
edidas positivas
de preços e a inflação

o CHEFE DA CASA CIVil, DE ORDEM DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, RESPONDE AO DEPUTADO OLIVEIRA BRITO
PROVIDENCIAS JA' TOMADAS EM AMBOS OS SETORES - DECISÃO E ENERGIA DO GOVERNO NA SOlUÇÃO DESSES

SAS DOS UlliMaS AUMENTOS: 29 BilHÕES.
,

M para, conter

- ENUMER A DAS AS
PROBLEMÁS DESPE-

cess:lO de crédítos, Pelos ban- crcrlito e cotbír a especula- cargos ou funções uos qun- pr-sn s es�enciJ,is ou Innulá-

cos ofiCÜüs, apenas àquelas cão. dros do serviço publrco f'e- veis.
obras e empreendimentos 20 - Proibiu terminanti�- deral. 4° - Adotou provldancias
aconomicos de caráter indis- mente a admissão de servi- 3° - Elaborou um scvcri tendentes a aperfeiçoar e di

cutívelmente reprodut i vos, dores publicas, de qualquer plano de economia na cxc namízar os métodos de arre

fixando-se, ainda, tetos para categoria, classe ou natuir'z», cução orçamentáría através cadacão, de moela a evitar a

as operações de financiamen- salvo os Casos de Imprescin- ; de uma escala,de príortdnde, 'sonegação fiscal e realizar

to, no sentido de bem apre- divsl necsssidarie da admi- : para efeito de congelamento integralmente a entrada do,;

veitar as disponibilidades de' nlstração, bem como adotou I dr- dotações OU � .irte ele clo- tributos devidos no tesouro

providências tenrLmk" a evi-I tar que sejam crta.lns ;10VO� tacões que não envolvam eles- nacíonnl.

5° Além de instituir o

Conselho. do Desenvolvimen

to, com a atribuiçâo de p18,
nejar e coordenar a politíca
destinada a promover o de-

zou o Conselho coordenador
rio Abastecimento, o qual vi
xa a estimular a agricultura
e a normalizar a circulação
dos bens de produção.
O Conselho Coordenador

De orelem do presidente
Juscelino K1.1bit!,>clTek, o Che

fe da Casa Civil da Presidsn

cía da República dirigiu nn-
.

tem ao 'deputado Oliveira

Brito, leader da. bancada
baiana na Câmara, a seguin
te carta:
"O Senhor Presidente da

República leu com surpresa a

resposta d e Vossa "Excelência

à pergunta - "Como vai o

Govêrno?" - publicada na

revista "Manchete". Membro

dos mais ilustres da bancada

da maioria parlamentar na

Câmara dos Deputados, pre"
sidente de um", das mais ím

portantes Comissões Perrna

nentes, a de Constituição e

Justiça, não pôde em verdade
Sua Excclência compreende"
o desconhecimento do Ilustre

Amigo sõbre a série. de medi

das positivas que o Governo

vem tomando, ao enfrentar,

;�:�}�::�,�:::::l:::::�:: Justificação. apresentada pelo dep. I

�:ai�Se�:�����::�ã�t�l�d;�O��'i: Lecl-an Slowllrlnsky, do PSD,Senhor Presidente da Repú-
blica, colocar Vossa Excelên- !

��v:r:�r ��es��: �:'i:::iro� à proposição que solicita providencias para
tres meses, procurando assim II

t I
-

d III h t I g f" tcorresponder á exp"ctativa a IDS a açao e In a e e ra ica en re
geral de proporcionar me-

TIncres COndições de viua ao urvo e Ararànguápovo brasileiro.
MEDIDAS ANTI- INFLA- Conforme prometemos no Grande, estão'servidos por para os cofres públícos fede-

ClONARIAS nossa" noticiário referente aos serviço telefônico e a. sede do rais.

Vejamos, de ínícío, as pro- trabalhos da nossa Assem- Munícíplo não dispõe de ne- Concordamos plenamente
bléí t '1 h 'd

. -

com as medidas de cnmpres-
mas a polícia informou que

íd
. te: d t t reia, ranscrevemos as pa a- n um meio e cornumcacao .'

VI encias en en es a con ·er até agora não descobriu o

O Surto inflacionário·
/ vras do dep. Lecían Slowins- telegráfica ou L:lcfô2:.i'�J.· .;5..0 de despesas, determina-

e a chefe da conspiração que,
criar, consequentemente, as ky, relativas ao caso da linha Turvo atraves.,a u.u.. lJ.S" das pelo Exmo. Sr. Presidente

s.:;gundo ela, era Justo Carril
condições indispensaveis· à telsgráf i c a 'I'urvo-Araran- de franco prog�,!,.;so, destl- da República e postas em

ele-
-

d lo," presidente do Banco
es tabilldada do custo de vida: guá, nando-se a ser, em futuro prática com o fim salutar e

, Fomento Agrícola e Indus-
1° - Estabeleceu normas próximo, um dos grandes IITlU- cobrir o 'deficit" orçamenta-

tríal, durante o governo do
ríaoroza S ·J)"1·8, limitar a con- Senhor Presidente, nicipios -catnrinensss, tendo rio. Há, realmentq, obras adi- .

�.. '-"_., ..' jbresidente Carlos Prio Sc-
I?enhores De'putadost·� por b�se> a sua economia :na. f,(':eis·. c.Hiv, �X€('L!e�\.8 impD!:ta < '..'

Consta do brçáine�to <

da suil'i.OCulturâ � na agrieultUl'a l
em "iülto&as' de3lJ�::;)� ;,;,,111 fi- (;J:J��a,;. •

.

. .. O chefe de lJolici::!, g'eneralUnião para o exercício fi- - destacando-se o arroz, l,1alidacle rnediata ou imcdia-

nanceiro de 1956, a dotação cuja safra do corrente ano ta; há, por exemplo, hospi- de Brigada S<Ihs, declarou

de Cr$ 212.000,00, destinada á ultrapas3ará ele 300.000 sacos,- tais que existem apenas 110
:__..__....�_.-_�...._p__�_............__�__�__.-.....,...

construção da linha telegrá- além do milho, do fumo papel e, estranhamente, por-
fica de Ar",ranguá á sede do em folha e do trigo. epbem �a União auxilias c Elevada à superfícieMunicípio de Turvo. Instalou-se recentemente subvencoes e como esses 1108-
Em orçamentos anteriores na sede do Município a Co- pitais f"antásticos, outras el1- PARIS, - Após sel.;; l11eSe�;

S. PAULO, 4 (V. A.) - O tambem constaram, em des- letoria Federal, cuja arreca- tidades exitem que gozam de
! ele experiências, a tubulageI.ll

pl'efeiLo da p;:;.ulicéia recebeu taque importancias para o dação no corrente e:"ercício beneficios pecuniários fecle-: de 3;.100 metros de �o.mpn�
denúncia de qué dois dos tres mesmo fim. Entretanto, por Llltrapassal'á á casa de um rais, desvirtuados de sua fl- j1melho: em aço espeCIal, no

telefones de sua residencia razões ignoradas, muito em- milhão . de cruzeiros, a au·· nalidade e aplicados il'l'egu _ L{.\cq �02, fOl elevada a ��
esta1ilam sendo censurados. O. borà o nosso interesse na mentar progressivamente. larmente. Si houvesse uma I perflcle. Constatou-se entao

• I L"· h
.

r
sr. Toledo Piza mandou to- execução da refei'ida ligação Foi criada e será�ilistalada fiscalização permanente e ,,;_ I que os Lun:J� tm ,am :·eSI5 1-

mar providencias imediatas telegráfica, solicitando �'s lentro de mais alguns diaB gorosa, a União veria de i111e- do peneltamente a açao cor-
LIMA,4 (U. P.) - Até pou

para apurar a denúncia, fi-· autoridades competentes as a Comarca, justa aspiração diato diminuir os se'l" e11C,,1"- rosiva elo hidrogenio sulfura-
cas horas antes ele se vencer

cando constatado que real-
I

necessárias providencias, ne- do povo turvense. Tambem gos financeiros. Executam-se do. Enquanto se espera a ex-
) prazo para o registro dos

mente havia uma ligação � nhuma medida efetiva foi to- dentre alguns meses, dois serviços· e obras, perfeitameD- plol'ação defintiva, Lacq 102
candidatos à presidencia e

clandestina pela qual os dois I mada. estabelecim�ntos bancáriós te adiaveis, com dotações or-
foi provisoriamente obtura- vice-presidencia- da Repúbli

telefones se comunicavam: A séde do Município de instalarão ag�ncias em Tur- çamentárias específicas, isto do. Os tubos foram transpor-
ca, para o proximo periodo,

CJm uma residencia a poucos Turvo, dista da cidade de VOo é, que não aqueles ás quais tac.l03 ao Lacq 10, onde as
,,-penas 4 o tinham feito. Os

metros dali. O governador do Araranguá, onde existe o ser- Ora, senhor Presidente e se destinam os recursos, o ('xperiências vão . continuar; quatro registrados são He]'·

município solicitoL\ providen- viço telegráfico, trinta quilo- .3enhores DeputadOS, tudo is- que será objeto de nJssa a- na.ndo de Lavalle, Manuel, E' fácil imaginar o que este.. �8��C��.���3.0ee30eef
cias ao secretário da Segu- metr-os, distancia a percorrer to comporta e exige o serviço preciação oportunamente. Prado, Hectar Boza e o geu. aumento, que se estima em

rança Pública, tendo o mes- por quem residente em Turvo telegráfiCO, sem o que advi- ,Diante dessas considera- tál'ia, Cjue a Naç;;ió ver-se-á Carlos Minano. O gen._Zenon 29 bilhões de cruzeiros, sem

mo declaratlo à Companhia c;esejar transmitir um tele- 1'13.0 maiores prejuizos não só ções, Senhor Presidente, se- I.agravada em sua situação fi- Nobriega anuncioll, ontem, a que fosse criada a receita
Telefõnica que fosse apurada grama, além dEi perder meio á coletividade como ao pro- gundo nos parece, não será nanceira, ao contrário, a des- 'retirada de sua candidatura. I correspondente represe n t-a
a responsabilidade da ligação dia de suas ocupaçÕes habi- prio Poder Público. O serviço com a construção da linha pesa que decorrer será den-I Ainda se desconhece a deci-I para um orça�ento já pro.
clandestina. Os funcionários tuais. .

I telegráfico póde ser instalado telegráfica de Araranguá a tro de pouco tempo superada são de Carlos Miro "Quesada, fundamente deficitário e cujl:l
da empresa, entretanto, atri- Dois distritos daquele M�- no �rdprio .municiPal que ser-I Turvo, ,cuja desp_esa não al- l)e�a. receita cla estação. tele- I Fernando Belaunde e LUCia-I receitá não chega a atingir o

buem o fato à sabotagem. nicípio, Mcleiro e PraIa I ve a agencla postal, sem ont;s cançara a dotaçao orçamcl1- 1 graflca.
_ ! no Castillo. montante de 70 bilhões.

Parlamentar ilustre que é,
•••••8•••••••••••••6)"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_·.·_ -_ ..-G..,N· e••0,&í••ea@Oe9"O.e"C�083.01».8••••••••••••••••••••••••• Vossa Excelência não ignora
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DIRETOR
Rubens de
Arrud, lamos

GERENTE"
Domingos F.
de Aquino

'_'dição de hoje 6 páginas

CENSURADOS OS
TELEFONES DO
.PREFEITO DE S.

PAULO

Florian'ópolis, 4 de maio de 1956.
. Meu Caro Diretor.

Volto hoje, já passados tantos soes, a endereçar-lhe al

gumas linhas - re.l:lexos da minha inquietação e da minha

desconfiança em quas'e tudo o que anda por aí.
.

Depois da minha última carta muita água cor�'eU sob a

pont�. Dei férias à política e decidí, de mim para comigo,
põr-me ao alto dos acontecimento3, para observá-los cüt11

inteira isenção e absoluta imparcialidade.
No pleito federal votei em Juarez e Milton Campos.

Omití-me no estaduaL
-

Passados noventa dias da posse d03 eleitos, não tenho

razões para (;ensurar-me.

O pessedista JUlcelino e o pluripartidário Jorge padem
ter um novo estao administrativo, ainda in�ompreendido

- para Os que se habituaram aos moldes clássic03. Mas, para
GS ot5el'v:,dô:r�s neLltlOs, o que realizaram nestes três mêse�

é pouco e Cjuase nada.
Na órbita federal, providências de ordem geral indicam

mais trabalho e mais direção. E' o caso, sem dúvida louvá

vel, da enérgica re�trição ao empreguismo. Também a ra

cionalização do crédito büncál'io parece-me medida salutar,
se puder sor honestamente executada.

no Estado - onde a presença da gente lev? à obser

vação permanente - o aue se nota é o sacrifício de tudo

aos apetites da política p:n'tidária. No Ensino ficámos onde

estávamos, com te!ldê:1cias para piorar. Os erros da politi
zação não, foram nem corrigidos nem sustados. O rendi

mento da no�sa Instrução, estejamos preparados" Calra

mais ainda, pOis a ·reforma aprovada a troche-moche pelo
Lc:::;H::l.t.ivo, apenas diluiu a direção do Departamento, sem

-,

2envolvimento economíco do do Abastecimento, em manos

país, em bases racícnaís e de dois meses d3 .rtivtdade,
sem dispersão de 8sforços e projetou a Campanha Na

recursos o governo reorgnní- cional de Alímentacàc e rea

lizou os seguintes trabalhos:
a) - Plano para a ccns

truçào de uma rêc1e de arma

zens e silos em tI..,do o terri

torio do pais e para 3,. com

pleta assist » .eia técnica à

agricultura, plano esse cu] a
2xecução terá irucío alnda

nos próximos tne v.s :

b) - coordenação dos

meios de transporte sob o

contrôle .do Governo, de mo
do que tem sido assegurado
regulamente o abastecimento
desta capital e dos Estados,
não mais se verificando a

escassez de produtos alimen
tícios básicos, como sucedeu
tantas vezes, anteriormente;
'c) - transporte, em cará

ter de absoluta prioridade,
em coordenação .com a Co

missão de Marinha Mercante,
de três milhões de sacos de

HAVANA, 4 (D. P.) - In- "as atividades subversivas de açucar de Recife e Maceió,

formou-se oficialmente que a Carrillo e dos demais esta- para esta capital e portos do

polícia descobriu os planos de vam orientadas e dirigidas Sul, evitando a crise que se

uma revolução e capturou pelo ex-presidente Carlos prenunciava;

grande quantidade de armas Prio Socarras".

e munições em diversas bus-

cas efetuaàas em quatro se-

tores desta capital.
Foram detidas 17 Pessoas,

·ifQ·..-..
......· ......�...............

�1� O'mais anti.IO Diá

� rio de S. Catarina
� Ano XLII
�
�_ N. 12.449

.............�.,._.__..�................-w-'�

Florianópolis, Sába do, 5 de Maio de 1956 Cr$ 1,00

DESCOBERTOS OS PLANOS DE UMA
REVOlUCÃO CONTRA O GENERAL'

. ,

FUlGÊNCIO BATISTA

d) - garantia para aquisi
ção de cem mil toneladas de

I trigo nacional, excedentes da

fibras safra sul-riograndense, e que

I estavam ameaçadas de pere
cimento na fonte de produ-

_ ção por falta de escoamento;
PAB-IS - A exportação ele

e) _ aquisição, através da
fibras artificiais, na França, I COFAP do excesso da safra
se elevou ano passado a ....

, ele cere�is do Norte do Para

�5.43� toneladas de fibrana ná pará revenda dírata ao

�ontra 12,917 ano passado e
povo'

: d� ra�t)a a H<6.:_2 .t6n�la��1' , _Q,.....�-' !,\,oln_ção do .grave pr(')
DaS comra 13.860. ..

hlema da industriR.fum�geira
Todavia, se as exportações de charutos da Bahia, a qn8.1

aumentaram, o lucro,,,em c1i- J se encontrava na im.inêncb:lhell'o, fOl fraco, e as expor- de colapso, com sérios pre
Gações só puderam ser conse- juizos para fi economia na

guidas a preço de esforços cional'
,mportantes relativamente à g) _:_ articulação com 0,<;

concorrência estrangeir,t. órgãos competentes para am

pliação e melhoria elos crédi
tos aos lavradores e produto-

Exportação de
artificiais

pesa decorrente do aumentl..'
de vencimentos dos militares
e dos funcionários civis da

União.

res.

Eis, em linhas gerais, o que
realizou o Ga.verno de . con

creto, diante de tão difícej�

problemas, herança terrível

que recebeu, agravada com o

formidável acréscimo de des-

QUATRO CANDIDA
TOS REGISTRADOS

Carta nr 8
esseS pormenores, tendo mcs

TIO participado, como depu
tado, da discussão e votação
do orçamento, como das leis
que propiciaram o aumento
dos servidores militares e ci-

O esquecimento aqui observado surgiu-me como feia
p.tituc1e, de utilitá.rio imedialismo, como definiria o sociólogo.

Outra questão: Os primeiros atos da atual Mesa da
Assembléia. Atos .cruam�nte imorais, de .grosseira con

cussão, a exigirem grades de penitenciária. At03 que des
mclarizam o Poder Legislativo e que afetam e redobram a

descrença do ;;;ovo no regime democrático, que não é o da vis.

irresponsa]Jilidade e o da rapinagem sem penas e castigos. Daí a surpresa com que o

Terceiro fato: a alusão, de um matutino, hoje, aos Senhor Presidente da Repú
g'�zadores que cercavam o então interventor, nas sacadas blica recebeu a Sua declal'[.. -

de Palácio, nas datas de desfiles escolares. Com que autori- ção na revista "Manchete",
dade se escre�e isso, na atualidade? Aqueles gozadores não recomendando que enume

faTam os que puseram o Ensino catarinense na mais alta rasse a Vossa Excelência 1.0-

escala dentro do Brasil? Qual o lugar do nosso Ensino, hoje,' das essas providencias tomo
:em os go�dores? Não 'veio de ponta-cabeça pam o abismo? das nos setores do abasteci··

menta e do custa da vida.

ldotar reB.ovação de base, necessária a recuperar o que se

'esatualizou e foi contaminado do mal político.
E O resto, que é um tudo? Quais os problemas efe

tiva e objetivamente enfrentados? Não se sente, nas refe
rências oficiais, um quid de negativo em tôrno deles? Não

se percebe insegurança de rumos, no rabear das-assertivas

e tiradas eivadas da mais perigosa demagogia? O caso do
leite· é típico. Um Governador, na plenitude ela responsa
bilidade do cargo, quando aludisse ao angustiante proble
ma, não usaria das afirmações. do sr. Jorge Lacerda. Que
lhe adianta· fazer propaganda de providências, como a do

preço, que não adiantam de nada? A realidade e a dureza
do problema foram vencidas? O povo não bebe palavras!
Não se alimenta de gritos! Não vive de demagogia!

Mas, meu caro Diretor, o que mais me abala, no mo

mento, são certos aspectos morais, que a observação colheu
nos últimos tempos, por aCjui mesmo. 03 conceitos de Jus

tiça, vigorantes na atualidade bal'l'iga-1verde, são Os de

Crainquibille. Quer exemplos? Estão aí também nas colu

naS do seu jornal. No 1° de Maio depois do desaparecimento
do sr. Getúlio Vargas, orad'Üres ditos operários e traba,lha
(",ores o,tensivamente omitem até a citação do seu nome.

Quís saber Se em outros Estados também ocorrel'a 1sso. E

li, que não. Nunca fui getUlista. Negar que a sorte elos tra
balhadores foi-lhe preocupaçiio permanente, seria entre

tnnto, cegueira mental.

Qual a colocação que os gozadores deram ao Estaelo no

setor rodoviário? Acredito que esta simples
éxposição evidenciará a Vos
sa Excelência que o Govern{)
enfrenta com decisão e ener

gia esses dois problemas fun
damentais da atual conjur.
tum econômic.o-financeira.
Pode estar certo, Senhor

Deputado que o Senhor Pl'e
Em todos os lados estão atualizadas as dolorosas pa- sidente Juscelino Kubitschek

hlVras de Paulo Prado, no Retrato. do Brasil. tudo fará ao seu alcance,
O dia em que a apatia do Povo acabar, Deus terá pie- prosseg'uindo o seu Govern::

c1ac!::! de nós. E' a (mic:} e última esperança do seu velho e na execução do programa CjU2
desiludido traçou, visando ao bem-estar

/ F. M. elo povo brasileiro".

Em vários Congressos não foi Santa Catarina aponta
da em 1° lugar? Os atuais substitutos dos g'ozadores man
tiveram o pôsto?

Não, meu prezado Diretor, não é preciso continuar.
Afundamo-nos dia a dia, perdidas na falta dé bom senso,
nas acusações solel'tes, no negür o rnérito e endeusar o

erro.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, -Sábado, 5 de Maio de 1956
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DR. CESAR BATALHA DA
SlLVEIRA

Cirurgião Dentista �••@.II.'J••••••••"••••••••••••-"""'••••••"

Clínica de Adultos e •

Crianças Raio X :
Atende com Horií Mar- :(.:cada. '

Felipe Schmidt 39 A Sa-
las 3 e 4. : Rua Marechal Deodoro 50.

A D V O G A DOS: Em Lajes, ne Sul do Brasil, o melhor!

I Desconto especial para os' senhores viajantes. I
� oe••"••••••••R.ea* ....

INDIOADOR
.M É D I C O S

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA' I DR. JOSg TAVARES

Diploma,do »ela Faculdade Na- • IRA�EMA
eícnal de Medicina da Univer- I DOENÇAS NERVOSAS E MEN

sidade do Brasil

I
TAIS ,'- CLINICA GERAL

E1'-inte.·no por'concurso da !\Ia· Angustia - Com p lexos -

.

ternldade-Escola [nsonia - Ataques, Manias -

(Serviço do Prof. _Octávio Ro. Problemática afetiva e sexual _

drígues Limà) Do Serviço Nacional de Doen-
Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. '1'. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.
do Rio de Janeí rn CONSUl!1i'óRIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Cavldade jano, 41 -'@as 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos HESIDÊNCIA: Rua Bocainva,

Corrêa 139 Te1. 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

r-"R-.-A-R-M-A-N-D-O-V-A-L-É---PARTOS -- OPERAÇõES <

Coas: Rua João ?into ,n. 16, RIO DE �SSISdas 16,00 às 18,00 horas,
Pela manhã atende díã- Dos Serviços de Clínica Infantil

da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de

pital de Caridade
.

Caridade.
-

CLíNICA MÉDICA DE CRlAN-
Residência �

Rua: Geneml Bittencourr n.
ÇAS E ADULTOS

101.
- Alergia �

Telefone: 2,693.
Consultório: Rua Nunes M&·

ehado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fune: 3783

Dentista � para
-orianças·

DR. JUAREZ PHILlPPI
Edifício João Alfredo

MÉDICO
Com prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO DI

Prancisco de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES-

C::Ra do Rio de Janeiro TOMA-GO E DUODENO, ALER-

, CUmCA MÉDICA (TIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA
'

NICA GERAL

COllfmltõ1!io: Rua Vitor Mei- DR. JrrLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2675, FILHO
Horários: Segundas, Quartas e

Ex-interno da 20& enfermal"Íla
Sexta fei ras :

S' d t ter I
'

Das 16 às 18 horas
e e rvrço '\ gas .rc-en ero ogra

Residência: Rua Felipe Sch ; da Santa Casa do Rio de Jeneiro

o 1 _:: � \Prof. W. Berardinel1i?m i d t, 23 - 2 andar, apto C u.;rso de neurología (Prof.TeL �.:.��:_ ... ,, .. _ .. ,.� ; Aust;.egesilo). IDR. HENRIQUE PRISCO
" ,Ex-interno do Hospital mater
n idade V, Amaral.

PARAJSO ! DOENÇAS INTERNAS
-

1'fll�DICO I Coração,' Estômago, intestino,
Opel'ações :-' Doenças de Se- fí��ad;) � vias biliares. Rins, ova-

nhoras - Chnica de Adultos. rioc e uteru
Curso de Especialização no

I
ConsuHÓ,rio: Vitor Meireles 22.

Hospital dos Servidores do E2-
. Das 16 as 18 horas,

tado,
. H,esidênch: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. Mar-iano de I Fone: :3158.

Andrade). 1-,-·-----..;.·------
Consultas - Pela manhã no 1 DR. MARIO DE LARMO

Hospi ts.l de Ca1'Íd�;.de, . I CAN'fIÇÃO
A tarde das. �,5,,,_ hs; em dlan-, 1\1 É D I C O

te 110 co n su l tó ri o ,á Rua NU,nes CLiNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de TIra-

j
ADULTOS

.

CIRURGIÃO-DENTISTA
c1ente�. ,Te!. 2766p' Doenças Internas Clínica _ CirurgiaRe�ldencla -

.• u a Presmen te
CORAÇÃO.- FIGADO - RINS PROTESE: _ Pontes Moveis e

Coutinho 44. TeI.: 3120. '

_ INTESTINOS Dentaduras em

CLINICA I Tratamento moderno da N'ilon.

$'de SIFILIS DIATERMIA: - Tratamento de

o IIOLHOS OUVIDOS NARIZ.,
Consultório - Rua Vitor Mei- canais, pela al- {�ri.j\

e'
-.'

E GARGANTA eles 22. ta freqiIenda.
"DO'

.

'HORÁRIO: Ralos X e Infra-Vermelho

DR GUERREIRO D• I Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.
. , ""

I Telefone: Consultório - 3.415 Fernando Machado n? 5
FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

•

Chefe do Servico de OTORI- \ Pereira, 158 � Praia da Saudade

NO do Hospital de Fto rianóuolís. 1- Coqueiros
.

Consultas: das 8,UO às 11 ho-
Possue a CLINICA os APARE, I _______... �- .

ras e das 14,00 às 18 horas /

'" '

.'

uios MAIS MODKRNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclus ivamente com hora mar- r nos 1//1nFJOI:.TRATAMElN1'O das DOENÇAS I DIMATOS cada, ,*.l><-""""i&\" I-tI<L J
da ESPECIALIDADE.

, - MÉDICO CIRURGIÃO (Sábado - das 9 às 12.. ,t

t
Consultas - peja manna n o . Pt' �"

"- ::iR.'.2Z.".,:
..
_� _�\ � �� ",

nOSPI'l'AI; I Doenças d� Senhor�s -

. �r.oB

I
DR. LAURO CALDE lHA -:

. _ Operações - ViaS: Urmarlas
A, TARDE -: das � as 5 -

I Curso de aper�eiçoam�n�'J e DE ANDRADA .

�LHig�s���ORIO Rua dos
longa prá!ica nos Hospltats de CIRURG}ÃO-DENTISTA: ..

.

RESIDf,;NCTA .- Felipe Alch Buenos �����'. ,I CONSULTORIO -, Edíf'Icio
í

dt o 113 T 1 2"(j� .

CONSULIoRIO. Rua Fel ipe Partellon - 2° andar - sala
m. n.� e

.._:::.....:_�,�._, Sc hmidt, nr.18 (sobrado). ]!'ONE 203 - Rua Tenente Silveina, 15. �,,----..;:::;;;_-----_......_'"',__•__.....;;__=:::!!�••..,j�
, DR. ANTóNIO l\fONjlt',

'

35r2.<�
15 ".'18 ho-

Atende diártamente das S à} ,,- -- ,

i

'

s
s

:

, ""', HIQRÁRIO:' das - 11 horas.' - '"

.DE,rt.p.�AGÃO : , Tas 3as e 5as das 14 as 18 horas.

ciRURGIA TREUMATOLOGIA i llesidência: Avenida Rio Bran- - 11) as 22 horas.
. Ortopedia "co, n.42., Confecciona Dentaduras e .Pou,

Co,lsultório: '"João Pinto,18. I Atende chamados tcs Móveis d� Nylon.
Das 15 às 17 diària!1lcnte, í Telefone: - 3296.

Menos aos .sábados I!
'

.--

Res: Bocaiuva 135. ,DR. LAURO DAURÁ
Fone: - 2,714. '

.

DRA. WLADYSLA.V;:\ 'í ,CLíNICA GERA:L, ADM1l'HS'1'RAÇÃO
I Ef:peclahst� em

. n�o�estIas de,
Redação e Oficinas, à rua, Con-

W. MUSSI I SenLloras e V1as urmar1a.s. _
Iw,lllieiro Mafra, n. 1ÔO '1'el. 3022

e I Cura radi,,�l das mfecçoes ,_ Cx. Postal 139.

DR• ANTONIO VIR . agudas e crotllcas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
! genito-urinário em ambos os Gerente: DOMINGOS F, DE

MUSSI i sexos. . . AQUINO
MÉDICOS

I
Doenças do aparelho D1gestIvo Representantes:

CIRUI(GIA CLíNICA e do �istema ne,rvoso. Representações A. S. Lara

GERAL-PARTOS
. Horano: 10lh as 12 e 2% ás li. Ltda

Serviço completo e especial,· Consultório:�. Tirade�teB, 12 RL'J, Sena<!or Dantas, 40 - 60

z:Hlo das DOENÇAS DE SENHO, 1- ,10 f'-12da�' -_ ]i one: 32,46. andar.

l;,AS, com modernos métodos de
• : hesJ(l�ncla: ,R. Lacelda Cou� TeL: 22-5924 - Rio de Janeiro.

t1i:tB'nó�ticos e tratamento, tlllho, 13 (Chucara do Espanha, Rua 15 de Novembro 228 5°

r;ul;POSCOPIA _- ITISTERO _. Fone: 3�8, andar sala 512 - São Paulo.

;,;\LPINGOGRAFIA - ME'fABO· ASSINATURAS
LISivIO BASAL Na Capital

'bdioterapia. por ondas curtas- DR. AEVARO DE Ano Cr$ 170,DO
f;lctrocoag'ulaçiío - Raios Ultra CARVALHO Semestre 'Cr$ 90,00
Vín!eta e Infra Vermelho.

.
_ .

No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. l, MEDICO, DE CRIA�Çl\� Ano .' Cr$ 200,00
íO andar _: Edificio do Montepio,

'1 PUERICUL,1URA
- PE�IArRIA ,Seme�tr� :

.. ; .. Cr$ ,110,00
Horário: Das 9 às 12 1101'a8 - - A�ERGIA INFANT,IL <4 Anunc10 medIante contrato,

Dr. MUSSI. '
Consultono: - Rua

Tuader,-,
Os originais, mesmo não pu-

]las 15 às 18 hor2,0 - Dra, tes n: ? ,
,.' blica,Jos, não serão devolvidos,

51 USSI
I Hesld_ellcla: - Av, Hercl!lO A direção não se responsabiliza

Hesidência: Avenida Trom-' Luz n.,. 155 ,- Tel. 2,5�0; pelos conceitos emitidos nos ar- End. Teleg. "SANDRADE"
i'�wsky, 84. I Horá_riG: - nas 14 as 18 ho· tigos assinados.
�.. _._'"" ...._,,_,., ,,'as ,ltal'lamente

.DR. JpUO DOIN \ -.---.- ..--'----.---
-

INFORMAÇÕES UTEIS
, VIEIRA

I
b leitor encontrará, nesta co-

, MÉDICO DR NEWTON Iuna, informações qlle n.:;cessitd,
I':Sl'(i;CIALISTA

-

EM OLHOS D'AVILA ;�ià,;amentP e de-Ml1ediato: Rua Dr. Carmo· Netto, 99
OUVIDOS, NARIZ E 3cARGAI':lT,A CIRURGIA GERAL JORNAIS Telefo?e
THATAMENTO li! OPERAçoES' ')0 '!lOas de Senhoras _ Procto- !O Estado ,,,-............ 3,022 Fones: 32-17-33 e 32-1.7-37
1J"<r�-Vermelho - Nebulizaçfio -

J

I" /, _ Eletricidade Médka IA .G.'1zeta � 2.656 Atende "RIOMAR",., .. ogla D'" d r,',.... 3679U1tn-Som I;onclltório: Rua Vitor Mej·
..

1a1'1o [) :::,,,e ..... ,..' End Tele "RIOMARLI"
<T .iltamento de sinusite sem releS r., 28 - Telefone:· 3307. Imprense ,9:éL .�II ••..••.• 2.688 ., g, t. De ordem do Sr. Presidente .. ficam convocaaos os se-,

operação),.' Consultas: Das 15 horas em HOSPI�ATIk) I NO'lA: - Os nossos serVIços nas praças de Pôrto h
'

Anglo-retinoscopia - R�celta �e diante,
(P card1d�)de: 2314-1 Alegrf'f R.io e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos,

n ores
-
engenheiros socios Para compareCerem a �essao

Oeulos - Moderno eqUlpamen.o, Residência: Fone, 3,422 rove .01 •••••••••••• '. .' , _ -�e A&.sembléi.a Geral Extraordinária, que será realizada no
de Oto-Rinolaringologia (único I Rua: B1umenau n. 71. (Po:tal'la) ".'., �,036 agentes d 5

.

no Estado)
.

'N��eu Ramos .,

_

",831 "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"
la (cmco) de maio às 15 horas em sua' Séde Social

Horál'io das 9 às J.2 horas e I Mtht'ar 3,167 coJl1 a seguinte ordem do dia:
d,," 16' às 18 horas.

. ONIO BATISTA São ..Sebastião (Casa de 1 Elel'ca- d D' t
.

C
.

- DR ANT· S 'd ) 3153 C lt t'f EXPRESS ó
-. o. a Ire ona, onselho DIretor e COl111'·ssa-o

Consultório: - Rua. Vitor Mel; I'
. au � " , onsu em nossas an as. O FLORIAN FOLI3 -;. Fi�cal. .

'

rrles 22 - Fone 26'/5. JUNIOR' Matcl'mdad_e Doutor Car- -Fones: 25-34 e 25-35
Reg, - Rua São Jorge �o -,I' CLíNICA ESPECIALIZADA DE los Correa .... ;... 3.121 Não,hwvendo numero legal, será realizada a sessao c;m

Fone 24 21. ClUANÇAS CIIAMADOS UR- --

qualquer numero de socios l'll"esentes a's 1'5 hora" e 30 ml'-Consulta� das 9 ás 11 horas. GENTES �

-DR.-l\L\RIO WEN-- Res. e Cons Padre Miguelill!lo, Corpo dl' Bombeiros 3.J1�

EMPRESA NACrONA.l DE' NAVEGAC.A-O
nutos, conforme preceitua o Artigo 55 dos Estatutos.

'

DUAUSEN 12. Se;;!;') ,,��.z... ����l�.��l� 2.4ú'1 .

Florianópolis, 21 de abril de 1956.

CLL"rCA MÉDICA DE ADULTOS Po!ícia (Sala Comissál'io .. 2,Oa8
, HOEPCKE

- ) .

E CRIANÇAS' DR I LOB\TO
Policia (Gab. Delegado) 2,594

(:()n�ultório � RUll João Pin- •• � COMPAN'HIÃ-SDE'
io. lO .- Te!. M. 769. FILHO TRANSPORTES "T" 110 nlOT08 V IBLC(jnsulta�: Das 4 às 6 horas, Doenças dG aparelho respiratório TAC "... '3.700 l' II

.

:. «
Hesidênciai Rua Esteves Jú, TUBERCULOSE Cruzeirc do Sul .. , , 2,500

,,;, .. ,:3 TcL 2,812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Pauai r 8553

DOS PULMõES Varig ,.......... 2:325
Cirurgia <lo Torax Lóide Aéreo 2.402

Formado pela Faclllda.le Nacio- Real .... ,............... 2.377
ual de Medicina, Tisiologista eScandinavas 2.300'

'fisi�drur?ião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . • • . . . ..

. 2.021
Cnrso

� de especialização pela' Magestic 2,276

S. N. T. Ex.-interno e Ex-assis- Metropol 3,147
de tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta , � 3.321

Guimarães (Rio):' Cacique ...........• , ..• 1I.449
Cons,: Felipe Schmidt, 118 - Central.................. 2.694

Fone 3801 Estrela ............•.....• 3.37.1
Atende em hora marcada.

(Ideal.
.................•. 3.659

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREI1'O
''0 - Fone: 2195 ,Disque .... ":............ V6

- ADVOGADO -

10 andar.
Salas 1 e 2 � 'Rua Jerônimo

Coélho, 1
Horário; 8 às 11 - 16. às

18 horas
Aten de exclusivamente com

� hora marcada.

DR. ROMEU BASTOS
PÍRES

na JOS";: MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí -

Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLEl'TI

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2,468

Florianópolis -

,

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hel'cilio Luz, 15
Telefone: 234C.
••••••••••••e.G••�e••r

D E·N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA

O ESTADO

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA -

�ommltórjo rlla Bocaiuva. 42

DR. NEY PERRONE
.MUND

Formndo' pela Faculdade Na0io
fi,>1 de Medicina UnivIlTsidlld(l

do Brasil
RIO DE� JANEIRO

Aper'Íe"1çilfi1nento nGr "Casa
�

8aud� São Itlignel"
Prof. .zi'ernand.... l'auHn,o

Interno por 3 aneM do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES'

CLTNICA DE ADULTOS
DOENQAS DE SENHORAS
:'();<.J�ULTAS: No Hospital de

('itl'1(hlde, <Hãl'i.amente p'�la nlf�-
I

nhi'i
r:>,�,o!D":N.CIA, - nua Duarte

rl'"l�f. 3.2>'Sl. - I

Filial: SÃO PAULO Agência: PóRTO AI,EGRE

I
.

,

. '"
"Riomàr" ,

.

�O PRIMEIRO SINAL im FRAQUE'ZAAvenIda do .óstado 1666/76 Rua Comendador Azevedo. '
'

64 À SUA MESA!
Telefone: 2-J7-33

.

Atende "RIOMAR" I

ElId. Teleg. "RIOMARLI"

\4 .

das',�squadriâs
f DE ALBERTO R1CHTER

Rua :�� de Maio, 612 - Estreito. - I<'lorianópol1s·
. ,-Pol�tas, janelas" caixas; .meia-caixas.,c vistas. etc., COí]

estóque para entrega imedáata.'
.

Execução aprimorada em Canela da melhor qualídadr
e sem defeitos.

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

ção do Rio de Jaueiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasíl) CADIB.-

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

Res.tauranle Na

Viagem
e

com segaril·nça
rapidez ,

80, NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS.O

) R4PIDO���;SOt:�8BISILBIBO)'-
. Florianópolis - Itala! - Jóinville - Curitiba
-

.�, ".

-

...

Age"n"c' tWa-�:·.· -K��:De�Ó�ró elquina:da
.

Rua�Tenente ,Silveira:, U'

.�-------------------------------

Expresso Florianópolis lida .•
ENDEREÇOS, ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA •
\ .

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

lVIatriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA !
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua ViSconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) -

932/�6
25-35 (Escritório) 'ftlefone: 12-30

Caixa Postal, 485 End. rrelflg. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

,

Telefone: 37-06-50

\

Agência: RfO DE JANElHO Agência: BELO 1I0RI
ZON'fE''Riomar''
"Riomar"

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

- BOI·peIE"
ITINERARIO

SAlDAS DE
I D A VOLTA

Fpolis. Itajai Rio Santos
4-5 1)-5

9-5 11-5 17-5 18-5
22-5 24-5 30-5 31-5
4-6 6-6 12-6 13�6

17-6 19-6 25-6 26-6
30-6 2-7 8-7 9-7

O horário de saída de �rianópolis Sirá às 24,00
horHs .e do Rio de Janeiro às'16,OO horas.

Tanto na Ida comÇJ na Vo1ta o navio fará escala 110S

; portos de Sã9 Sebastião, Hhabela e Ubatuba.
I Para melhores informações, dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Tel�fone 22-12.

FA�MÁCIAS DE PLANTA0
PLANTõES DE FARMACIAS

1VIÉS DE ABRIL

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

5 -. sábado (tarde) - Frrmácia Catari:nense-
Rua Trajano

6 - domingo - Farmácia' Catarinense - Rúa 'I'ra
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
Schmídt

31 - quinta-feira (dia' santo) - Farmácia Moder
lia - Rua João Pinto

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

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

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

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

ou Repartição Publica.

TRATAR NA

"A MODELAR"

ie••••••••••••••••••••••••••••6D."••••".e••••

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

••••••••••••••••e.@••••••••••••••••••••••••

Fabrica, de Caixa e

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

valos instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade .

Facilita-se parte do pagamento. Tratar na IrlADELEI,
rua João, Pessôa, Itajaí. .

j < �

�......��iiiã&J-..�.......D__�8_U......�...��_.�....",,:...J'\......,�-.'II!I.�......

A HORA DO

TÔNICP ZENA

TONICO ZENA

'ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE ENGENHEIROS

ASSEMBLEIA GERAL

JOãO KALAFATAS
10 SECRETA'RIO

AUXILIO PARA UM AlEJADO
,

_ /{\O.S corações generosos, peço um auxilio, para que
,

liao veja meus 3 hlhinhos menores morrerem de fome e

frio, qualquer contribdção entregue nesta Redação eu
ficarei imensamente aC:i'adecido, rogando à Deus pela
\"ossa felicidade.

'

CUIIITiM

OHU.. &.UI Uy (.ãu P....c, . .u. \
J'E;UGIIA.... , PRo,;;;ell.Y .

"'-_
..� �,J

... -,---:-'_ . ---�
.�-,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r CINE SÃO JOSE I
I As ,3 - 7,30hs. I

Howard KEEL - Dorys : A ASSOCIAÇÃO CATARlNENSE DE'MEDICINA

Foi exatamente o que aconteceu nos dias 2, 3 e 4 do
DAY em:

I r.hama a atenção do povo, para as palestras que estão

corrente ... invasão na mais pura e perfeita interpre- ARDIDA COMO PIMENTA i sendo irradiadas pela Rádio Diá�'io da Manhã, tôdas as

tação , .. Milhares e milhares de pessôas acorreram ao 4 f 1 R' G
technicolor

'

as eiras, as 20,45 horas e pe a adio uarujá, todos os

conhecido e prestigiado lestabelecimento comercial, não ,

J d I
No Prcgrs ma' sa ra os, as 15 toras.

só para testemunhar a sua simpatia e apresentar os cum-
.< , a <.

Cine Noticiario. Nac.
!lrimentos pela passagem do 32° aniversario como, tarn-

bem no af'án de comprar essas mil e uma cousas lindas,
cousas modernas e utilissimas que só mesmo na "A Mo-

delar" se encontram . . . ,

Os "descontos brindes", os "descontos féstas" de 10

até 20% que estão sendo concedidos em quasi todas as

mercadorias são mais outro iman acrescido da normal

diferença entre os preços correntes e os da "A Modelar"

flue são quasi sempre mais baratos, representam, de so

hejo, o motivo das "invasões" acima referidas.

AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.

Viuva, filhos irmãs e parentes de José Soares .ainda

'r;.onsternados pelo seu falecimento sente-se .com o 'grato
! dever , de por meio desta esternar os seus penhorados
I agradecimentos aos senhores médicos. Especialmente

•••••••••••••
I
nos benemeritos e humanitarios Dr. Pessi Borba e Dr.

,--i :VIario Wendhausen e seus bons amigos e a todos qUe du

rante sua enfermidade os confortaram com seus

honrosos favores, atenções e tudo mais que fizerã"m pe
de 'o seu bem estar.Dr. Marcílio Medeiros - sra, Dilma Taulois

Aniversaria-se hoje o nos- Andrade Mesquita;
so prezado conterrâneo dr. - sr. Arlindo Salles, co- � �,� � ., � � � � � • � .. �......� �..........""

Marcílio. Medeiros da Silva, merciante; ;........<Ij.......�.......·<Ij...........'+�.� ..."....w...� • • _.. .• �

�i.
Juiz de Direito da Comarca :- menino Rolf-Vitor, fi- i

��

de Blumenau e pessôa mui- lho do sr. Arno KrepskY I
i

Administrador Geral _ �)
to relacionada nos' meios - menina Dalva, filhinha I

�••

eu lturais do Es,.tado. do sr, Waldemar Eloy de Sa-o' Paulo I�)
'Dono de sólida cultura, Oliveira �

inteligente e culto; o dis- O ESTADO apresenta

;� ':::
tinto aniversariante será cumprimentos.. ,.,

alvo de expressivas home- x x Importante, e moderna indústria de, polpa i��
nagens, às quais, prazero- � de madeira em São Paulo, situada a 56 kms da �+...

samente, nos associamos, B I I b· ! Capital, procura Administrador Geral, com ��.
.

formulando os melhores vo- Iper men e 0)8 � idade de 35 a 45 anos, com experiência, tendo ..�
tos de felicidades. .. pelo menos curso ginasial e alguns conheci- ...;.
Snra. Gen. Gentil Barbato OVOS FRITOS .), mentos da língua alemã. Lugar d'e futuro pa- �\
No Rio de

. Janeiro, onde .� ra elemento enérgico. Excelente' ordenado. :
reside, vê transcorrer hoje INGREDIENTES ; Guarda-se sigilo. Cartas para.Dr, Osvaldo, a/c '::�
o seu aniversário natalício � Depto. Pessoal, C._Postaf7574 - São Paulo. .....

�� - *

a exma. snra. d. LELETE 4 ovos f .
.' �. "

. ,
.

CAMPOS BARBATO; espo- 1/3 de xícara de leite. �
..��.� + ���� +:..., " .; +.

.

d I· ,. ,. ,. ,. ,. • • • .....'. ,. • ., .. ,. ,. ,. ., .�,

sa do nosso. prezado conter- 4 colheres das "de chá e
.

"

râneo General 'Gentil João' manteiga
'

� _ __...,...D � .,..o ;".• ..,. � � �.

Barbato, do Exército Nacio- 1 pitada de sal

na1. 1 pitada de pimenta
Á distinta dama natalici- cebola, alho ( a gosto)

ante, muito relacionada na

sociedade desta Capital e

na da Capital Federal, ver�

se-á cercada de carinhosas 1 - Quebre os 4' ovos

manifestações de regozijo I
num recipiente a parte e vá

pela feliz data, com inequi- pondo sucessivamente na

vocas provas de apreço. frigideira, ao vêr que estão

11O ESTADO cumprimen- :frescos.

ta-a, respeitosam,ente. I 2 - Ponha a frigideira
Dr. José Felippe Boabaid : em banho-mària, junte o ,

Vê transcorrer, hoje, seu. leite, os temp�ros e a man-l
aniversário natalício, o nos- ,teiga. Misture tudo com

so conterrâneo dr. José Fe-
I

um garfo, enquanto o ovo

lippe Boabaid, alto funcio-
i cozinha.

nário da Consultoria Juridi- I 3 - Quando o ovo estiver

ca do Estado.
-

j c.ozido, tire·a frigideira do

Moço inteligente, dot�do banho-maria; e coloque d�
de primorosa cultura, 'de . retamente sobre o fogo. DeI

elevadas qualida!les m"orai�, xe q.ue os ovos tostem um

o aniversariante será alvo pouco, mexendo sempre com

de significativas homena- um garfo.
gens por parte de seu gran- 4 - Sirva quente, em

de número de amigos e ad- pratos previamente aqueci-
mil'adores. dos. (APLA).
,...._..r.-.............-..-�.-..-_-..·.-w-_-_.....�·...-_·.-.·_-.-.-.-.·.·.+--_·...

- ...

Sociais
Ternura

Cleómenes Cam.pos

Antes de ver-te, amor, a fim de contemplar-te
sem me lembrar de coisa alguma dêste mundo,
fecho-me, a entressorir, num êxtase profundo,
e ponho o coração nos olhos para olhar-te ...

Antes de ouvir-te, amor, para educar o ouvido

à finura de tons que 'a tua voz encerra, I
leio os versos sutis de um poeta comovido,
que prendeu, na sua arte, a harmonia da terra ...

An tes de ter nas mãos tuas mãos carícíosas,
para melhor sentir tua pressão fagueira,
esfio seda, alizo paina, colho rosas,
e afago, em pensamento, a tua cabeleira ...

, .

ANIVERSÁRIOS FAZEM ANOS, HOJE:

MANEIRA DE I"AZER:

BODAS DE P.RATA
FeE:.teja hoje suas BODAS DE PRATA, o casal Tenente

Pascor.l Guede3 Rodrigues - D. Adelia Guedes Rodrigues,

l'esiq.entes no Estreito.
•

Foi celehrada missa em ação de graças na Igreja de

Nossa Sen"heíl'a de Fátima, a que compareceram gl'allde

número de pessõas.
O distinto casal que gozá de estima geral em nol"sos

meios p-olíticos e sociais, foi vivamente cumprimentado.

Os de "O ESTADO" que o tem em g'rande conccito_

augura-lhes inúmeras felicidades ext,ensivas a toda á .fa

mília.

PARTICIPACAO
,

I

Afonsó Delambert e Senhora participam o contrato

ele casamento do seu fillho Carlos Augusto com a Srta.

Terezinha d'Acampora.
José d'Acampora e Senhora participam o contrato

de casamento da sua filha Terezinha com o Sr. Carlos

Augusto Delambert.

Car19s Augusto e Tel'ezinha
confirmam

PARTICIPAÇAO
NELSON MORITZ LA PORTA e ANNA MARIA

COUTO LA PORTA participam o nascimento de sua fi

lhinha ELIANE, ocorrido no dia 29 do mês próximo pas

E,:\do, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa,

:,

P A R T IClP A'( Ã o-
o

• t
•.

Waldémiro Floriano Martins Vva. Carolina Fornerolli

IzabeI de Ábreu Martins Vieira e fam.ília

p'articipam, aos parerites participam aos parentes e

e amigos o noivado dé 'seu amigos o noivado de sua

filho We'llington com a srta .. filha Olga com o sr. Wel-

Olga Vieira.' Iington Martins. .

.
�

Sáo José 1-5-56 Florianópolis 1-5-56.

As 4 - 8h8.
,'; :i,E MAIO 10) Fatos em Revista.

A Õ:.:.'.l de hoje recorda-nos que:

em .1637, o indig Capitão João. de Almeida, foi I Na2c�) E O MUNDO NÃO
fendo em um combat-e trav?,do cO,m ds hola11de-

I'
SOUBE - Com: Lilia Del

ses, vencendo-os. FalE)ceu dIas apos;
. V. II

'

.

�

em 1682, uma �arta Tégia �o Primeiro Regente a30� TERRA DE VIOLEN-
D. Pedro autonzou os paulIstas Manuel Fernan- r'I" C' . 'W', W'l

d b J i t M
.

C b 1 M t'
X I\. - om. Ip 1 sono

.

des
.

e A .

reu" ac n o oreIra a 1'a e. �r lm . 40) O CHICOTE DO

f
GarcIa LomAbrla. ba esta?elece!�em ffundlçdao de ZORRO � 5/6 Eps.
erro em raçola a, cÜJas mll1as

.

oram esco-
p ., , . 8 4

bertas peloo paulista Afonso Sardinha, em 1589, Cxeços. 'tO? 1-0 ,00.

d
..

b '1' f d' t
ensura a e anos.

sen o o pnmeIrO raSI eno que un lU es e pre-

cioso metal;
1782, nasceu em Marapicú, no. Rio de Janeiro',
Manuel Ignácio d� Andrade Souto Maior Piato

Coelho, Marques de Itanhaem, falecido em 17 de

Agosto de 1667;
em 1808, no Rio de Janeiro, :roi criada a Real
Academia dos Guardas-marinhas, hoje Escola

Naval, pelo Principe-regente D. João depois D.

João VI;
em 1817, em Toledo, na Banda Odental, o Ge

neral,Bernardo da Silveira repeliu a cavalharia

de Frutuoso Rivera;
em 1835, foi criada a atual Polícia Militar dês

te Estado:
O fato enche de júbilo a população catari

nense, e, especialmente, os componentes dhquela
disciplinada corporação, 'que, nesses anos de

existências, tem prestado ao Estado e ao país Os

mais relevantes serviços, não só 'cooperando na As - 8hs.
manutenção da ordem dentro das lides esta- 10) Sul e mFoco. Nac.

duais, comó desempenhando c_om de·spreendimen-. 20) O AMOR RESOLVE
to e lealdade impotrantes tarefas, em tôdas as , TUDO Com: Loretta
ocasiões. em <;lue foi chamada a intervi�· em defe- Young
sa da lei e das autoridad�� constituidas. 30) AVENTUREIRO DO
em 1865, nasceu em CuntIba, Mato Grosso, o OESTE _ Com: Alan Lane.
Marechal do Exército Câridido Mariano da Silva

Rondon, o desbravador de nossos sertões e civi
lizador incansável de nossos irmãos selvícolas.
Rondon, nesta data, ao completar 90 anos de
vida é bem um símbolo vivo de nacionalidade Ibrasileira, recebendo consagradoras homenagens.
da Pátria;
em 19_29, com elementos da Igreja Presbitermna
desta Capital, dissidentes, ficou organizada uma

Congregação Independente e que veio a se orga
nizar em Igreja a 4 de Maio de 1930.

André Nilo Tadasco

Invasão da «A ,Modelar)

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

As - 22hs.
Finalmente hoje, o drama

mais audacioso arquitetado
por um criminoso sem escru,

pulos.
James CAGNEY - Bar

bara HALE em:

UM J_,EÃO ESTÁ NAS
RUAS

technicolor
No Programa:
_Reporter Na Tela. Nac.

, Preço Unico: 11,00.
Censura até 14 anos.

As 4,30 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

Robert RYAN - Robert
STACK - Cameron MIT
CHELL - Shirley YAMA

GUCHI em:

CASA DE BAlVIBú
technicolor de luxo

No Programa:
O Melhor Amigo do seu

Campanha Vontra o Cüncer

lar. Nac.

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até '18 anos.

As :- 8hs.
Howard KEEL - Dory

DAYem: ,

ARDIDA COMO PIMENTA
technícolor

No Prcgrama :

Cin., Noticiario. Nac.

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

As 5 - 8hs.
Rock HUDSON - -Yvol1ne

DE CARLO em:

GIGANTES EM FURIA

Centro Academico
Setembro da faculdade

de ,Filosof18

VIII

EDITAL -

Não tendo havido registro de chapas para concorrer

as eleições marcadas para 30. de abril p. passado, na for

ma do art. 52, dos Estatutos dêste Centro Acadêmico,
!�elo presente Edital convoco todos os sócios do C. A.,
para uma Assembléia GeGral Ordinária a realizar-se dia

7 de maio vindouro, às 17 horas, nas dependências da
Faculdade (Biblioteca), para eleição dos Conselheiros

ao C. R. da UCE, na forma do art. 23, letra "a", dos Es
tatutos acima citados.

Para clareza transcrevo os arts. 51 e 52 dos Esta
tutos:

"Art. 51 - Só poderão concorrer às eleições os can

didatos de chapas registradas.
Art. 52 - O pedido de registro das chapas será fei

to ao Diretório Acadêmico, com antecedência mínima de
três dias da data das eleições e será subscrito por todos
os candidatos. integrantes da mesma chapa".

.

Florianópolis, 4 de maio de 1956.
Dilza Délia Dutra
Secretario Geral

AGRADECIMENTO

technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

PTeços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

HOJE PASSADO

VARIZES?
.' USE

.,

:JI EMa�'I RJUS'
LíQUIDO E POMÃDA

menina ROSE-MARY

Preceito do Dia
CERTEZA TRANQUILL

ZADORA

É de tôda conveniência
que o indivíduo ao terminar
o tratamento .antisifilítico,
prescrito pelo médico, faça
um exame do liquido céfa
lorraquíano ("Liquido da
espinha"). Caso êsse seja
positivo, cumpre-lhe conti
nuar o tratamento, para evi
tar que a sifilis ataque o

sistema nervoso.
.

Só se considere curado
da sífilis quando tiver
sido negativo o exame

de seu "liquido da es

pinha". - SNES.

Transcorreu ôntem o ani
versário natalício da gal,tJ1-
te menina Rose-Mary, en

canto do lar do nosso con

terrâneo sr. Quintino Fur
tado e de sua exma. espôsa
d. Maria H. Furtado, resi
dentes em Canoinhas.
Rose-Mary, que conta com

vasto círculo de amizades,
recebeu na residência de
seus pais grande número de
amiguinhas, oferecendo-lhes
lauta mesa de dôces e gua-
ranás.

.

"O ESTADO" embora tar,
diamente apresenta votos de
felicidades à aniversarian
te e a SetlS dígnos genitores. i

V.ocê sabià que ...

SE OISPA/UlR�

t4QS tlloIA BALA

R I ZOItTALMENTE DE UMA TORR(. UQUAHTO, AO MESMO

TEMPO, DEIX�MOS CAIR OUTRA YERTJl:lMEHTE, AS

DUAS CHEGARAQ AO SOLO EXATAMENTE �o MESMO �E
� , )\ :;/. � TEMPO. � b,;{j;;_.2iJ

. . '" ,. . .

o �EMTJDO 00 Ol-

I FATO MUIT!} EXAGE-_ ,

Organização Juridica
Confabil L'da.

DE
Dl". Ney Douglas Bello - advogado
Onofl'e Alves Pereir? - contador

-:0:-

Séde: Rua Tra.iano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,
1° .:'ndar.

Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis

'J';)_tos - Organização de So.cieclades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
'prior junto às repartições públicas, desta: Capita:l.

..

- -� ... -.!.: ',._ ,. - ••••_

� .

...�AVENTURAS� DO �ZE-MUTRETA
• ......1"1M6�1UJ!?{,")...j';tlbílJlt _

.

w m"CiiJ":::A&:'Z"'�""lIII!líiiIII aíli'mL_.; ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 5- de Maio ele 195�
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Noticias chegadas do Rio dizem que der.se-éamanhãc regresso da delegâçªo deremouue representou a'"eon-
lederacêo Brasileira de Despo�tos no recente :SuIDAmericano, realizado no Perú, e no qual obleve o título de vice
campeão com duas vitórias colhidas pelos' remadores cetarínerses.. Os nossosbravos e experimentedosrapa
zes, conforme já noticiamos, deverão ser alves-de grandes homenagens promcvldssuel» Centro Catarinense -dc
Rio de Janeiro. O retorno a esta Capital será provévelmente segunda-feira, devendo os esportstas catarlnen
ses preparar-lhes a mais apoteótica recepção, porquanto o feito alcançado foi o mais reíumbente e signHicati-.

,

'vo de todos 'os tempos. porque contou com a participaç,ão dos ,argentinos! '

..
,

U'

I

31" -" Ui_- Dii__?
. .:t,:;}§'�'J. ._,.g_;'_:;;;L�":�? 2

.

�! r/
.

,_, "�'Jr,,��

'O E' t d Esport·v- ',"
{ s a- . O .

k··· o.

�I .o" llco�e��;::eteumde a����iqe�
'--- perfeito estado, com a .capa-
- '

' . "
, cidade de 165 litros de cal-

Il!rMill'.litl'l��""'•••••II•••••"••••••"••"••••••••••••ilf ,••••••••••0"••1""' •••
,. IiIIIIfl•• fJ i do." Preço de' ocasião; tra-'lt -

• ',:, com Joãd Gnalberto em Rio

[�Hoie a 'abertura. do torneio triangular v"�lho[STADO
CLUBE A.cARlOS RENA'UX E ÁVAI F. C. NUM"CHOQUE.DE GRANDES ATRATIVOS - ESPERA-SE UM EMBATE DE IN- �

-COMUM PROPORÇOES. - AMANHÃ CONTRA O FIGUEIRENSE O CONJUNTO BR,USQUENSE.l -. .

"f
A

t ti s ••••••••••••••eoc»••.HH®®"�:Mf.I,I)�9�®��l3eee8•••••••e;e••�••�O®.(D.i1.0e••� a·•••� ftril(l\"-O•••••••9 � __
.
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CAMPEQNATO CITADINO DE I NOTICIAS DE TODA PARTE ·

I O FLAMENGO PERMANECERA DOIS'
�?;:r�::�a a��:�;�Fa; �:' BASQUETEBOL RI1A����R�S����ov�� JULINHO* �'�ONTRA A MESES NA EUROPAebol nesta Capital entre Por: ALBERTO J. MAR- jôgo o Caravana ja apre- I SANFORD

- Sanford con- INGLATERRA - Comenta- .

�

los Renaux, Figueirense CONDES sentava a supremacia no
I tinua no cartaz do Para-r:á se em Florença que o têcní- RIO, 4 (V. A). -,-- Os di- dos; dia 23 de maio à 14 devai e hoje à tarde tere- Quarta-feira, à noite teve marcador, com, uma dife-
'

como um dos jogadores mais co Flávio Costa teria soli- rigentes do C. R. do F'la- junho, temporada na Sué• o embate inicial entre o prosseguimento o campeo- rença, a seu favor, de 10 I pretendidos pelos clubes pa- citado permissão ao Fioren-
mengo, uma vez cancelada cia; 17 de junho à 8 de juneiro e o último. to citadino de basquetebol pontos; Caravana do Ar 33 x ra a temporada. Assim é tina para poder utilizar o
a temporada em Lima (Pe- nho, os rubro-negros real i-nas partidas Caravana do Colegial 23.' I que além de Agua Verde, o ponteiro Julinho para o jo- ru), traçaram em carater

I
zarão exibições em outrost público por .certojnão .Ar versus Colegial (Colégio Pela ordem de pontos • Ferroviário está interessado go que o selecionado do definitivo o roteiro a ser

I
paises europeus, dependendo'(ará de presenciar um Catarinense) e Lira Tenis convertidos no Colegial te-I na aquisição do magnifico Brasil disputará quarta-fel- cumprido pela equipe, tan- I
a programação dos entendi-dadeiro choque de enver- Clube versus Clube Doze de mos: Lizandro com à núme- player catarinense vincula- ra com Grã-Bretanha. to 1',0 interior .quanto no ex-

i
mentos que se processarãoura, entre dois clubes Agôsto, 1'0 7 converteu 23 pontos do ao 'Clube Atlético Para- �. ·x·�·

teri?r. O clube. da Gavea f!- : dentre. de poucos dias entre'são no Estado duas das No primeiro jôgo soube o sendo 10 na primeira etapa; naense. ARCHIE MOORE O MAIS
cara pelo per-iodo de dOIS . o técnico 'do Flamengo, sr.'s mais gloriosas expres- Caravana do Ar, com mais Moacir com 12 pontos ssen- - .)(- ,)(- *

1
COTADO - Informes che-

meses, em gramad.os do Ve.- : h�ineu Chave.s e as ,a-gr.émia-
-

d 4
..

t -NQ BRASIL O SU·L-AME- gados de Nova Iorque reve- , _�. como são Clube Atlétl- firmeza durante a partida" o que na prrmeira e a-
-

.
lho Mundo. A ultima parti- çoes desportivas de LIsboa,6arlos Renaux e _Avaí levar a melhor pelo apertado pa, mesmo com pouca técni- RICANO DE REMO DE la� que Arc�le Moore, ca�- da, segundo o roteiro orga-,IMadrid, Roma 'e Paris.ebol Clube. escore de 49x45. ca soube produzir além do 1958 - Conforme ficou de- peao mundIal. �os meio-. n izado está marcado para o I '

No clube vencedor' fi, esperado, pois foi um ele- Hberado nc Congresso .Sula- pesado esta classificado COAm dia 8 de julho. O roteiro 01'- ,CONFIRMADO O JOGOconjunto -- bl'usquense, gura de destaque, como sem, mento muito útil a equipe mericano de Remo realizado o mais cotado par� a coma ganizãdo; é o seguinte: Dia I COM CORINTHIANS
iora tenha perdido o pre, ,foi o jovem àtleta Nel- foi um dos elementos do Co- em Lima, o Brasil será séde de campeão mund�al de to- 26, 'contra o Rio Branco, em-: Conforme o roteiro ergacurso dos irmãos Bo- son que também desempe- legial que mais combateu do 'próximo certame Conti- tdos Os pesos €lue fICOU vago Vitória' 29 contra o Ameri- riizado acima pelos dirítini que se transferiram nhou -as funções de capitão para alcançar a diferença nental, a -rea lizar-se em com a desist.encia de Rocky cano, em Campos ; dia 10 de

!
gentes do F'lamengo, ficou'1 o Paysandú, possui da equipe. Nelson foi o ar- do marcador, na segunda 1958.

/
Marciano. maio, contra o América Mi- I

confirmado a peleja para ofôrça poderosa e apta tílheiro '00 lado vencedor fase de jôgo, já mais calmo '(JíiD�e���Oêeo••e.e.3e••••_"••••••••••II••••••ClJa neíro, em São Januàrio, com
j dia 10 ,do corrente no Pa-

por cento a brilhar em com 15 pontos, 12 conquis- assinalou 8 pontos, será pro_ vavel vencedor, pois ambas' do capitão de equipe com 1 portões franqueados ao pu- 'paembu, entre o quadro do
'os gramados, hoje e tados na primeira fase. O vavelmente como' Almir a

as equipes apresentaram-se I
ponto apenas; Saulo e Ca- blico; dia 6 em Curitiba; tri-campeão carioca com onhã para gaudio dos ClJ,r-a--vana dó Ar entrou em l'evel�ção do C�n:peo��to; com um forte poderio, vindo

I
pela, não assinalaram ten- dia 10, contra o Corinthians forte conjunto do Corinionados ilhéus sempre cancha com a seguinte es- Wa�dlr como capltao, OtlI�(j a se igualarem no nivel de tos.

_

_ Paulista, no Pacaembu; 13 thians. Uma pe1eja que proentes quanto à catego- caIação: Peluso, Nelson, elemento para o reb?te, .�ao ações durante o embate. A No Doze não há nome a e 16, no Recife, contra ad- mete oferecer -um transcur-
os .litigantes. I Ubiratan, Chandóca e Pico- ap�'esentou um bo�lto Jogo I torcida do Lirá só descan- citar, exceto o de Zé Luiz o, ; versarios' a serem escolhi- so empolgante.l�. Pela ordem de pontos P?l� faltou-lhe meuta vez.es ç-ou quando ouviu trilhar o incansavel batalhador do
Avaí veio de. Itajaí. com I conquistados_ vem os sc:guin- VIS�O da cesta, mesmo

assIm-I apito do juiz d�ndo' p�r en- Clube Doze que assinal'ou 7
. ..

f'
�

empa�e, colhldo dIante t�s atletas: Nelson numero asslll�lou. � ponto�, a�bos cerrada a partida. FOI sem pontos sendo que 4 na fase TEMPORADA DA ·StlECAO ITALIANAorte seleção �e Itajaí. O 18,com 15 pontos; Peluso n� pr�mella .

fase, A�mIr � I dú�ida alguma o � tempo o inicial; Mauro com o núme-
-

"unto que e§lta o�ltra vez numero 14 �om.�3 pontos nume�o 9 �Ol na e1U!pe '!n I
maIS b.elo .�a par�lda,' quan- 1'09 fez.10 ?ontos sendo qu.e NA AM'ER'Ir-A DO.SUlas ordens de Nlzeta es- sendo 9 da prlmelIa fase de Coleg.lal J�ntamen e co do o LIra Ja vencIa por uma 7 nl) pl'lmelro tempo; TOlll- L '

m forma, esperando ren'- jôgo;_ Chandóca número· 9
I
MoaCIr ,� L�zandrf . �s �e� I difere.nça de um ponto ape- 'nho Cristoval marcou 2

com o campeão cata- com 8 pontos todos ele as-

li
Ihores fIgu��, A �1I apI: I nas nesta al.tura dos acon-I pontos na fase inicial; Mar- MILÃO,' 3 V. A.) _ Os dade com Florença. Como

use de 50 e 53 um con I sÍlüdado� no pri�eiro tem-, sentou um Jogo muIto banI: I tecímentos ambos os técni- cio o número 4; Gainette o
I tecnicos da Federação. Ita- se sabe, de fato, a base da

to repleto de bons lal1.- po; Ubiratan - numero 11· t?, m�s um tanto rude, di�
I
cos Walmir do Lira e Ru- número 3 e LevY o número liana de Futebol estão seleção "Azzurra" será mais

técnicos, m�lÍta c?mba- ,co:n 6. pQntos �en?o � ,�o í tmgulU-se p�r ser um e�e- binho do Doze .não cansa-113 não. assinala, ra� �entos. ·1 apront,ando' desde já os pla- uma vez . constítuida pelosade e fibra,' aÍlm de pnmelrO tempo, Plcole nu-
I me�t? de mUlta pre�Aença tle I vam-se.- em pedu' para me- Servll'am ,como JUIzes os nos para a preparação da se- jogadores do Fiorentina. O

continue a merecer a me:� 13 c�m 5 pontos, con� i esp,mto dm:ante ? Jogo. Al-
, l�or instrui; .seus p.upilos,no I �r: Osmam Boabaid �o� Ileçã?' italiana. que deverá Fiorentina necessitará, porda sua grande e veltldo� na �egunda fase,

I
mil e MoaCIr assmal_aram 2

I
fmal do preho o Lll'a soube otlmo desempenho e Mano reahzal", ao fllldar o cam- seu lad�, de seus jogadoressiastica "torcida". Es- Edson c,orr� numero 12 nas

I
pontos cada, todos os 4

I lograr no marcador uma di-I Abreu Filho como fiscal, peonato de primeira divisão, por ocaSlao
_

da displ,lta' dá
o deveria estar ausente. costa� assll1alou 2 pontos

I p��to� ,foram marcados no

I'
ferença a seu favor de 6 ' um tanto falho. uma teml?orá"CIa na America Taça Latina, I).os dias 14,.16anto, a postos, Olney. ,tamb�m no se�undo :empo e

IPIllnel�o
tempo.

,. pontos. 1 Latina. ,$egundo consta, os e 17 de,junho.por flm Wafdlr o numero 3 ��rvIram como arbItros Nos vencedores não há Os jogos de guarta feira jogadores que participarão Segundo as •. primeiras in-MANHÃ CONTRA O s�m nen�um ,ponto conver-I
Heho Sales e Romeu, !e�do I nomes a citar pois todos os ,foram o de número dois do da temp,orada iniciarão os

I
EormaçÕ'es, a delegação ita-tI.do. ASSIm fl;e.mos um ra- desemyenhádo com otIma

I
elementos ..í equilibraI'am

I
Campeonato, na primeira I seus preparativos em. junho lliana deveria seguir para aFIGUERENSE Pldo comentano sobre o 'atuaçao.

.,
se nas atuações,. ora nas I partida o Clube Doze der- no Abetone. A 'localidade es- I Argentina por volta dó qiaquadro do Caravana do Ar, Grande fOI o numero de bandejas, ora no centro ora

I rotou o Colegial e o Carava- colhida blniria as vantagens' 20 de junho proximo, a fim
que recebe as orientações p�s�oas interessadas e� a�:_ defendendo-se. -I na do Ar venceu o Lira, is- da montanha à da proximi-

.
de dar início à temporada.de Hamilton Platt. slsbr este encontr(), pOIS Ja Afonso marcou 18 dos 25 ' to no sabado dia 21 p.p:No quadro do Colegial a era de prever um ótimo due-' pontos para o seu bando, foi I Até o presente mõmento o

melhor figura foi o jovem lo. um grande batalhador, no Caravana do ar é o único
Lizandro, que so.ub.e as�ina-I A .seguir veio a se�uhda I final decaiu um pouco. pois

I invictó:
lar 23 pontos d.lStlllgu.mdo- I partida .Doze de Agosto. x � f�ltou um_ p.ouc.o maIs de .10• - Caravana doi Ar
�e como uma fIgura Impo-' Clube LIra, na qual o Llra ! flbra; no prrmelro tempo' (mvlcto) O p. p. _luta durante quase toda a

I
com mais astúcia, venceu fez 12 pontos, apresentou-se 20 - Lira Tenis Clúbe

. partida, apresentou um bo-l pelo apertado escore de 25 x com o número 2 nas costas; 2 p . p.
intensa a expectativa nito jôgo, conseguindo im- '

19. Ivens assinalou 4 pontos 2 20 - Clube Doze de Agôs-
1 choques de hoje e press!onar todos os que lá I Desde os primeiros minu- em cada tempo; Siridakis to 2 p. p:
hã no estádio da P-raia t compareceram. tos de jôgo, até o seu térmi-I converteu 2 pontos na se- 30 _ Colegial' (CoI. Cata-
óra, I

� No primeiro tempo de, no, era dificil prever o pro- gunda fase e Luiz Macha- l'inense) 4 p. p ..
�--------------------------�-------��--�--�--�----------------
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A, PREFEITURA MUNICIPAL DE fLORIANÚP01IS' COMUNI
CA AOS INTERESSADnS QUE JÁ ESTAO ABERTAS AS INSw
(RifÕES PARA RESERVA DE TERRE NO NO lOrEAMENTO

, ,

DE CANASV�EIRAS, MEDIANTE DEPOS no DE os 2.000,00
(DOIS MIL C�UZEIROS). - TODAS AS INFORMAÇÕES SE
RAO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE fAZENDA, DA
PREFEITURA MUNlcrPAL DE FLORIAN OPOUS, DE ACORDO
COM O DECRETO QUE REGULAMENTO U O MENCIONADO

LOTEAMENTO.
__________�-IXXXllla EsposiCão de 4ni-ma'is e

Produtos Derivaàos·

to Belo, os quais comparece
rão independentemente de

cítaqão. Requer mais que,
depois da justificação, seja
feita a citação dos atuais
confrontantes do imóvel,

O Doutor Francisco José bem como dos interessados

Rodrigues de Oliveira, Juiz incertos e' 'desconhecidos
de; Direito da Comarca de por editais de trinta di'as, -
T'ijucas, do Estado de Santa de Sr. Diretor do Patrímô

Catarina, na forma da lei, uio da União em Florianó
etc. . . polis, e do Sr. representan
FAZ SABER a todos quan- te do Ministério Público
tos interessar 'possa o pre- nesta Cidade; - a -fim de
sente edital de citação de contestarem a presente ação
interessados ausentes, incer- no prazo de dez dias nos ter- a$íS:lI@®Q>!i;��r,<se;.tt��l$"H
tos e desconhecidos, com o mos do 455 citado, - sendo,
prazo de trinta dia�- virem af'inal, reconhecido o domí- DR EWALDO JOSÉ RA-
ou dele conhecimento tive- n io do suplicante sobre o ' MOS SCHAEFER
rem, que por parte de Jacín- referido, imóvel, cuja sen-

to José Dias 'lhe foi dirigida tença lhe servirá de título CLINICA MÉDICA DE ADULTOS

a petição do teor segu ínte r hábí'l para ·a inscr-ição no
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
"Exmo, Sr. Dr. Juiz de Di- Registro de Imóvei�. Dá-se Con su l tó rio - TI.un Hllnes Ma-

re ito da Comarca - JA- a presehtc o valor de Cr$.. chado, 17.
. Tlo rá ri o das -Cons u l tus - das

CINTO JOS:i!>DIAS, brasi- '3:{)O{),OO�pal'a. :Os�.�e'feitos-�le-, 17 às-l!Lhoras (oxco to nos sá".
leiro, casado, lavrador, re- ·gais. Protesta-se provar o bado s) .

,

d
.

'1' d I Re s
í

dância : Rua Visconde desidente e omrci la 'o no u- alegado com testemunhas e Juro Preto, 12[1 - TeI. 3559.
gar Trombudo, município vistoria, se necessário. O
de Porto Belo, desta Comar- s igrratár-io desta tem sua re-

ca, .quer mover a presente sidên cia nesta Cidade, à rua

ação de usucapião em que Coronel Buchele, onde rece

expõe e requer a V. Excia. be cítação.. Nestes termos
o seguinte: - I - O supli- P. deferimento. Sobre os sec
t'

.
-

h' ais 2 casas situadas à ruacan e e posseiro, a m I los devidos, lia-se: Tijucas,
ao do de trinta e cinco anos, por 16 de abril de 1956. (a)' Souza França número 46,

sí e seus antecessores, de Claudio Caramurú de Cam- perto do Campo da Liga,
um terreno situado no lugar pos." Em dita petição foi

' I 'O FTL"i["" M' IS ESPERADO nos 'L'I'IMOSMJ" • c-, Q./",._ Q a � __ a,. ,. a Q.,j"
1 IV.t<.; A.; ..- U

"Trombudo", munic.ípio de exarado o seguinte despa-
- � - • - - - • - - a W • � � - - "

TEMPOS!
Porto Belo, desta Comarca, cho: - "A., designe o Sr. DR. YLMAR CORReA I BRILHANTE EXPOSIÇÃO DA POLíTICA E POLI- _

contendo a parte de Leste Escrivão dia e hora, no 10- CLíNICA. MÉDICA TIQUEIROS AMERICANOS, FEITA PELA WARNER
48 metros de frentes e 1.100 cal do costume, para a jus- CONSULTAS - das 10 I.<;M TECHNICOLOR!

.

ditos de fundos até certa al- tif'icação, feitas as devidas às 12 e das 14 às 16 horas.
tu ra e, daí, alarga com 110 intimações. Tijucas ·16-4- Rua Nunes Machado 17,
metros de frentes e segue 1956, (a) Francisco José Ro- Fon e '291l.
com 466 ditos de fundos, drigues de Ohveíra - Juiz --I-'_,-I-"-T-R"-O-Ç-I

-- I B�u'raqDI·nbas na Paroq'ola d N�:�i:�eri!�tr�smaqU:��':dO�� �=ç�;:'ei��.;' !.�ift:ri�lu:ti;�:
�. U I SrUa-l ·da Lour·dos·· 8 S Luiz (.pe d •

-- extremando ao Leste guinte sentença: "Vistos, - O Snr. não os encontrr .' 'io iJ U U· ., ra
(frentes) com quem de di- .atc .. Julgo por sentença .a sua livraria? Pois peça Grande) em beoofl·cl·O das Obrasreito e a Oeste (fundos) em procedente a justificação JS, quaisquer que sejam li
terras de Primo Batista ou retro procedida nestes au- ,)ara:

'

da Matrl·zéom quem de direito, - ao t6s de justificação, digo, ";aixa Postal - 511. FIG -

.

-

Norte em terras de José autos de Ação de Usocapião rianópolis - Santa Catari-
Tomio e ao Sul em ditas de requerida por Jacinto José na. \

,A partir do dia 5 de 'maio haverá grandiosa quer
José Jacinto. -U - O re- Dias, para que surta todos - E receba-os, sem mais messe com -leí lões de. valiosas prendas, completo serviço
ferido imóvel foi adquirido os seus devidos e jurídicos +l:abalhos, pelo Reembolse I �le b,ar, fogos artificios

banda. de musi.ca, serviço de al-
pelo suplicante há doze efeitos. Citem-se, por man- Postal. toralan te etc. etc. em frente ela Igreja de N. Sra. de
anos, de Estevão Pedro_ de dado, os confinantes conhe- - No seu pedido não es- I

LOlll'des e S. Luiz (Pedra Grande).
ln' 1 1 ISouza e êste, por sua vez, ,o cidos do imóvel; por edi- ,\uecer seu endereço e 111'- I \JonVlüll-se o povo em gera' a co aborar com as

cornprára de Teotônio Pei-, tais, com o prazo de trinta me do autor da obra solici- obras daquela Igreja ql!e tanto precisa do seu auxilio.
xoto que. o' adquirira de dias, os interessados incer- tada. IBenjamim Morias que ,o i tos e desconhecidos, na for- - Rapidez e Máxima

...--.----- .------

P.ossuia há mais de vinte I ma do determinado no arti� I Atenção. •••••••••••61.tB••••••••••••••••••••i•••••••••
anos, - e tanto a posse do. go 455, § 10, do Códigode: •

I supl�cante como_ de seus an- Processo Civil; pessoalmen- •

O F I C I N A M E C A� N·I C A :
Faço saber aos que o presente virem ou dele tive- te�essores. datam de mais de

I t�, � :aepresentante do Mi- EMP.REGADA I.·
' '

':
rém conhecimento que no dia 6 de junho de 19E6, serão trmta e ClllCO ano�, portan- msteno Públjco; e porpre-: :realizadas nêste Sindica,to as eleições para a sua 'Dire- to e sempre exerceram cat' 'a' 'd'd" • --'_._�-"'''''Th!,,".,

- -
. on , a ser expe I a pa- PIl'ec,isa-se de duas· em- •

._,
" ..,ri<;c}

•toria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da na co.ntínua, pacífica �e ,i,nir�-I r_a o,Juizo de Direito da la. ... CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- •
C'Etidade nd Conselho da Federação -a qUe está filiada terruptamente, com am- Vara da Comarca de Floria-

pregadas para o Rio qUe fa- I :ficando aberto o prasre de 5 dias, que correrá a partir mus domini". - III - Em nópolis" o Sr. Diretor do
çam todo serviço de casa. Pa- : ItHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E :ó, primeira publicação dêste, para ó registro das chapa� vista do exposto quer o su- Serviço '.:. do Patrimônio da
ga-se bem exige-se referên- fi •

(ia Secretaria, de acôrdo com o disposto na "Instruções" pEcante regularizar a sua União. Custas afrnal. P.R.!.
cia. Tratar a rua Vitor I TODOS ·os SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. 'I

aprovadas na Portaria Ministerial n. 11, de 11-2-1954. posse sobre o referido imó- Tijucas, 30 de abril de
Konder 71.

@ •

As chapas deverão ser registradas em seRarado, vel, de confo1"midad� cOrn' o 1956. (a-) Franciscó José Ro- ••••••9�.oolie«l�.®.$�f!) � RUA -' TEREZA CRISTINA N0 398 _ ESTREITO !�endo uma para os candidatos à Diretoria da entidade, dispo�to na .lei federal drigues de Oliveira - Juiz mês de abril do ano de mil ; :Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e outra para 2.437, de 7 de março de de Direito." E para que che- novecentos e cinquenta e e.:"elfij•••e•••••••••••••••••••••�••••••••o••••
o;, representantes no Conselho da Federação.' ,-1955, que modificou o artigo gue ao conhecimento de to- seis. Eu, (a) Gercy dos An-

Os requerimentos para o registro das chapas deve- 550 do Código Civil, e para dos e ninguem possa alegar jos, Escrivão, o datilografei,
l'ão ser apresentados na Secretaria em três vias, assina- e_dito fi� requer a desi,gna:' ignorância, mand-ou expedir conferí e subscl'eví. (a)[lOS por todos os candidatos, pessoalmente, - não sendo çao dQ cha, lugar e hora pa- o' pr�sente edital que será Francisco José Rodriglles
permitida, para tal fim, a outorgada de procuração, de- ra a justificação exigida pe- afbC'ado na sede dêste· Juiz0

.

de Oliveira - Juiz de 'Di
vendo conter Os requisitos previstos no art. 30 das "Ins- lo artigo 455' do Código de ,no lugar do costuine, e, POl: reito. Está conforme o ori-
t

- ,., '.

t 'd
.

'd P C' '1 I Waldemil'o Floriano Martins Vva. Carolina Fo,r'ner'olll'Tuçoes e ser Il1S nll os' com a prova eXigI, a no, para- , rocesso IVI, na qua de- COpIa" publicado uma vez gil1al afixado na sede dêste
grafo 10 do ,referido artigo. verão ser, ouvidas as. teste- ,.lj.O Diário. da Justi<;a e três Juizo, no lugar do costume

Izabel de Abreu Martins i Vieira e família

Florianópolis, 1 de maio de 1956. munhas José Ponciano e 'vezes no jornal 01'0 ESTA- sobre o qual me reporto � pm:t�cipam a.os parentes p.al"ticipam a.os parentes e

'Doml'11CYo" Joa-o L' h DO" d FI
. "

I
ç I e amIgos o'nolvado de seu amllWS o nOIvado de S'la'

.6 Y
. - In ares, o , ,e' ona-nopolis. Dado dou fé. -

. <

primeiro professoT aposen- e passado nesta cidade de Data supra. O Escrivão' I �;ho ,vv.el.fington com '3, srta. f.ilha Olga com o sr. Wel-

! tado,e o segundo lavradar, Tijucas, aos trinta dias dlt Gerc:y dos Anjos.
.

I
ga letra.' ,llng'ton M-artins.
São José 1'-5-56 ,I FlorilUlópolis 1-5-56.

o ESTAU�

«NO tendeulo))

(óm a Biblia na,MiQ

ORAÇÃO

Irmâos, cada U,U1 p'eJ"n\ffueça diante de Deus, d'aq-uilo
em que foi chamado. (I Cor. 7:24) Ler I Cor. 7:20-24.

'

L. P. Jucks contou a história de dois ateus. Um dê

les estava morrendo e o outro sentado a seu lado para

I;l'Cstar-lhe qualquer auxílio ou encorajamento que pu
desse.

"Firma-tê, Tom, firma-te," dizia o companheiro ao

moribundo.
"Não há 'nada em que me firmar", foi a resposta de

ralentada do que morria.
Pode haver coisa mais trágica na vida, do que che

gar àhora extrema, sem nada em que se apegar, não pos-
�:uir nada de valor eterno? ' '

Não é necessário ser teólogo para ter Deus e sua es

perança e certeza. Paulo escrevendo aos Clhíntios afirma

que a situação de um individuo na vida social bem como

é:, observância de um ritual não constituem garantia para
alcançar o reino de Deus.

Salvação, afirma êle, é voltar-se para Deus, em Je
sus Cristo, seu Pilhq ; voltar-se onde quer que a pessoa
esteja, em qualquer situação e então, esforçar-se por per-
manecer com Deus.

'

Cumprindo nossos deveres no dia de hoje, não deve
haver barreira alguma entre nós e Deus.

"
,

U to,teamanto �e CanaSVloira
SÁBADO, 5 DE MAIO

. I

Bondoso Deus, nosso Pai, regozijamo-nos porque es

tás perto de nós e habitas em nós. Tôda a nossa esperan

ça está em ti, no amor Redentor de teu Filho, ..nosso Se
nhor. Santíftca-nos inteiramente. Ensina-nos a tua vonta

de e fortalece-nos no nosso empenho de praticá-la, por
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA residentes e domici'liados
COMARCA DF 1'IJTTCAS. no Primeiro Distrito de Por-

PENSAMENTO PARA O DIA
Edital de citaçao de interes
sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
•

de trinta dias.

Deus pode transformar-nos em vasos de bênção pa
la o trabalho do Mestre.

.

JOHN MARVIN RAST (CAROLINA DÓ SUL)
,

Instituto de Aposentadoria
Pensões dos �Cumerciariose

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

EDITAL
A partir do corrente mês de abril, nos têrmos da Lei

n. 2.755, de 16 do corrente ("Diário Oficia'!" da União de

'20-4-1956) fica elevada de 6% para 7% (sete por cento)
a contribuição devida a êste Instituto.
.

2 - Pela mesma lei foi elevado o teto de contribui

ção até então em vigor, para o máximo de Cr$ 7.200,,00
(sete mil e duzentos cruzeiros).

3 -----" Em consequência.va- contribuíeão Incidirá sõbre
0S salários até Cr$ 7.200,00, não se admitindo contribui

cão em base inferior à do salário mínimo vigente na loca
lidade.

4 - A referida percentagem será calculada sôbre o

salário realmente percebido pelo .segurado, ficando abo
lido o "salário de classe".

5 - Além da percentag-em supra, continuam em vigor
de 1% mais 1% (empregado e empregador) para o Ser

viço de Assistência Médica, e as devidas à LBA, SENAC
e SESC, calculadas também até o máximo de Cr$
'1.200,00, nunca incidindo sõbr., o' valor inferior
salário mínimo vigente na localidade.

6 - A majoração '(m referência é devida a partir do
corrente mês de abril, cujos descontos e recolhimentos
deverão ser efetuados com base na nova lei.

Florianópolis, 30 de, abril de 1956.
Haroldo da Silva, Subst. auto Delegado.

.........................., ,

BOM EMPREGO
Importante organização de âmbito nacional precisa,

para ocupar cargo de auxiliar de escrttório, de jovem,
rio sexo masculino, quites com o serviço militar, com

bôa redação e instrução ao nivel do curso secundário
completo.

Cartas, indicando idade, capacidade, experiência e

ordenado desejado, para a redação dêste jornal.

Sindicato dos Estivadores'
de FI9rioD6polis

EDITAL
.
DEi CONVOCA'ÇÃ()

Dário Tomaz da Silva
Presidente

,,'n b"
"

. oce sa la que...

Em obediência ao que foi estabelecido pelo acôrdo
rea lizado entre o Ministér-io da Agricultura e o Estado
ele Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul,
(:everá localizar-se alo de setembro do corrente ano, na
cidade de Pôrto Alegre, em seu parque de Exposições
localizndo no Bairro do Menino Deus, a XXIIla Exposi
cão Nacional, de Animais e Produtores Derivados.,

A êsse certame' comparecerão pecuaristas de todo o

Prasil e, para o qual os criadores dêste Estado, já por
mais ele uma vez estiveram presentes em exposições na

Capital Gaúcha.

A Diretoria da Produção Animal (Caixa postal 184,
Elor ianópol is) e os seus Serviços sediados rio interior de
Santa G::Lll'ina, preatarâo tôdas as informaçães, coope
rando pura o maior brilhantismo nessa festa dê Pecuária
Nacional.

/

DIFEr.(ENCU�l' PARA CAMINHÕES
Um conjunto completo e peças diversas em separado.
A venda na rua Almirante Lamego, 25. Nesta.

.

A mais bem afreguezada e sortida no Estreito, ven_
le-se.

'I'ratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpol is.

--_-___. ...._----._--

SAO JOS1�, ÀS',22 HORAS
JAMES CAGNEY

EM:

Um Leão Está Nas
Ruas

PARTICIPACAO
•
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A sessão de quinta-feira, Auxilio a empresas de eletri-
na Assembléia, foi calma, Ca-

.

cidade de Crisciuma
racterizando-se pela apre
sentação de trabalhos en

viados à Mesa príncípalmeu
te pelas bancadas péssedlsta
e trabalhista. .

Depois de lida e aprov-ada
8. ata da sessão anterior e

dado conhecimento ao plená
rio do expediente, a Mesa
leu requerimento solicitando
votos de pszar pelo faleci
mento do sr. Claudíno Roch-a,

.

da Laguna, e do sr. Erich
Siewerdt, este progenitor do
deputado Arthur Siewerdt.
Falaram a respeito os depu
tados Olice Caldas, Francisco
Canziani, I{enrique da> Luz,
Orlando Bértoli, Miranda
e Livadário Nóbrega, pelas
respectivas bancadas a que
pertencem.

o orador seguinte foi o de
putado Orlando Bértoli, tam
bem do PSD, que adiantou,

O lider pessedista Lenoir entre outras coisas, a situa
Vargas teceu considerações. ção das rodovias que servem
em torno da vitória obtida Os municípios que represen
pelos remadores catarinen- ta na Assembléia. Frisou que
ses, que, há dias, se sagra- para testemunhar as consi
ram campeões sul-america- derações que períódícamente
nos nas respectivas catego- vem fazendo na tribuna da-

•

A vitória dos remadores
ca tarínanses

rias a que concorreram, re

presentando as côres nacio
nais. Disse o orador que tal
fato constituía- .uma honra
para o desporto barriga-ver
de e que não seria, como não
foi, a única vez em que os

11O-SS0S desportistas brilha
vam róra das nossas frontei
ras. A respeito, foi votado re

querimento do deputado Se
bastião Neves, solicitando
voto de congratulações.

Prêmio de Reportagem

Consequente da ação efici
ente de sua Policia Militar,
como garantidora da ordem
pública no Estado, Santa Ca
tarina tem podído progredir
satisfatoriamente, pois, sem
a ordem inalterada, sem as

garantias individuais assegu-
radas pela vigilancia índor-
mida das forças policiais que
lhe 'são fiadoras, e defendem
o cumprimento das leis, o

progresso não desenvolveria
sa:tisfatoriamente, a sua

marcha admiravel e beneme-Falando a "O Popular", itd G"' h
. 1'1 a.e oras, o engen erro Fro-I Creada penas com alzu- Foi finalmente aprovadota. �a_valcanti, d.iret�r· �a mas dezen�s de co�ponentes, pelo plenário do Senado Fe��vlsao de Iluminação Pu- 'tendo Os seus poucos soldados deral o projeto que manda.lca, do Departamento �a-I montados, de adquirir cavalo registrar no Ministério dacLOn�1 de Ilummaçao a Gas, ,e a'rreiamento à propria cus- Educação os diplomas expe- '"malllfestou a esperança de I

ta, percebendo sómente doze didos pelo -antigo Instituto * No início, o Callcer é oi<(Lue,
A

dentro de pouco tempo, I mil reis lI1ensais, a Força Po- Politécnico de Florianópolis. * uma doença local: con- *as lampada� de vapor, de, lidaI evoluiu admiravelmen": .

Damos a seguir a3 palavras " suIte imediatamente o *m�rcurI? s:J�m _ ded u�� g�- te, até ao ponto de se trans- proferidas pelo Senador Go- " seu médico *ra �as l,ns .a açoes
.

e I uml-
formar em a eficiente C.orpo- mes de Oliveira, ao ser vo-" Auxilie a campan,ha ..na�ao pubhca ?O RIO de J�- ração de nossos dias, Corpo-' tada a matéria, defendendo o contra o cancer da --As- ..nelro. C?m? e ?o. conhecl- ração que honra ao Estadu, projeto, e rec-ordando antiga • sociação Catarinense ..n_:ento pubhco, v.anas dessas pela sua modelar organiza- pretensão, já focalizada em ., de Medicina. ..lampadas, fab�'lcadas_ pela ção, pelo grau de cultura l' projeto apresentado ao Sena-.Gener.:l �lect�'Ic, �stao e� conhecimentos pOlicials-!n;- do pelos então senadores CeI. *--*---*---* *

__

*
Um colecionador impenitente remeteu-nos a�se- expenencla, ha maIS de dOIS litares dos seus elementos. lidaI Ramos e Dr. Artur Aprovado na Câmara, an-

guinte informação:
�no�, ndo tFrleCho central da

considerada d� justiça uma '::o::-ta, e que o golpe de 37 im- .lou nesta Casa o projeto in-"Desde o dia 31 de janeiro até 21 de abril, rala o amengo.
, !19as mais importantes mili- )ediu se concretiz'lsse. i'ormado' tambem por aquelerecortei de revistas e jornais do Rio, do Paraná, * * *

meu voto venddo.-, cias da Federação.·do Rio Grande e daqui do Estado nada menos No decorrer, de 1?55, ano E' pena que. aos seus dig- É-me grato, para um re- Em brilhante parecer a-
de 236 clichês diferentes do sr. Governador bastante favoravel a econo-

t
.

-

t h 3istro ao menos, diz�r alg, ::>rovado pela Comissão de E-
•

•
• I nos cOll\ponen eS, nao en 3

t· t
JOI1ge Lacerda, sendo 5 da Rio, 3 de Curitiba, 9 11!1a ervatelra, o BrasIl e�- sido dado pelo Estado, até aO ser votado es e prole a jucação, o nobre senadorde Porto-Alegre e 219 de diversos a diversos, portou para o UruguaI, I

.
'. ainda que o parecer favorá- Mourão Vieira invoca argl-aqui em Santa Catarina. mais de 24.962, toneladas de agora, venCtl�e.ntos con�lg-l vel da Comissão de Educaçãc tt t tinOs, compa IvelS com o mve men '0 meu, no sentido de que. Acredit_o �ue a verba de p�blicações já eS- �a e, enquan o as .expor.a- à que eleva{am a Corporação nos leve a confiar na aprova- :;e tratava não de interessetela precansslma. O reforço nao demora! Mas, çoes para a Argentma atm- !

1 d d'
- .' ção dêle_por êste plenário. de PessOaS - as diplomadal"s

-

t h d' .

20497 1 d' N o ze o, e lcaçao, capaCl-corno nao en o na a com ISSO, quero apenas glam. tone a as. a
d d d'

.

l' t
.

t. Trata-se de matéria que pelo Instituto, - mas de de-
.

-

I
�

.

. . a e IsClp lna e pa no Ism�'tIrar duas conclusoeS': - Europa, o melhor chente fOI
d '-.

t t constou de um projeto apre- resa de um interesse de San-
1° - Está provado que língua não tem, a Alemanha com uma

aqui-li °As sd�uf's 111 egran de.s. 'd d sentado aO Senado, pelos en- ta Catarina, consubstanciad�OSSOI -'. -

d 333120 '1 1 erença ou lspa1'1 a e -

d V'd 1 R
.

. .
• '

.

sIçao e
:. qUl os. ., existente entre os vencimen- tao sena ores 1 a amos e numa lei do seu gO:lerno, e de,2° -·Como eram mgenuos e economlCOS os .,,- * * ,

. .. . .

. Artur Costa, em 1936, no qual direiros fundl-J,dos nessa lei,
velh D'p I"

A tA' _. .

t 1 d d
tos dos oflClals e mfenores de .

h
.

, os 1 S.
po encJa, ms a a a as se promona o recon eClmen- que o governo federal nãox x usinas geradoras de eletri- to de diplomas do >tnti60 Ins� podia contestar.x cidade, em todo o país se tituto politécnico de Floria- Bem se pode dizer aqui _"

Em resposta mandamos ao colecionador 41 instan- elevou, em 1955, a 3.061.920 de café que em 1954, rece- nópolis. que a Justiça, tarda, mas não
tâneos do nosso Governador, colhidos aos jornais que kw, o que representa um au- bendo, porém, em dólares, Na Câmara d03 Deputadof' falta .

nos chegam., A coleção taLvez não Os possua... mento de 256.920 kw sôbre: uma soma menor. De fato, de então, coube-me, em lon- A aprovação do pro.iet ,
o número correspondente do ,se em 1954 por 109 mi- go voto vencido, defender a com o concludente parecer

• I"ano antenal' (1954), ano em l.lhões de sacas exportadas proposição, na Comissão, de do senador Mourão Vieira,que, �liás, o acréscimo foi "obtivemos 948 milhões de Justiça que lhe fôra desfavo- confirmará a verdade do afo:-superIor (658.000 kw). En- dólares, já em 1955, por 13,7 rável. rismo.tre as mais importantes cen- milhões de sacas colocadas O golpe de 1937 fizera Pa- E' o que espero deste ple-trais elétricas que entraram no mercado mundial obteve rar a tramitação daquele nário, para que os diploma�I em funcionam(inte no ano o Brasil senão 843,9 milhões projeto, que não poude, por dos do antigo Instituto Polipassado figúra a de Paülo de dolares. Assim, como' uma isso, ser votado pela Câmara. técnico de Santa CatarinaAfonso.
'

�

quantidade aumentada em Agora, por iniciativa do afnda possam beneficiar-sei(. * *
26% o valor em dólares da nobre deputado Leoberto do diploma que conquistaram

I..
O Bras-U exportou em 1955

I exportação brasileira de ca- Leal, ressurgiu a matéria -em
I registrando-o no Ministériormais 3 milhões de sacas fé ficou reduzido em 11%. novo projeto. I da Educação.

Problemas de pecuária
O dep. Osni Régis, repre

sentante pessedista de Lajes,
tratou de problemas ligados à
pecuária, coment a n d o as

omissões contidas na Mensa
gem enviada à Assembléia
pelo Governador do Estado.
Teceu considerações em tor
no da moléstia da "raiva"
que, periódicamente, -af ata o

gado. Defendeu a pecuária da
zona da Serra, relatando as

providências que, a seu ver,
os órgãos estaduais poderiam
tomar para proteger os inte
resses pecuários. A seguir,
disse que não poderia esque
cer o trabalho esplêndido que
vinham realizando os diri
gentes-e funcionários do Ser
viço de D�fesà Sanitária-Ani
mal do Estado que, enfren
tando tôda sorte de dificul
dades faziam o que lhes era

possível.

Os operários da Lumber

O último orador foi o de
putado trabalhista João Col
lodsl que pediu constasse dos
Anais da Casa a mensagem
lida pelo seu colega de ban
cada dep. Olice Caldas aos

trabalhadores do sul do Esta
do. A seguir, destacou as

providencias que as autori
dades federais estão tomando
para resolver o problema dos
operártos da Lumber, no dis
trito de Três Barras, em Ca
noinhas, Agradeceu aos de
putados da Casa que haviam
favorecido o apêlo feito há
tempos ao Govêrno Federal.
Disse que voltaria ao assun
to.

O terceiro orador, dap,
Paulo Preiss, do PSD, apre
sentou projéto que estabele
ce um auxílio a ser efetuado
pelo Estado a duas empresas
de eletricidade no Município
de Crisciuma, sendo uma à
Empresa Força e Luz de Içá
ra e outra à Empresa de Luz
Mãe Luzia, São Bento Baixo
e Forquilhinha, na importân
cia' de Cr$ 300.000,00 a cada
uma. O representante passe
dista enumerou as condições
precanas com que lutam,
neste setor, aquelas popula
ções que, para seu desenvol
vimento, precisam do amparo
dos Poderes Públicos. ORDEM DO DIA

Votado o projeto que con

sidera de utilidade pública a

Associação Santa Luiza de
Marillac, com séde na cidade
de Join:ville. Aprovado.

Estrada Taió-Rio do Sul

Acontece, no Brasil
quela Casa, acabava de rece
ber telegrama de várias e

importantes firmas, bem co

mo de comerciantes e indus
triais que desenvolvem suas

atividades naquela rica zona
do nosso Estado. Após a lei
tura do telegrama, voltou a

fazer apêlo aos Poderes PÚ
blicos para que não se esque
çam de que é preciso tomar
enérgicas "prcvldencias.

Florianópolis, Sába I!o, 5 de Maio de 1956

de M. Ruiz Elízegui,
Globe Press
Calcula-se que pela rodo-

da 'via Presidente Dutra, que
une os dois mais importan
tes centros econômicos do
Brasil - o Distrito Federal
e São Paulo - circulam dià
riamente 1.500 veículos,
quase 70% dos quais perten
cem a particulares, 27,4%
são de emprêsas de rodovia
ção e 2,7% são de caráter
oficial. No dia em qúe fo
ram coligados os dados em

apreço, uma sexta-feira, foi
mais intenso o movimento
'em direção ao Rio, porquan
to 42% dos veículos inque
ridos tinham como ponto de
partida a capital paulista,
enquanto apenas 25% proce
diam do Distrito Federal.

e AGRADECIMENTO E MISSA

;:. * *

o segundo orador na hora Os filhoS, netos, noras, cunhada, sobrinhos e demaisdo expediente foi o deputado parentes de LAVINIA DA COSTA MOELLMANN vêmtrbalhista Braz Alves que a- por êste meio externar 'os seus sinceros agradecimentospresentou e justificou pro- a tôdas as pessoas amigas que os visitaram ou, de qualjeto de lei instituindo o."Prê- quer modo, os confortaram com manifestações de pezarmio Jeronymo Francisco Coe- pelo seu falecimento e convidam a assistirem à Missalho de Reportagem sôbre a que será celebrada pelo descanso eterno de sua alma, naAssembléia Legislativa". :::.'róxima segunda-feira, 7 do corrente, às 7 horas, no al-Na sua justificação. frisou, tar do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral, pelo queaquele deputado, entre outras antecipam os seus agradecimentos.coisas o seguinte: Florianópolis, 5-5-1956.
.

"O LEGISLATIVO E A

OPINIliO PUBLICA

A incompreensão que Se I,'gera do .povo, colocando o

Poder Legislativo em falsa
poslçao, é filha da ausência
de um c.onhecimento perfeito
dar; atividades dos parlamen
tares. A escassa divulgação
de nossos trabalhos, feita
sem a preocupação de atasa
lhar reputações ou de elogiar
sistemáticamente, ocasiona
.i uizos erronêeos, colhidos ao

aCaso em fontes não muito
puras.
E' o Poder Legislativo, pela

sua forma orgânica e a am

plitude de sua missão, aquele
que precisa ser mais translú
cid'o e compreendido pelo po
vo.

Falta-lhe o recurso de uma

divulgação sistem á t i c a e

isenta de convencionalismo e

pàixão; que mostre a todos os
-

setores da opiniãà pública os

esfo!'ços e as intenções .dos
mandatários -do povo.

A importância, da Imprensa e

da Radiodifu,são _

1:,- fontes mais preferidas,
po;_q�e ao alcance de mais
amplas camadas da popula

. ção, são os jornais e as rádios
difusoras - veículos magní
ficos de divulgação. Voltados
para as notícias ou sedentos
pelo debate todos recorrem
ao rádio e ao jornal, mesmo

sem um louvor irrestrito.
Nesses órgãos, mercê da te
nacidade dos nossos homens
de imprensa e da radiodifu
são, encontra o povo, o seu

quase exclusivo informante,
e, mais do que isso, orienta
dor".

, ..

121 anos de serviços a
Estado e à Naç'ão
Mais um ano de util, .pa

tríótíca e benemerita existen-,
ela, completa hoje a valorosa
e disciplinada Policia Militar
do Estado.
São cento e vinte e um

anos de ardoroso e desproen
elido labor em benefício do
Estado e da coleUvidade ou

pelo bem comum da Pátria,
cujas instituições democratí
cas e soberania ha defendido,

nossa Polícia Militar, a co

meçar pelos do Coronel Co
mandante Geral da Corpora
ção, é deveras lamentável, si
não irrisoria, em compara
ção com o que percebem sim
ples praças de outras corpo
rações militares.
Grande samsfação seria

para todos nós que admira-
1110S e reconhecemos o valor
e a dedicação patriótica dos

data mais apropríada para o

Sr. Governador Jorge ü.acer
da dar cumprimento à refe
rida lei, em caráter extensivo,
do que a de hoje, assinalada
pelo transcurso do aniversá
rio da Corporação e que todos
esperam qualquer manifesta
ção de sua exá. em benefício
da Corporação e seus dJignos
elementos da ativa e da Re-
serva.

em diversos ocasiões, em Co- nossos milicianos estaduais, Seria homenagem merecioperação com o glorioso Exér- registarmos, com o aníversa- di, elofluente preito de Juscito Nacional, como força aU- rio da gloriosa Corporação, o tíca e reconhecimento do Esxiliar e reserva de la. linha. início, por parte dos poderes tado aos velhos ex-servidoresSua creação deu-se a 5 de públicos, de uma fase de re- que na Reserva RemuneradaMaio de 1835, sendo Presi- conheci m e n tos dos ser- da Polícia Militar, vêm hádente da Província o ínolví- viços prestados ao Esta- mais ele quatro anos, pleitedavel estadista Feliciano Nu- do e à coletividade pela ando do Govêrno a execuçãones Pires, filho ilustre dê nossa Policia Militar, propor- ia Lei Federal N°. 1.156, deSanta Catarina. clonando aos seus elementos, 12 de Julho de 1950, tornadaGrande é o rol dos bons justiça de que são merece- extensiva aos Estados comserviços prestados ao Estado dores, e que, tantas vez.es preendidos na zona conside-e á Nação, pela valorosa e lhes tem sido negada. rada de guerra, no últimodigna Corporação Militar, conflito mundial, lei que de-desde a Monarquia, em que A melhoria de vcnoímentns, veria estar ern
-

vigor desdeelementos de suas fileiras fo- de forma a Ser dado ao oficial aquela data, a exemplo deram encorporados -ás forças recursos de, que carece
-

para outros Estados, que tão logodo Exército Imperial, que sua representação, educação deram cumprimento i:l; messeguiram para a Guerra do conveniente dos filhos, com a ma.Paraguai," onde se houveram manutenção da família em '!' , ':'
com- bravura e heroismo. No situação compatível com a �,

regimen atual, por duas ou sua posiçao no meio social Comemorando o 1210 ani-mais vezes, foi a honrada I' onde exerce função de res-! versárío da _creacão de nossaCorporação chamada a pres-
. ponsahllídade e relevância,

I
Policia' Militar, o "Sr. Corbneltaro v�liosa cooperação com o 1 é proviqenc!a que se imp�e. i �ario Fernandes Guedes, seuExercito, para debelar revo- I A. execuçao da cnnhecída '

digno Comandante Gar d.luções intestinas, tendentes a "Lei da Praia", que assegura
I
reunirá hoje, ás 12 l'i'Jl'af-, nodesordenar o ritmo �dmiravel ao soldado :m serviço ati_vo 1 pátso do Quartel da praç!: 1"7de progresso da Naçao, e com da Corpornçào, quando da úl- de Novembro, oficiai", il�ícimpatrioticos proposítos de tima guerra, o direito ás di- ríores e praças do serviço atiabalar as suas instituições visas de cabo, ao passar para vo e da Reserva, em um- cuurgemocraticas - dada a sua a Reserva Remunerada, co- rasco de confraternizacão. onunca desmentida fidelidade mo ao �argento e a? Ofi.Cial, qual será honrado com ·a.we-aos poderes constituidos, co- promoçao ao posto imediato, sença do Sr. GOVernador domo corporação disciplinada e direito reconhecido pela nos- Estado e outras autoridades.consciente dos seus deveres sa Côrte de Apelação e con- I Ao Sr. Comandante Ge -al,para com a Pátria, e conso- firmado pelo Supremo 'r'hbu- Srs.' oficiais, inferiores e de-'ante a sua elevada missão de nal Federal, e também pelo, mais componentes de nOSS:1salvaguardar as Leis e a 01'- atual govêrno, ao promover, i disciplinada e valorosa Phlídem no Estado. quando da passagem para a I cia Militar, as nossas felicj-'

inatividade, dois antigos sol- í tações Pelo transcurso de'dados de nossa Polícia Mili-lmais um ano de vida util êta r, é medida que já devia ter I patriotica da conceituada.stdo extansíva a todos que a I' Corporação, que tanto digril-.ela têm direito, e nenhuma ríea o nosso Estado.

Aprovado pelo I D!�l� o!I�!!�!
Pôrto Alegre, aceita enco
mendas de doces, enfeites,
tortas e pudins para casa
'mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 •

Senado

* * * * oi<
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