez, magreza e fastio, porque em

sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Licitina, GJj
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc.,
de ação pronta e eficaz nos -casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens .. mulheres, crian
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saude Pública.

"0 I N T R USO"
ESTREOU EM GRANDE GALA

O T.C.C. lançou, com sucesso, um
autor cetarinense, pare o público

de Florianópolis
Sábado, dia 28, como vinha sendo anunciado, hou

'c a estréia, no 'I'eatro Álvaro de Carvalho, de "O IN

TRUSO", a comentada peça do poeta catarínense Ary
Caríoní, um novo, lançado pelo T. C. C.

Por todos 0$ motivos, essa estréia constituiu um

v erda.deiro sucesso.

Primeiro, o espetáculo foi dedicado à Imprensa e ao

Rádio locais; segundo, era a experiência de um autor no

vo e o lançamento de três novos atores, também inexpe
rientes; depois, havia, ainda, a direção de Sálvio de Oli
veira, cujo trabalho, especialmente nesta peçs, veio de
mostrar o quanto podem fazer a inteligência e a técnica
das quais é possuidor; o cenário e os figurinos de An
tônio Lopes Faria.

Brilharam, e. tiveram os aplausos do público (uma
consagração o final do segundo ato, com todos os parti-'
cipantes em cena, ladeando o autor e o diretor) os três
dores novos Tito Corrêa - Acy Cordeiro - Jocy Perei

ra, que desempenharam seus papeis como se fossem pro

frssionais, tirando da peça os melhores efeitos.
Brilhou o autor Ary Carioni, cuja experiência deve

ter prosseguimento, pelas qualidades agora apresenta
das.

Mas, sobretudo, brilhou o trabalho dO diretor Sálvio
de Oliveira, cuja mão está presente nos mínimos deta
lhes, valorizando palavras, gestos, emprêgo de luz e som,
tom a propriedade que só os verdadeiros conhecedores da
arte podem dispor.

Foi mais uma vitória do T. C. C., bem recebida pe- I
lo nosso público, que o está prestigiando, para a cori- I
tinuidade da obra cultural que vem .realizando.

j'Compareceram ·à estréia o Sl�. e Sra. Governador
,Jorge Lacerda, o representante· do Sr. Prefeito Munici

i�al, Secretários de Estado, representantes da Imprensa
e do Rádio, e a melhor sociedade de nossa Capital.

Lavando com Sabão

\?iraem· Especialidade
: dar C18. TmlL IIDDIIBltL-JoInIIl1e. (1IIreafreolstrada).
L"J � h economiza-se tempo� e dinheiro .

.;�
<P�;�

CENTRO ACADEMJCO VIII DE SETEM
BRO DA FACULDADE DE FilOSOFIA

ATIVIDADES
A IOde abril p. passado houve na Faculdade de Fi

losofia a festa dos trotes. Os calouros lá estavam a so
. f��er e sorrir. A festa, conhecida oficialmente como "BAI

LE DA CORUJA", constou de 4 partes:
'La. - A recepção, na qual sobressaiu a Bandinha da

Coruja, contratada especialmente para a ocasião.

2a. - A parte recreativa, que constou dos trotes

r.rõpriamente di tos, brincadeiras de todo gênero, cantos

.' cumprimentos, etc ... e da apl'esenta'Ção do Boi de Ma

mão estilizado, pelos calouros, Muita animação havia e

(IS presentes puderam sorrir gostosa é largamente. Pelo

visto, a apresentação do Boi de Mamão foi o ponto cu1-

.nínante da parte recreativa. 'Dando vida à nossa ficção
popu lar Os calouros se espa'lharam no grande terreno da

J�:asa, ao som da cantoria e do batuque.
3a. - O coquetel, bem preparado e servido pelas se

nhoritas calouras. Nesta altura o melhor paladar foi sa
ciado. Havia guitutes a vontade e muita disposição para

dar conta dêles.
.

4a. - Por fim tiveram início as dansas, na maior

-ala da Faculdade, ao som de música variada e alegre.
I) conjunto de rítmos deu vida ao ambiente e as dansas

q� prolongaram na proporção direta à animação geral.
Com esta festividade, de incontestável sucesso, o C.

A. cumpriu um ditame estatutário e <) que é mais impor
tante, teve o ensejo de mostrar aos novos acadêmicos o

ambiente de cordialidade próprio da Faculdade Catarl-

.iense de Filosofia.
.

Fpolis., abril de 1956.

HOJ E .NG PASSADO
3 DE MAIO

I

I
;

I
BAHCOde Crf�ITO POPULAR

rie AGRíCOLA- I I

Rw:l:é)�, 16
". ,

. f"LORIANOPOLIS -5�ó-.(M�rln6,

."t:._

vôe
25% de desconto*

••.no BarrigaVerde
o peitilho verde dos valorosos. solda?os do

- Império, que popularizou os catarmenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da

Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr

to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto*. 2 horários a escolher ...

tripulantes atenciosos... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
- viagem .... vôe no "Barriga Verde"!

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.652, na margem esquerda do 'I'igipió, em

Pernambuco, os holandeses foram destroçados
pelas tropas do Sargento-mór Antonio Dias

Cardoso;
em 1.660., na Bahia, nasceu Sebastião da Rocha

Pita, autor da "História da América Portu

guesa", editada em 1.730.;
em 1.818, com a escuna "Oriental" força Sena

Pereira, á testa de nossa divisão naval em ope-,

rações no rio Uruguai, o Passo de Vara, dila
tando o 'boqueio daquela via fluvial mais para
o norte, de sorte a dificultar o abastecimento

que 110SS0S adversários recebiam da Argentina;
em 1.819, por decreto desta data, foi organiza
do em Santa Catarina, um corpo de 271 praças
de �:l·l1�.:L.ria l�e linha;
e,-n } .?;'':\, ::';o:0n�dade da abertura, no Rio de Ja
neil 0, da Assembléia Constituinte, primeiro
parlamento genuinamente brasileiro que fun
cionou na atual capital do país, com jurisdição
sôbre todo o território nacional. Presidiu a cerí
monia o próprio imperador Pedro I;
em 1.823, o govêrno imperial ainda não tinha

completo dornin io sôbre·' a exterrção do-Brasi l,
pois em roda da antiga capital 'eolonialt 'na

"-'"-- �<k_

Baía, continuavam os combates da guerra da
Recebemos i

lndependência entr., as tropas lusas do general Florianópolis, 28 de abril

Madeha, e aquelas dos sitiantes brasileiros do
de 1956.

general Labatut, que neste dia atacou as linhas Ilmo, Sr. Dr. Rubens de

daquele;
Arruda Ramos.

em 1
.. 824; juramento da Constituição do Império

Nesta cidade.

do Brnsíl, na cidade de São Salvador, na Baía,
Prezado Senhor.

o que deu lugar a grandes demonstrações de Tenho lido com certo ínte-

entusiasmo patriotico e democrático, devido a
resse os artigos que esse

longa luta que tiveram de sustentar os baianos conceituado matutino vem

.contra as tropas lusas do general Madeira; publicando, de algum tempo se bem que, não haveria, (se

em 1.826, a esquadra argentina, criada pelo al- ,.1 esta part:, .a respeito �os estivessem) desdouro algum

O E S TA D Omirante inglês Brown, sob o comando deste úl- Justos anseios da nossa brío- Para qualquer deles.

timo, foge da brasileira, comandada de Rodrigo .s� P�lícia �ilital', Corpora- Aliás sempre encontramos
O mais antigo Diário de

Lobo, e passa por cima do 'banco OI'tl'Z, no qual cao, Junto a qual, tenho
_

a nos diversos Comandantes
- .

tê d
Santa Catarina leia e as-

encalhou, durante a caça, nossa fragata "Ni- honra ele exercer as funçoes que por ali em passa o, ca-

terói". Depois de se 'bhter com os platinos, nos- de
..

Juiz-Auditor da Justiça valheiros comprsensívos, a_\Í
__n_&_, _

so navio safou e voltou ao seio da frota' Militar do Estado. migcs e cooperadores eficien-

em 1.856, a vila de S. Miguel é elevada' à cate- Devo, no entanto, esclare- tes da Justiça Militar. Quanto aos.
_

vencimentos

goría de cidade; cer, de público, a bem da ver- O fato, porém, é que, a Jus- do Auditor, - e nasce daí a

em 1.861, inaugura-se o farol dos Naufragados; dade, e Va. Sa., me fará este tíça Militar do Estado, confusão! - realmente, nem

em 1.861, é nomeado presidente da província o obséquio, um ponto do assun- como a de todos os outros sempre foi assim, mas isso

L". João Rodrigues Chaves, posteriormente de- to, onde há, Sem dúvida, Estados, - faz parte da ma- aconteceu, porque, infeliz

sembargador e presidente da Relação da Baia; equívoco do articulista. �es- gístratura, e foi, justamente mente, mal compreendido em

em 1.863, nasceu na antiga Desterro, hoje Flo- se último artigo, por exemplo, por este motivo, incluida no suas funções de magistrado,

rianópolis, .0 consagrado poeta João da Cruz e publicado a 27 de abril, "Pro- benefício. da recente Lei n. o Auditor se achava arronea

Souza, que vem a falecer em 19 de março de jeta-se a reorganização das 1446, de 23 de março de 1956, mente equiparado em pro-

1.898; policias militares", como nos que reajustou OS vencimentos ventos, quando todos OS ou

em 1.883, é instalado o Liceu de Artes e Oficios, que lhe antecederam, há uma da magistratura, graças ao tros seus colegas, no país, já

fundado graças à in iciativa do presidente Teo- parte em que o autor insiste elevado espírito de justiça de gozavam de justos direitos e

doreto Carlos de Faria Souto; em dizer que o Auditor, e, já S. Excia. o Sr. Governador do vantagens.
'

em 1.90.0., 10i erigida no Rio de Janeiro a está- agora, também o Suplente de Estado. Felizmente, a Nova Orga

tua do Almirante portunguês Pedro Alvares Auditor e o Advogado da Jus- Dentro da Corporação nos
-

nízaçâo Judiciária do Estado,

Cabral. tíça Militar, ganham mais

I entendem?s, felizment.e, mu�- (Lei n. ·634, de 4 de janeiro de

And:d Nilo Tadasco que o Comandante Geral, que to bem, nos os d a Justiça Mi- 1952) pôs todos os seus 01'

é o CHEFE ... Não! Não é litar e o Comandante e sua gâos, nos seus devidos eixos!

bem assim quanto ao CHE- distinta oficialidade, porque, Sendo, pois.t o que se me

FE! �em sombra de dúvida, sabe- oferece no momento, formu-
Necessário se torna, p()is, lUOS que somos orgãos de dois 10, aqui, ardentes votos pela

ressaltar, ql\e esses auxilia- dos três Poderes do Estado: o FederaÍização das Policias

res da justiça, são orgãos Executivo e o Judiciário, que Militares; de interesse 'geral,
do Poder Judiciário, e, pOl'- trabalham, no Quartel, autô- e, agradecendo a Va. Sa. a

tanto • subordinados, dil'e- 11omos e harmônicamente. ater:ção dispensada, apro,ei
tamente, ao Presidente do Assim é em tôdas as outras to a oportunidade pará apre

Egrégio Tribunal de Justiça Polícias Militares, e assim, sentar-lhe .

�

�

do Estado. (Lei n 634, de 4 rias Fôrças Armadas da Fc.. Cordialíssimos Saudares.

de janeiro de 1952). Traba- deração. _
Abél Alvares Cabral .lor.

Escal"s cio
IIBarr;ga Verde"

•

Pôrto Alegre
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio

• DclCOl'llo ap/'()II(Joo pe14 D. A. C.•ôbre a. tarifa. do, lw'uo�8 Super-Conoair 3t,O.

•

'!il<�
10 anos

II
_ t_'Y.!.··_d_e_,,_e_al_s_er_v_;_�o_ao .ras;I

--- / -

PASSAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone - 2377.
;;;;;--_.-.. '�.�.'...F /�- •. ��

..

CARTA

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

[� ,

tlini(8 Nn{lunaOU TR'A
lham junto à Corporação, no
Quartel, onde exercem suas

funções, e recebem seus ven

vímentos, pela folha da ofi

cialidade, por uma questão de

comodidade e econoh1ia fun

cional, mas não estão, porís
so, sujeitos à admlnístração,
nem à disciplina militar, sob

a chefia do Comando Geral,

._--------�-'--_-------_._---------
----

DR. SAMUE.L FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, cl-

�

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

tas-feiras das 13 horas às
21,30. horas.
Exc lus ivamente com hora

marcada.

•
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i-�•.L __J� lDIRCURSOS E DEMAGOGI'A BARATA.

, [lProibido o nome de Getulio Vargas. Outras· notas.
o SI;. Governador do Esta- A' noite, na União Benefi- "Munta gente falou' pelos anda por aI - e para a qual I Em seguida ao elogio do

do não consentiu que o dia cente Recraatava Operária, o operários e trabalhadores o seu govêrno tem contribui- I leite, do leite mais barato do

l° de Maio, aqui na Capital, mesmo aconteceu. braçal, mas por que estavam do com o desperdicio de di·
i
mundo, mas que não há, o

fôsse dedicado aos trabalha- Será que os operários e tra- cercado de pessoas e autorí- nheiro público em festas, I sr. Governador passou a con

dores: requereu-o para si e balhadores da Capital catarí- dadas da U. D. N. ficaro Co- jantares e enormopropagan-
1
denar os dema/gogos vulga

Para Os tres meses, in albis, nense já baniram da sua me- varde e não tivero a corage da pela imprensa falada e es-
I
res. A passagem do leite au

do seu govêrne. mória o Presidente da Legis- nem de pronunciar a palavra críta, dentro e fora do Estado
I

sente para a demagogia pre-

Na visita que Os operários c Iacào Trabalhista? Getúlio Vargas, desse brasí- - ganham-salários de fome. I sente tem clarissima explica-
sindicatos fizeram a Palácio, 'Não! O que houve, antson- leiro que deu tudo o que nós

-

X x ,I ção dos livros que ensinam

os' oradores, intérpretes da tem, nesta Capital, foi um temos de direito. O dia dos x Freud!

massa sofredora, elogiaram o 1° de Maio politizado e ude- operário foi o dia das palha- Coube ao sr. Francisco x x 2) - Jeep Willys, placa nv, 17-00-48, de propriedade d

Governador, exaltaram a nizado! çada". Mascarenhas o papel humo- x
�

sr. Francisco Pereira de Souza - com Petrobrás Cr$ '"

U. D. N., aplaudiram o sr. Daí a ausência dos operá- x x ristíco de intercalar na irra- Ao final dos festejos de 1° 1.220,00.
Irineu Bornhausen e não ti- rios aos festejos. No Palácio x diação do falatório governa- de Maio em Florianópolis, o .

e:...v,'W::""�'f�:;rJ,."<.:�'
veram a coragem de uma pa- e no estádio esteve a claque O sr. Governador, em Pa- mental as suas impressões, situacionismo estava radían- 3) - :'-eeps Wl:;:y'", chapa 17-00-44, de propriedade do

lavra de respeito, de sauda- palaciana, para aplaudir a lácío, em tom de arrebentar. três vezes expressas assim: I te: conseguira omitir o nome sr. Fulgenttno- Vieira Borges ..:._ com Petrobrás - Cr$ 370,00.
de e de gratidão para a me- demagofía desbragada do sr. microfone, começou por a- "Verdadeiramente

=.
do saudoso Presidente Getú- 4) - Caminhões de chapas nvs, 44-30-43, 44-30-41 e

mória do Presidente Getúlio Jorce Lacerda. char o dia muito ensejado a nante o discurso do sr. Go- lio Vargas de qualquer rere- 44-30-42 - este último sem Petrobrás - de propriedade do

Vargas. Os tribunos dos ope- Daí, já ontem, as cartas, prestar' contas dos tres me- vernador do Estado".' rêncía. sr. Romeu Brognolí _:, Cr$ 3.300,00.
rários e sindicatos confessa- telefonemas e protestos pes- ses do seu govêrno. Prestar
ram-se, aliás, membros de soais, trazidos à nossa: reda- contas, no caso, seria íntor-

»
certas alas da U. D. N.. ção, contra a exploração po- mar o que já fez. Mas S. Exa
No estádio da Federação llítica do govêrno, que não fafou do leite (vide nota à

tam�é� os oradores, ditos
I respeitou

o Dia do Trabalho, parte) _e dos seus projetos
operários e trabalhadores, co- transformando-se em dia da governamentais. Prestou con

meteram a mesma íngratl- demagogia. tas do futuro! O seu ímpro
dão: omitiram o Presidetne De uma das cartas recebi- viso é uma colcha-de-reta- RIO, (Argus-Press) - O o Banco Central de Buenos
Getúlio de toda e qualquer das destacamos textualmente lhos, sem a mínima sequên- nosso comércio de erva mate Aires rvinha preparando pa

referência. este trecho: cía, com avanços e recuos, com a Argentina, segundo expedir dentro de poucos
em tiradas ora patéticas, ora informa o Instituto Nacional dias de acôrdo com as reco

descabidas e ssdruxulas, com do Mate, não sofrerá qual- mendaçõss do Ministério de

varios engasgamentos pelo quer solução de continuidade Indústria Y Comércio e su

meio. Perdido, à certa altura, em consequsncía nos últimos gestões da Federacíon de Mo

saiu-se com esta asneira: - acontecímentos, tendo em lineros de Yerba Mate.
"Durante o meu gnvêrno, já [Vista a insuficiencia da pro- Devido à mudança de go

nasceram na Mat.ernic1ade dução ervateira daquele país verno, essa providência, como
Carmela Dutra 60 crianças'!" para satisfazer o consumo é -natural, não teve segui-
Construida por govêrnos interno. mento, voltando a depender

passados - dos Presidentes Cabe assinalar que a situa- das diretrizes que forem ago
Dutra e Vargas e dos Gover- ção do mercado argentino se ra adotadas pelas novas au

nadares Adsrbal e Bornhau- apresentava, últimam e n t e, tortdades da vizinha Repú
sen - essa Maternidade não bastante auspiciosa para o blica.

pode ser levada a crédito do mate brasileiro, pois além dos I Em virtude, porém, das ra

atual govêrno. Querendo, en- 13 milhões de quilos vendi-l zões de ordem econômica que

tretanto, lígar seu nome a dos em março dêste ano, es- fundamentavam aquela del}
ela, o sr. Jorge Lacerda ar- távamos na eminência de beração e de esperar que a

ranjou aquela sesquipedal concretizai: a venda de mais mesma seja mantida ou am

bobagem para alongar seu 12 milhões. Para essa nova pliada em suas cifras, a fim

discurso. quota de exportação, os no- de suprir a provável defici-
Não teve, todavia, a cora- vos exportadores aguardavam ência da safra do país, em

gem de reconhecer que os apenas que fossem concedi- contraste com o aumento

operários do Estado, diãnte das às firmas argentinas às considerável do consumo.

da inflação criminosa que, licenças de )):l1portação que - A Escola primária deve-
-c rá estender-se por mais 2 ou

-----�-------......_--.....'---;------ 3 anos para guardar os alu-

nos 'até os, 14 anos, dando

lhes mais preparo intelec
tual e iniciação profissional.
O governo federal que se tem

quasi omitido nesse campo,

deverá destinar maiores re

cursos ao desenvolvimento e

aperfeiçoamento ensino ele

mentar, criando centros edu

cacionais modelos, para for

mação de professores, pes

-quísa e experimentação pe

dagógíca,
No ensino de gráu médio,

conservado o atual esquema,
será incentivado o ensino
técnico: industrial, comer

cial e agricola. Cuida atual
mente o governo de obter re
cursos para terminar 13 es

colas técnicas em constru-Ição e para melhor equipá
las. O projeto 501, de 1955, em
tramitação no Congresso
confere autoÍlOmia admlnis

tI'ativa e didática às escolas
técnicas, dando-lhes liberda
de para organizar cursos e

curriculos de acordo com as

particularidades regionaiS e

as solicitações do mercado de

trabalho, cujos altos repre
sentantes farão parte do

Conselho Administrativo es-
.

NOSSA CAPITA,L
Osvaldo Melo

A "UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES", orgão
representativo dos legítimos interesses de Curso Superior
em nosso Estado e já reconhecida de utilidade pública, aca
ba de lançar ao povo um manifesto, que', pelos seus! ter
mos e palpitantss assunto que focaliza: deixou a todos em

verdadeira perplexidade.
Foi uma denúncia de estarrecer, que os estudantes

trouxeram ao conhecimento de quantos. se interessam pelas
nossas coisas e principalmente pela nossa cultura.

Dizem eles - '!PAIRA A AMEAÇA DE FECHAMENTO
DA NOSSA FACULDADE DE FARMÁCIA E ODONTOLO-

GIA".
O fato é realmente gravíssimo, se levarmos ainda em

conta Os motivos ameaçadores que estão a determinar esse

crime. Sim, crime. Verdadeiro crime, que outra coisa não é
o que se pretende para desonra de quantos pela sua inércia
se descuram do momentoso problema!

-

Tratando-se de um país onde o analfabetismo apresen
ta um índice vergonhoso, onde a Instrução Publica é des
curada, onde não ha -estímulo para os que querem Vencer

pelo estudo as asperesas de uma vida dificil, não se com

preende como ainda possam os nossos póliticos, ps nossos

, homens de responsabilidades, OS que mais de perto têm a

obrjgação e o dever de zelarem pela mantença da instru
ção, se aquietarem diante de uma tão grande ameaça.'

E, porque? Pela razão muito simples, de nenhuma-pro
vidência séria tomarem para impedir lvenha a ser fechada
a Faculdade de Farmácia e Odontologia, que, sem verba,
sem o necessário estímulo, sem o interesse dos 'mais res

ponsavaís no caso em téla, levará fatalmente o caso para
um desfecho lamentável.

Que fazem nossos representantes na Câmara Alta do
país?

Política. Porém, não aquela que seria verdadeiramente
politica!

Verbas que contrariam a letra da nossa Constituição
são dadas a torto e a direito e não ha quem se oponha!

Num caso como o nosso, deixa-se cortar uma' verba
destinada á vida de uma Faculdade, que está na eminencia
de fechar suas portas, para dar lugar que se realize o pen
samento do grande vate português: - "Fechar Escolas é

, Será que depois dessa retumbante vitória não aparece

por aí alguma coisa que entenda que o Galpão do Aipo
deve fechar ,como ,querem fazer com a Faculdade de Far

.
mácia e Odontología?

Nêste país maluco é capaz de acontecer ...

IMPORTACÕES DE MATE PELA
,

.

ARGENTINA

AUMENTOU A PRO-' toneladas contra 2.476.995.

DU'ç
-

O
10 valor do produto, que

A NACIONAL' atingiu Cr$ 2.612.902.000,00
DE CIMENTO I em 1954 passou para .

A produção brasileira de Cr$ 3.526.712.000,00 em 1955

cimento Portland relativa I acusando., portanto, um

ao ano passado,' alcançou' acréscimo de Cr$ .

sensível aumento em con- 913.810.000,00.

fronto com a contribuição l
de 1954, ou sejam 2.692.154 De acôrdo com os dados

do Serviço de Estatística da
engenharia técnica em algu- Produção, do Ministério da
maS das a.tuais ,e�colas técni-( Agricu'ltm:a, em 1954 o ci
CaS de grau medlO, que pas- menta naclOnal provinha dos
sariam a ser chamadas Esco- Estados de São Paulo, Rio
las de Tecnologia. de Janeiro, Minas Gerais,

l-------------------------------_�__________________ Pernambuco, Paraiba, Ba-
hia, Rio Grande do Sul, Pa
raná e Espírito Santo. O
maior volüme era produzido
em São Paulo. Em segundo
e terceiro lugares figuravam
os Estados do Rio de Janei
ro e Minas Gerais.

Florianópolis, Quinta-feira, 3 de Maio de 1956

Loteria cio Estaclo
RESULTADOS DE ONTEM

colar.

EMPlACAMENTO

abrir Cadeias ... "

Que se movimentem os nossos homens para que tal
coisa não se dê. PROGRAMA para a retreta que se realizará a 5 de

Que o. 110SS0 govêrno, também os nossos deputados fe- Maio vindouro, pelas Bandas de Música do 14° Batalhão de

derais e estaduais e senadores promovam uma campanha Caçadores e da Polícia Militar do Estado de Santa Catari

de alertamento, trabalhando, todos unidos, afim de que se I na, come�or�ndo o aniversário d� fU?dação desta última,
não consume a ameaça criminosa. r sob a regencla do Maestro Antomo Sllveira dos Santos, 1°

O projéto citado, 1.160/56, aprovado, rvirá resolver o Tenente do Exército.

grave problema.
Não é possivel que tal documento fique dormindo, en

quanto outros de muito menos importância e que só visQm

satisfazer interesses pessoais, COl'ram como cavalo de cor

rida para chegar á 'raia final!

Estudantes, não esmoreçam na caminhada.
Si bem muito -pouca seja nossa valia, aqui estamos pa

ra aj udá-Ios.
- Felizmente, que para compensar o desânimo que a

todos abala ,coou arnotícia de que nos ocupamos, chegam-
110.3 outras, muito boas e animadoras sôbre a vitória do

Brasil no Perú, vitória' que se deve ás valorosas equipes do

já glorioso ALDO LUZ.

Não fosse a nossa !guarnição, o Brasil sairia da pugna

papado e engolido sem apelação.
I' so, porém, não impedirá que a imprensa ,carioca se

re,(,,11a a um mutismo desconcertante como já o fez de
outras veZes ...

Mas, quer queiram ou não os fazedores de manchetes e

fotos espetaculareS que tanto enaltecem OS "únicos" Os

"tais" e os "super homens" da Metrópole" a verdade inso

fismavel, irretorquilVel é que a Provincia vem dando lição
aos mestres-da pôse ...

Provincias sulinas, do Rio Grande nõ futebol e Santa

Catarina no remo.

Ainda bem.'

4.444,- Cr$
3.171 - Cr$
1.969 - Cr$
1.046 - Cr$
6.783 - Cr$

400.000,00 - Florianópolis
40.000,00 - Lajes
30.000,00 - Florianópolis

....

20.000,00 - Joinville

10.000,00 - Curitibanos

No ensino superior, cogita-,
se de uma reforma em todos
os ramos profissionais, por 0-
licitação dos próprios inte

ressados. Na engenharia, o

pensamento é multiplicar as

especialidades técnicas, cri

ando outras no'vas, como a

de petróleo, eletrônica, atô

mica, etc. Sente-�e a neces

sidade à conveniencia de

adotar, como nos países mais

desenvolvidos, dois tipos' de
supervisionar e administrar.

Outro, com menor prepara
ção matemática, para cargos
de direção e execução. Se

riam os engenheiros técnicoS.
Para aumentar-lhes mais ra
pidamente o go'verno a con

veniencia de criar cursos de

IMPLACÁVEL
O empl-acamento de automóveis e caminhões, no dis_

tríto de Urubici, em São Joaquim, no baratíssimo GoVêl'nOl
do sr. Jorge Lacerda é o que de mais caro existe.

Para que o sr. Secretário da Segurança confíra a tabelai
que foi lá cobrada pelos seus subordínados, vamos indicá_
la a seguir:

1) - Caminhoneta Ford, chapa 44-80-63, de proprie,
dade do sr. Armando de Oliveira Mendonça - sem Petro.
brás - Cr$ 737,00.

A discriminação da continha foi a seguinte:
Placa
Vistoria .

Sêlos para verba .

Sêlos .

250,00
75,00
190,00
,32,00
160,00
30,00

Requerimento .

Viaje do Delegado .

TOTAL 737,00

RETRETA

........ II'
.

De barato mesmo só t,f!m a viaje..

Aí ficam esses prêços um tanto imlllacáveis para em

placamentos.
Os srs. Secretário da Segurança e Inspetor da I.V.T.P.'

dirão quanto aO mérito das continhas!
,.,_.._-......-.-_-..._. .-.-_-....-.-.-.....

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

\

\

- Pois, então, não "visses? Cada vez que o Gover
nador dizia Dominus vobtscum, o Chiquito aparteava
et eum espiritu tuo! No microfone!

x x

x

Discursando ainda em tom de candidato, o sr. Go
vernador, em Palácio, fez verdadeira maionese de
lacrá:ia. Falou de tudo e não disse nada de nada. Con

seguiu, para sabotar Santa Catarina, uns Prestes in-_
ternacionais! Fez míngao do excesso de leite que o seu

govêrno vande pelo "preço mais barato do mundo

quando há 1 litrinho racionado para cada família! Re
solveu, na saliva, o problema do trigo, quando ficou

roxo! De eloquência. Disse que o petróleo é o sangue
nutriz nas veias do progressrf Sim, a gasolina para os

nossos eamínhôeg, a gasolina para os nossos aviões, a

gasolina para a gasolina c o querosene!
Quando engasgou na terceira gasolina, meu isquei

.

ro negou tres vezes, a modo de S. Pedro, antes de can

tar o galo. Bem que aquela terceira poção podia' ser

destinada aos nossos isqueiros!
x x

x

"Quando assumi o govêrno - disse S. B�l{a. - não
esperei que os morros viessem ao Palácio e fui aos

n101'1'os".
Maomé, certa vez, determinou que um morro viesse

até êle. O morro não lhe deu bola e êle foi até ao morro.

E o milagre se propagou ...
'x x

PRIMEIRA PARTE

(Partituras de autoria do Tenente
Antonio Silveira dos Santos)

Dobrado Coronel Duarte Pedra Pires
Valsa Laura Gomes de Paiva

Fantazia Flôres de Petrópolis
Dobrado Classe Médica Brasileira.

SEGUNDA PARTE

(Partiruras do mesmo autor)
POema Sinfônico Ilusões da Vida

Valsa Lenta Um Condenado do Destino
Dobrado sinfônico Luís Oscar de Carvalho

CONCLUSÃO

(Autoria do consagrado e imortal
ANTONIO CARLOS GOMES)

Sinfonia da ópera "O GUARANI"

ORGATEC I
ORGANIZAÇÃO TECNfCA DE ASSIST

ECONOfvllSTAS - ADMINISTRADORES - ADVOGADOS -AUDITORES

x

Ontem, depois dos discursos do leite, tomei minha
vazilha de 4 litros, troquei 16 cruzeiros, e fui enchê-la

no pôsto do meu cartão, ali na Praça Osório.
O pôsto estava fechado e à sua: frente urnas 20

Pessoas aplaudiam fl'enéticamente o nosso ilmtre Go
vernador!

Cada elogio!!!

•

\
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