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cional pretendeu anular a' Tantó o sr. Juscelino Kubits

'lO
.

t" O"' eleição dq, sr. Juscelino Kubi- chek como o sr. João Gou-
1 maIS an I,go la-

tschek por dois motivos prín- lart disseram, alto e bom

1 rio.de S. Catarina cípaís: a ausencía da maio- som, desafiando qualquer
ria absoluta que alegava ser contestação, não terem ja-

" A n O XLII '

�
reclamada pela Constituição mais se comprometido com os

� e o fato de haver o candída- comunistas, ou sequer solící-

�
N. 12.449 I to do PSD recebido votos C?- tado os seUS votos.

mur:istas. que, a SeU ver, �ao Que acontece agora, elepois
.....�m.l"..Q 'V _

•.- podiam fígurar na contagem que o governo, através do
da Justiça Eleitoral. seu leader apresentou a Ca

O tema da cooperação dos co- mara um projeto de anistia
munístas para o tnunro do cobrindo os acontecimentos
sr. Juscelino Kubitschek foi político-milit�res a partir de

�;mplamente explorado pela novembro do ano passado, e

UDN em discursos dos seus logo emendado pelos "íno
Isaders pela imprensa símpn- centes uteis" no sentido de
tica ao partido. favorecer tambem Os verme

hos processados e condena
dos desde 1945?
A UDN correu com extrema

scllcítude em auxílio dos ver

melhos, colocando-se numa

firme posição de combate em

favor da anisti ampla.
Já não era o PSD e especi

almente o presidente da Re

pública que, de maneira cla

ra e insofismavel, se haviam

oposto à extensão da medida
aos comunistas e sim o ude

nismo que pretendia ampa
rar com os seus votos a cau

sa vermelha com uma argu

mentação especiosa que mal'
oculta o interesse'demagogi
co e a íncoerencía de .um

partido dominado pelo adio.
Hoje o udenismo acha-se

aliado com o sr. Luiz Carlos
Prestes e defende na Câma

ra, com rodo o entono, a con
cessão de uma anistia que,
faz pouco tempo, apontava
como sendo um dos topicos
dos compromissos do sr, Jus

celino com a quinta coluna
vermelha e em virtude dos

quais pretendeu anular a

eleicão do presidente da Re

pllblica. '

Florianópolis, Terça-feira 8 de Maio de 1956.

Importante projeto do Depotado Orlando Berloli.
. qoe vem incentivar os futoros bacharels

da Faculdada çatarin8,Dse .de 'ilos�fi�
C f rme divulgamos em I 1 --A Faculdade oatan- Faculdade nao fica a dever aon o

, l' h
.

títuí
-

EI
'

c- crônica de sexta-feira nense de Filosofia e o rssu - ,nen uma ms 1 uiçao. a enossa
I . ,

l' Ih .

última, apresentamos hoje o
i
tado do concurso. de duas! igua .

as me ores e superior

texto completo da importan- I forças que se aharam� De a muitas,
.

te proposição encaminhada um lado, o homem resolu.to, I 6 _ A,o estudíoso dev:m
pelo deputado ORLANDO inqu-ebrantável, de energias

I
ser ex�l��das as preocupações

BÉRTOLI, do PSD, no Le- 'inauditas, incansável e ser�- l.mate�lal_s. O Estado, que tem

gíslatívo 'E .t, dual. E' a se- I no que é o Professor Henrt- a missao da cultura, deves .1

que da Silva Fontes. Não propiciar oportunidades à-:gulnte:
Projeto de lei n? poupou êsse Catarinenae quales que pretendam cons-

Dispõe sobre o aproveita- ilustre as suas energias nem truí-Ia, genuína e sã. A Fa

menta dos Bacharéis da Fa- a sua pertinácía no querer e culdade de Filosofia é, em

1 F ld de que ai Santa Catarina, o a"bl'enteculdade Catarinense de Fi- rea izar a aCU a . m

losofia. está, e�plêndida e promísso- forjado a propósito para o

Art. 10 _ Aos bacharéis da ra. Secundado os esforços do cumprimento daquele "mu-
f H· F ntes o nus" relevante. O 'meu pro-Faculdaele Catarine!lse ele Fi- Pro essor enrlque o ,

losofia, diplomados nos cin- Poder Público, pelo Legislati- jéto não resolve integralmen
co (5) primeiros anos de fun- vo e o Executivo, criou-lhe os te a matéria, porque reputo
eíonamento da Faculdade, é meioS materiais necessários baixa a remuneração com

afsegurado o aprovaítamen- ao lançamento e realização que se acena aos futuros pro- ,••••••••••••••••••••••••••••••if�••••Ci•••••••••••••••••••••• )••H.'
• "," fessol�s, mas, permitam-me •• I,

���!�n�:�����:::��;�;":::
da idéia

:::�::;n;:: : :�Id:�:uç�� :;1... . [te.,
-

�ei:'m'.'
�

a" �.o'�·-I·,a" e' lellte-::·isolicitar, provada a conclu-
I

que seja 'melhor.
..,.7 _ Com estas considerasão do curso, será Imediata

e auton,1".,tl'caI11ente provido ções entrego à deliberação
t

- <.,

t A UDN procura l1E:S e mo-em qualquer eadníra do ensi- da Casa o proje o de que es-
: _ I _ : mento firmar-se numa baseno secundário para a qual tas linhas são a justificação. • Ao contrário elo que a!jr�am os canetairus do situacionismo, não foi o órgão -

política oposícíorüsta, defi-Estou seguro de que não fal- • Itenhn habihtaçâo em decor-
•• do P. S, D. que trouxe. novamente à ha ila o :tflitivo caso do .Iette. Quem o fez foi

•. nindo melhor ps p'::::"'Sliladosrêncía do dinloma expea'ldo, tará ao mesmo - o concurso
G' 1

-

I' d f I 1,"" li t b IIdI. --
.

int 'i: d
. -" -

d h â t t : o .sr, , ovru;pat 0Jl., JQl\ge" .accr·�, nos seul' a :1.."I·):uS e,s l"::J,ID e lU. OS c c ema- :" ao partido com o ln UIW eArt. 3D _ O provimento se- ios san ores" :ep"u adas, an-. g.ógicms (le 10 dEr Maio. .. " _

fazer cOÍncidir o seu ;- 'ogra-rá feitt>' na clas2e inicial da to para aprhumÓ,;-la como,: A.\tes dessa' data e dellois de o atual chefe rIOo Executivo haver assumido o : ma com Os interesse., clt pc,"carreira de professor do en- I para aprová-lo.
• cargo, o jornal do P. S. D. apenas uma vez tratou do mortificante problema, e

VOo Não será porém com el'�asin� secundário e os direitos I Sala das Sessõe3, em 2 de: nas seguintes nótulas, insertas n� sua edicâo de 5 de fevereiro último: iD."maio de1956... - subrepticia aliança com ose vantagens são os' garanti-
I "O NOVO govel'ilador catarinense, em recente entrevista - que e comunistas que lograra COI1-" Orlando Bértoli .

, edos, pela lei, a03 proiessores.
.• merecia melhor veículo _;_ ·éntl'e outras medidas, anunciou, para ® solidar-se na prefel'encia doDeputado

...Art. 4° _ Ao bacharel .que •• resolver o problema do leite na Capital, a aquisição de 300 vacas :;: publico.Anexo, o arti:gO "Universi- vingressar no serviço público,
I rIe raça e um llôstO de resfriamento de leite, em Braço do Nor-!. (Transcrito d'O Jornal,dade e Pesquisa", elo ilustre

...por fôrça desta ,lei, pode ser
te. Mereccm inteiro apôio essas providências por isso que am- de 6-5-56)e conhecido escritor e pro- _ •atribuida a regência de ca-

i
has representam o que de mais objetivo possa o govêrno fazer

':/1'
fessor Afrânio Coutinho, pu-

...
deiras de cursos n::lrmais re-

para ])01' côbro ao racionamento do leite _ o mais barato ali- _blicado na imprensa do pais.gionais, desde que assim o
,mento com que contam os menos favorecidos, na Callital.requeira. : O f:XODO do gado leiteiro da Ilha na�ceu do desinteresse na : I �

d no de •• / : *Art. 5° _ As Escolas no1'- 2 _ No se!gun o a
venda do leite, quando a sapiência do sr. João Collin entendeuilUais particulares, que IU!1- funcionamento, já no proxi-

II\A. IGRA.C'A'"O : baixar o preço do prO'duto. Daí por frente, por mais ca·llazes e I *

cionarem com o reconheci- mo' a Faculdacle diplomará lVI I .. devO'tados que fossem os funcionários" ela Usina, não foi pós- I *

menta do Estado, poderão cis 'primeiros bacharéis.. O '. sivel restabelecer a abundância do icite ao tempo do GO'vêl'no • *

reql�erer O,c::lncurso dos pro- recrutamento dos estud�ntes SELECIONADA: Adel'baI Ramos da Silva. POl� longos anos o povo sofreu as filas, : *

fessorc2 admitidos em virtu- e as promoções, sabem-no to- : a.ltas hora:> da madrugada, sob chuvas e frio, no inverno. Vie- : *
.

u la O Diretor do C.omitê Inter- O • *de desta lei, e ter deferida a dos, se processam na,q e
., ram, del)ois, atenuantes, os cartões do racionamento. O que, no •pretensão, cabendo ao Esta- Casa, com o rigor que se es- governamental para aS Mi-
: entantO', é necessário, é a abundância para o consumo mais :

*

do tôdas as despesns com os perava elo homem que a ins- grações Européias ora em
: alto, mórmente como gênel'o acessivel a todas as bolsas. : *professores cedidos. talou e dos que com êle vie- visita ao Brasil, declarou que .c O GOVERNADOR Lacerda, fazenda cumprir, com a máxi- ..Art. 6° _ Ao bacharel no- ram cooperar. Santa Catal:i- há' no Velho Mundo milhares : ma. brevidade, as duas promessas' que-anunciou, terá aplausos :meado pr.ofessor se assegura na éstá formando na Facul- de agricultores e operáriOS • g'erais". _

imediatamente, 8.inda" o cl'i- dade Catarinense de Filoso- desejando transferirse para o I Res:salta visivel e incontestável desses comel1tários� que a fôlha pessedista, I Acordo Municipalreito de frequenüw os cursos fia a seiva que há de 'vitali- nosso país. Em seguida, o di- g ao constatar que o sr. Govel'naclor decidira enfrentar com objetividade o dolo- •
eh }I'aculc1ade, tendo em vista zar a futura Universidade. E, rigente do Cime mostrou as I roso problema, e3timulúu-o com seu apôio. e- com seus aplausos. As medidas

\

I. Fade ralo diploma de licenciado.' porisso, se a Escola mereceu vantagens da imigração, que ii anunciadas pelo. sr. Goverllador, de qutro passo, punham de manifesto que e§ único _ Em nenhuma o aplauso e o apôio do Poder contribui para o clesenvolvi-; êle conheCia e reconhecia a gravidade do pro.uIema. Vê-se, pois, que o novo- Go- �hipótese o afastamento do I Público, os que a ela acorl'e- menta econômico e bem estar
ii

.

vêl'no, nos Seus primeh'flS dias, não só afirmou a falta do preciosô alimento, co- iprofe.isor de suas atividaeles I ram, nela acreditando, tam- das nações que possuem pe-" mo se dispôs a sani-la, com as mais enérgicas e .objetivas pro.vidências. Acre- $
para este efeito, ultrapassa- bém se credenciam ao reco- quena

-

densidade demográfi-; (Utando no empenho g'ovel'l1amental de encarar a questão, com atos e não com ;rá dois (2) anos. nhecimento do EstadO. ca e amplas áreas improduti-: saliva, com medidas urgentes e especificas e não com berros de histérica demã- •
Art, 7() _ Ao bacharelou 3 _ O projéto que tenho a vas, • gógica - não lhe negamos nossos elogios e nossos aplausos. !aO licenciado que' apresentar honra de submeter à consi- Parece que o homem ficou : Onde, assim, "a velha técnica de negar, negar tôdos, negar tudo"? •

qualidades que o recomen- deração da Assembléia quer espantado com a nossa omi3- : Tendo elogiado c al1laudido as medidas ordenadas, o' diário do P. S. D. não :
dem, a juizo da Congregação gara;tir aos diplomados pela são frente ao problema imi-: mais voltou ao assunto, muito embora, com. o correr dos dias,. a falta de leito :
da Faculdade Catal'i11ense de Faculdade, nos cinco primei- .gratório. Realmente, por to-: se fizesse sentir mais ag'uda. e mais martirizante. Aguardávamos, sileneiosos e :Filosofia, à obtenção do gráu TOS anos de funcipnamento, o dos os motivos, especialmente: reservados, que os 1>lanos do llOder público se concretIzassem, em benefício do :de Doutor, ou revelar real vo- aproveitamento no serviço os de natureza técnica "e eco-: povo. Atitude, co,mo se nota, não apenas razoável, mas de absoluta correção, : so� matrícula se encontmcação para o 111a'op'istério su- público. nomica, o Brasil precisa' de _. manteve este diário. __

-

.

t •
.

-

aberta desde o dia 2 de maio.Perior, o Estado conferirá o 4 _ Este aproveitamento imigrantes. Eles razem sua
• Antes, contudo, que se objetivassem quaisquer dos projetos enumerados.. b

'

n d 'd As pessoas de am os osdireito de, pelo máximo de tem mais o sentido de incen- tecnica e seu es 1 o e Vi a. para a solução .da falta de leite, no momento exato em que; ela começava a cas- •. .

I 1 -
sexos, que desejem alfabeti-'quatro (4) anos, complemen- tivar a continuação dos estu- pará o melO naclO11a, e e-. tig'ar os consumido,res com maior sev6ridade _ com a suspensão, primeiro uma ••I d t· 'd d •
zar-se deverão apresentar-se

-

tal' a sua formação, com um : elos que, própriamente, o de vando a nossa pro u 'IVl a e. vez por semana, depois duas e até três vezes, da venda nos postos _ pl'ecisa- ••
-

t 'b
.

d Ih
. • aos referidos cursos, de suasdos ob]' etivos deste artigo. assegurar uma situação de- e con rI um o para me orla. mente nessa hora, o sr. Governador reabre a discussão do caso, ao fazer,' de ••

-

d t·
A .

h • .-- 1.,_ localidade, afim de procede-§ único - O bacharelou finitiva aos beneficiados. A o nosso pa nmomo umano. Palácio, o' auto elogio do seu próprio Govêrno, à base do proDlema do leite. •N- ·t d t t
-

.

• rem as suas matrículas e re-licenciado que fôr levado ao leitura do projéto dirá me- ao neceSSl amos e a en ar • Depois disso e diante disso, ainda surgem os flibusteiros palacianos com a •exel'cício de qualquer cadei- lhor que a análise que eu para o exemplo dos Estados: invenção rIe que negamo!_; tudo, até o preço e até o leite. Não! Não negamos o • ceberem instruções.
d clisp sitivos Unidos. Temos nossa própria • -

I 'T··t f" 'I h t t tA : I
E' uma cruzada de rele-ra da Faculdade conserva os p02Sa, fazer os o

: preço e nao nega1l1os.0 eite...Iml 'amO'-nos a a uma- os, ones amen e, em 101'-
• Ivante importância e' que me-direitos e vantagens do seu nele contidos. experiencia em Sãó paulo,._ mos de realidade. Assim: a família que necessitar de apenas UM LITRO e ape- : rece o apôio de todos os bra-cargo no Estado, ainda que 5'_ O problema da Univer- Rio Grande do Sul, Santa Ca- nas QUATRO vezes por semana, pOderá obtê-lo, nos postos, por apenas QUATRO •d t

.

t . - O·. _ sileiros. conscios de suas res-nào o exercite. sidade é um problema e arma e ou ras reglOes. s cruzeiros. Já a família que pre.cisar de um ou mais litros diários, terá que re-,
Art. 80 _ De3de que a Fa- quadros, isto é, _de pessoal resultados foram execelentes: correr aos sueedâneos, em pó ou condensados, de custo mais de tres vezes su- : ponsabilidades.·

culdacle manif'este dese,l'o, o não competente mas, sobre- sob todos os aspectos. : pel'ior. : i Vamos Catarinenses coope-
A d _ '

• rar com as autoridades res-tudo e isto é importantíssimo penas evemos importar a Seguindo a demagog'ia do patrão, os escribas palaeianos acham !IUe não é •
que tenha o gosto da pesqui- mão de obra qualificada. Na-: assim. Pois o Governador já não disse que o llreço do leite em Florianópolis é só • ponsáveis por e2ta campa-
sa, a vocação do laboratório, da de. marginais que viriam: de Cr$ <l,oo? Nos orçamentos domésticos eles só admitem estes dados: 18 litrO.!> : nha, prestigianclo�a através

F ag' bl d. - de recomendações aos alfabe-o amor à.s bibliotécas. A a- ra'var os pro emas os. mensai,s .. , Cr$ 72,00, Precisar de quantidade maior é grôsso, desaforo! Os quc. J
t'd dF'l no sos gr nd s ce t b. • tizados no sen 1 o e que Seculdaele Catarinense de 1 0- S a e n ros ur a-

.• sabotàm o Govêrno, necessitando de consumo dez, quinze e vinte vezes maior, •
sofia, mercê de Deus e do ,seu nos. E indisPensavel fazer a. que lancem a desllesa em outras rubricas. Na do leite, não! E com um exemplo • matriculem naS Classes de

,

I ça- E a 'm h.· -. Alfa·betização, para que pos-Diretor, se inaugurou com as se e o' , SSI qu_e ven am debo.chativo - quem não conseguir carne bovina não deve recorrer ao pcrú e
vistas voltadas para a cria- os estrangeiros à procura de: ao caviar _ insinuam que os pais ftUe não obtiverem leite nos lwstos, :to Cr$ 4,00, I samos, assim, eliminar o

de ção de autenticas homens de melhores condições de �ida,: fujam dos sucedâneos do alimento básico às crianças. Quc sugerem? Água ele _ analfabelização em nos::;a
ciencia. Os métodos de estu- trabalhando Pela prospenda- :.' polvilho ou lavagem de talco?

� I �erprr�gresso dedo que ali se praticam,

ri;va-I
de do Bras.i�. . "_ Voltaremos, amanh5_, ao assllilto. um povo de-

llzanl com 0;3 melhores do (Do Dlarlo Cal'loca ele i I ,pende do seu índice ele cllHu-

Brasil, senão do mundo. A 6�5-56). ! e•••••••••6•••t;:t�••••••éjê•••••8•••••••••••••••6•••••••".... ra .

Edição de hoje 6 páginas

Est:ldo cederá o pessoal a

bl' .. :"s::lo por esta lei, para
nela exercitar atividade li
g;�cla ao ensino.
Art. 90 _ Esta lei entrará

em vIgor na data ela sua pu
blicação revogadas as dL;po
siçôes em contrário.
Sala das Sessões, em 2.

maio de 1956.

Orlando Bel·toli
Deputado

•J llstificação

'Cr$ 1,00

I ·"Diário da Tarde"
DIARIO DA TARDE, desde ontem, apareceu

cedo e remoçado, vistoso, caprichado e diferente.
Ao seu leme, como quando êle surgiu, há vinte e um

anos, Tito Carvalho - um profissional de rara com

petência e brilhante talento. Adivinha-se e também
se lamenta que traga o velho Diário o mesmo rumo

político. Mas, de manifesto, que êsse pezar somente
entristece as fileiras. da' oposição, que as outras têm
sobradas razões de júbilo. Ainda assim, também aque-
las podem ufanar-se com superiores alegrias: os'
anunciados propósitos.que devolveram Tito Carvalho
ao seu torrão e ao seu ofício aqui, entre os quais
excelem os da vontade sempre moça de colaborar,
com eficiênCia e pertinácia, no engrandecimento de
nohso Estado. Por uma talvez estranha figura geo
métrica, podemos estar amanhã 'frente-a-frente, mas
paralelos no empenho comum de servir Santa Cata
rina e elevar a sua imprensa, exercendo a

combatividade em bons têrmos, de grente que tomou
chá em pequeno, e apreendeu, que o caminho reto,
embora íngreme, é o em que a conduta transluz em

sinceridade e asseio 'moral. Nesse sentido tomaremos
o antigo e novo diretor do novo e antigo Diário como

relator, e com êle votamos. No mais, com fraternal
abraço, levámos-lhe nosso melhor desejo pelo êxito
da nova caminhada e aqui lhe deixamos, na mais sin
cera 'camaradagem, o recado de vizinhos e àmigos:
aqui estamos, disponha e mande, - ..'

,

Dizia-se que o antigo go
vernador de Minas Gerais,
vitorioso no pleito de tres de
outubro fizera uma firme ali

ança com elementos verme

lhos, à base de promessas que

compreendiam o reatamento
I
das relações diplomáticas
com a Rússia, intercambio
comercial com os países da
"cortina de ferro" e a anistia

ampla e irrestrita para :pres
tes e Seus correligionários.
Chegou-se mesmo a dizer

i que os senhores Juscelino

I Kubitschek e João Goulart
haviam confabulado com o

proprío Prestes, assentando
I
com ele, em troca dos votos

I comunistas, o retorno do par-

I
tido soviético à legalídads.
Viu-se depois que não exis

tiu nunca o menor compro
misso entre" os candidatos

I triunfantes e o pequena gru-
. 'po 'Vermelho que afirmava os

* * * * '"

No início, o cancer é *

uma doença local: con- *

suIte imedtatamente o *

Seu médico
Auxilie a campanha

contra o cancer da As- '",

,'lociação Catarinense
de Medicina.

*

•

* * • • •

A PRFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANOPOLIS, tendo
celebrado um acôrdo com o

MINISTERIO DA EDUCA

çÃO E CULTURA, para exe

cução do plano de ensino pri
mário supletivo destinado a

adolescentes e adultos, insta
lará, no corrente exerclClO,
mais de uma centena de cur-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 'I'erça-feiraB de Maio de 1956.

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

5 - sâbado (tarde) - Frrmácía Cafarinense-.
Rua Trajano

6 - domingo - Farmácia Catarínense - Rua Tra
jano

12 - sábadü (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
'I'rajann

'

13 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
19 - sábado (tarde) --:- Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra .

............................................ 20 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
I selheiro Mafra'

,

•' '-Re s·.t� D' r-!1nte 1'8',po,'II·,' lipe ;�hmi;tábado (tarde) Farmácia Nelson .: Rua Fe-

.. ii U .. / 27 - domingo - Farmácia
_
Nelson - Rua Felipe

• SchmIdt. .

: .

.

31 -:- -quínta-relra (dia santo) '- Farmácia Moder-
• Rua Marechal Deodoro 50.

lI' a R J
_.

P' t•
�

I'
l - ua oao In o

Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!
: Desconto especial para os senhores viajantes. Os' ,

� _ , , er�Iç? noturno sera efetuado pelas
S�nto AntonIO. e Noturna, situadas às' ruas
mídt, 43 e Trajano.

.

A pr�seÍl�e t�bela não poderá ser alterada sem pré
I
VIa autor-ização. deste Departamento,

I '

D
.•
S. P., em m�rç� de 1956.

. LUIZ Osvaldo d Acampora - Inspetor de Farmácias.

-_.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

l'tIÉI)ICO CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras - Partos
_ Opêraçôes - Vias Urinárias

,

Curso de aper!'aiçoam'enb e

.longa ..prática nos .Hoapttala. de
Buenos Aires.
CONSULTÓ.RIO: Rua Felipe

Schmidt, nr, 18 (sobrado). FONE

DR. ANTóNIO MONIZ 35iióRÁRIO: das 15 ais 18 ho-
DE �RAGÃO ras

CIRURGIA TREUMATOLOGIA Residência: Avenida Rio Bran-

Ortopedia co, n. 42.

COiisultórió: João Pinto, 18., Atende ehamados
Das 15 às 17 diàriamente. Telefone: ,- 3296.

Menos aos Sábados --

Res : Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA O ESTADO
_.,

Fone: - 2.714.
'CLíNICA GERAL

DRA. WLADYSLAVA Ec.,pecialista em moléstias de ADMINISTRAÇÃO
W MUSSI' Redação e Oficinas, à rua Con-

• Senhoras e vias urinárias. aaUleiro Mafra, n, 160 'I'el, 3022
e Cura radical das infecções

_ ex. Postal 139.

DR• ANTONIO DIB agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
genito.urinário em ambos OI

Gerente: DOMINGOS F. DE
MUSSI sexos. , AQUINO
MÉDICOS

.

Doenças do aparelho Digestivo 'Representantes:
CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
GERAL-PARTOS Horário: 10lh ás 12 e 2% ás Ó.

Ltda
S

. completo e especiali- Consultório: R. Tiradentes, 12 Rt:'3 Senador Dantas, 40 - 6°
der�lço DOENÇAS DE- SENHO- - 1° Andar - !<'one: 3246.

andar.
�aA� casm modernos métodos de Residência: R. Lacerda" Cou- Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeiro,

diag�ós�iCOS El tratamento.
• tinho, 13 (Chácara do Espanha), Rua 15 de Novembro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTERO - - Fone: 324S. andar sala '512 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS
LISMO BASAL, Na Capital

q,"\dloterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ...•.....•• � . .• Cr$ 170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra' .

CARVÁLHO Semestre ...•.•..•.. Cr$ 90,00
Violeta e Infra V(!rmt;lho. 1 MÉDICO DE CRIANÇA:3

. No Interior,
Consultório: Rua TraJano, n -, ,· UR"- PEDIATRIA Ano ...•.•.•.•....• Cr$ 200,00

10 andar - Edifício do Montepio. PUERICULT '" -

Semestre ...••..... Cr$, 110,00
,

Horário: Das 9 às 12 horas - - A�E.RGIA INFAN�IL,. Anúncio medlante' contrãto.

Dr: MUSSI. ' C)onsultorlO: - Rua

TuadeL-,
Os origitlais,_ mesmo não pu-

Das 15 às '18 horas - Ora.

I
tes n: �. . A H T b lícados, não serão devolvidos. -

MUSSI Resldêncía: - v. irC! 10 A direção não se responsabiliza
Residência: Avenida Tl'Om-1

Luz, n; �55 - TeJ. 2.5�0.. _ pelos conceitos emitidos nQs ar-

powsky, 84.
. Hor�;I?: - Das 14 as 18_ ho· tÍ'gos assinados.

__ _.....:..-- - Tas diariamente '
.

DR. JúLIO DOIN I '"

INFORMAÇõES UTEIS
VIEIRA O leitor encontrará, nesta co·

MÉDICO DR. NEWTON Ilnna. informações qlle n.;;cessita,
E8PECIALISTA EM OLHOS D'AVILA Idiàl'!amentlt e de imediatp:
OUVIDOS, NARIZ E 8:ARGANTA CIRURGIA GERAL ,J'OHNAIS Telefone

TRATAMENTO li: OPERAÇõES Doenças de Senhoras - Procto- ! O Estado .•.••••••...•.. 3.022

[nfra-Vermelho - NebuUzação - logia"-:- Eletricidade l\lédi,·s. IA. ,G.'lzeta ••••...•••..••• 2.656
,

Ultra-Som

I GonC'lltól'Ío: Rua' Vitor MeL- ,DlarlO da ��l1le ••..•.•• 3.579

{T�atamento de ,sin;llsite sem releS n. 28 -'-Telefone: 3307. Imprensa 9.rlc�.a1 ••...••. 2.688

: operação) ,

'

Consultas: Das, 15 horas em HOSPI�Alik.i
Anglo-retinoscopia - Receita de ' diante. •

-'
.

Candade:
Oculos ...:.. Moderno equipamento Residência: Fone, '3.422 (Proved.ol') •..•.•....•.••
de Oto_Rinolaringologia (único Rua: Blumenau n. 71. (Portaria) ••.....•••.•.••

no Estado) Nerêu Ramos •..••..•...•

Horário das, 9 às 12 horas e Militar ••....•..•...••...

dae 16,'às 18 horas.
. • DR. ANTONIO BATISTA' SãSOa'u,Sdeeb)as.t.ia.-.o.••(.C.a.s.a... d.e.Consultório: - Rua Vitor MeI-

reles 22 - Fone 26'/5. ' JUNIOR' Maternidade Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE I los Corrêa •..•••..•••.

Fone 24 21.' . (jRIANÇAS' I'CHAMADOS UR-

Consulta� das 9 'as ii horàs. GENTES
'. .

12�es. e Cons. Padre Mignelinho, �:�!�)d�.�����l���l�.��� :::�:
'

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
Polícia (Sala Comissário.. 2.038

HOEPCKE'"

OB"TO Polícia (Gab. Delegado) .• 2.594
.

DR. I. L.'I. COMi>ANÜIAS DE

Doenças do !��!� respiratório TJt��������.� , �.700 ÁTAIIO,..MOTOR (CCIRL'TUBERCULOS� I �ruzeiro do Sul ••••••.. 2.500 l' ti
RADIOGRAFIA E RADlUSCOPIA Panair................... 8 553

DOS PULMOES' Varig .. 2:325
Cirurgia do Torax • Lóide Aéreo ;...... 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real •.......•..•..••••.. 2.377
nal de Medicina. Tisiologlsta eScandinavas . . . . • . . . . . •• 2.300
Tisiocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

rêu Ramos Lux •.....••.•...••.•••'.

Curso de especialízação pela Magestic .....••...••••.•

8. N. T. Ex-interno e Ex-assls- Metropol ..••....•.•... ;.
tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta \ .•

Guimarães (Rio). Cacique .......•..••••••

Cons.: Felipe Schmidt, lI8 -'- Central .•..•.••.•••...•••
Foné 3801 Estrela •...•..•.•••..••••

Atende em hora marcad�.

,Ideal
.......••.•••.•.••••

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO'
80 - Fone: 2195 ....' Disque •.••.••. � .

INDICADOR PROFISSIONAL I

Dentista Dara
i

, crianças _

'

'

DR. JUAREZ PHILlPPI
Edifício. João Alfredo -

1\-1 É. D I C O S
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA
Diplomado "ela Faculdade Na
cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-Interno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof.' Octávio Ro

drigues Lima)
Ex-interno do 'Serviço de Cirur
gia do Hnspital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Carldade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAçõES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende diã
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: Generàl Bltteríeourt n,

101.
'

Telefone: 2.693.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO' ....;..

Rua Vitor Meireles, 60.
FON.E:: 2)168

Florianópolis -

DR." ross TAVARES
IRACEMA

nOENçkS NERVOSAS E MEN·
TAIS .'_ CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentats. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUM'ÓRIQ - Rua 'I'ra

jano, 41 -:-"<lhs 16 às 17 horas.
,

RESIDtNCIA: Rua Bocaíuva,
139 ,TeI. 290�

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Hcrário r 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atendê axclusivamente com

hora marcada.DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de CÍínica Infantil
da As.sistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua 'Nunes M.
chado, 'I - Consultas das' 15 às
18 horas.

'

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, .5 - Fone : 3783

r

DR. CESAQ BATALHA DA
-

SILVEIRA
'

Cirurgião "Dentista
Clínica de Adultos : e

Crianças :Raio X
Atende .com Hora Mar

cada:
.

Felipe, Schmidt 39 A Sa
las' 3 e 4.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO DI

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

CII�a do Rio de Janeiro TOMAGO E DUODENO, ALER-

CLINICA MÉDICA GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIA NICA GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei- DR. J(1LIO PAUPITZ
reles, 22 TeI. 2675. FILHO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20a enfermarsa

Sexta feir!,s: e Serviço de gastro-enterologla
Das. l� a.3 18 horas

. da Santa Casa do Rio de Jeneiro
.

Residência:
°
Rua Felipe Seh- i (Prof. W Berardinelli).

nudt, 23 - 2 andar, apto 1 - I C1l.1:so· de neurologia (Prof.
1'eI. �.002. . Aus1lJegesilo).

'

,

DRHENRIQUE PRISCO . Ex-Jnterno do Hospital mater-
• mdade V. Amaral.

PARAISO DOENÇAS INTERNAS
IhÉDICO Coração, Eatômago.s íntestdnc,

Operações �,Doenças de Se- fígado e v.ias biliares. Rins, ova-
nhoras - Clínica de Adultos. r ics e útero
, Curso 'de Especialização no Consultório:' Vitor Meireles 22.
Hospital dos, Servidores do Ea- Das 16 às 18 horas.
tado. Residência: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. M!lriano de Fone: 3458.

Andrade). .

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

Consultas - Pela manhã no DR. MÁRIO DE J,.ARMO
Hospitwl de Caridade., CANTIÇÃO
À tarde das 15,0!l hs. em dian- M É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- .

ADULTOS
dentes. Tel. 2766. , Doenças Internas"-Residência - 'P.ua Presidente CORAÇÃO __ FIGADO - RINS
Coutinho 44. Te!.: 3120: .

_ INTESTINOS

CLINICA Tratamento moderno da

de SIFILIS

OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ Consultório - Rua Vitor Mei-

E GARGANTA eles,22.
DO

DR. GUERREIRO DA
,

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO, do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE!RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPITAL
À TARDE -,das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n". 2 ,

RESIDÊNCIA - Felipe Sch
midt n". 113 ':reI. 2365.

A D V O G A DOS

DR." JOSÉ MEDElROS
VIEIRA

.

I _ 4.DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina •

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

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

................•�....

D E N TIS TAS
DR. SAMUEL FONSECA

€lRlURGUO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal,' .....·

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho.

DIATERMIA,
Consultório e 'Residência:
Rua Fernando Machado, n, 5

Fone: 2225.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
It- Coqueiros

Consultas: das, 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

.

ClRURGUO-DENTJSTA
CbNSULTÓ�IO EdiflciG

Partenon - 2° andár - Bala
203 _: Rua Tenente Silveir.a, 15.
Atende diáriamente das g às i

11 horas,
3as e 5as das 14 as '18 horas•.

- 19 as 22 horas.
ConfecciolTa Dentaduras e Pon

tes Móveis d, Nylon.

2.314
2.036
3.831
3.167

das Esquadrias I FARMACltAS DE PLANTA0
DE ALBERTO RICBTER

Rua. 21 de Maio, 612 - Estreito - FlorianópolIs
Portas, ,janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., COlL

estóque para entréga imediata.
Execüção aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos. .

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

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambía
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visitá' nos "dará prazêr,

.

'Viagem tom segurança
e' rapidez "

-

-so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIB'b.s DO
"-.

�RIPIDO�SDL-lílflSILlll'O;=-
Floria.nópolis - Ita1af, - Joinville --, Curitiba

-

." r , .•.•.
'-� _-

PLANTÕES: DE FARMÁCIAS

� MÊS DE ABRIL

..

Ag';'n"�C'l�a_"'"e.- -'H.ú�:D;(o·apro elquina:da
� Rua,::Tenente .Silveira ; IW

Farmácias
Felipe �ch-

•

AL.UGA-SE NO CENTRO

Expresso Florianópplis LIda .•.
ENDERE�OS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

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

Matriz: •

FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6

25-35 (Escritório) Telefone : 12-30
Caixa Postal, 435 Eud. Telf>.g. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

FUial: SÃO PAUI..O Agência: PóRTO ALEGRE

I' "Riomar"
Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo.

64
Telefone: 2-il7-33
Atende "RIOMkR"

End. 'I'eleg, "SANDRADE"
\

Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

. Agência: RIO DE JANElRO
"Ríomar" ,

Agência: BELO lIORI
ZON'fE

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

ou Repartição Publica.

TRATAR NA

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

"A MODELAR"

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

At.ende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuadoa pelos nossos

agentes .'
"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

Orga'nização Juridica
Conjabil Lida.

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

-:0:-
Séde: Rua 'I'raiano J2 - Edifício São Jorge, s{ila 4,

.1° :'ndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis

tratos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
terior junto às repartições públicas, desta Capital.

•

A HORA DO

TÔNICO ZENA

3.163 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOVJ� 1\.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA,
8.121 -Fones: 25-34 e 25-35 -

Rio
4-5

9-5 "Íl-5 17-5
22-5 24-5 30-5
4-6 .' 6-6 12-6'
17-6 19-6 25-6
30-6 2-7 8-7

O horário de saída de F�rianópolis será
horas e, do Rio de Janeiro às i6,OO horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, I1habela e Ubatuba.
I Para me)hol'es informações, dirijam-se à séde da

____... Emprê.sa, à rua Cºnselh,Eliro., :M�f:nl.. 30 - Tel�fo,ne 22-12,

DR. IVO VON WANGENHEIM
D ENT 1ST A -�

CQnsuIt6r�o .l:Q.a BQ�aiuva, 42

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE' ADULTOS
E CRIANÇAS ,

Consultório - Rua João Pin··
to 10 - TeI. M. 769.
ConsultaH: Das 4 às 6 horas.
Residência, 'Rua Esteves Jú'

nior. 45, Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND,

Formado pela Faculdade Nacio:
nal, de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na.' �'e�,sa de
Saude São lI'hgtlel

Prof. jj'ernandl1l Paulino
'Interno por 3 anos do Serviço

de ,Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLlNICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SEN;HORAil,
CONSULTAS: No Hospital de

",,"idade, diá,.iq,m'!ute pAla lIl,l\-
nhã ",'

h:o.SLDENCIA. -' Rua Duartejflchutel. '29 - rr"\ef. 3.2�A -,
Fl()f�"llOJ;!�lil!

2.021
2.276
3.147
3.321
1I.449
2.694
8.37.1
3.659

r

---,-----

BOEPCKB··
ITINERÁRIO

SAlDAS DE
I DA VOLTA

�Fpo1is. Itajaf Santos
,

5-5
18-5
31-5
13-6
26-6
9-7
às 24,00

06

À SUA MESA!

Fabrica de Caixa
.Esquadrias

e

Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca
valos instalados, junto ao porto. Excelente opQrtunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI,
rua João Pessôa, ItajaL

, Vampaoba Contra o Caneer,
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO C..;\.TARINENSE DE 'MEDICINA

(:hama a atenção dQ povo, para as palestras, que' estão
sendo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as

4as feiras, as 20,45 l}oras e pela Rádio Guarujá, todos os

sál;>a<lºs, aêJ5 horas ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florlaaôpolts, Terça-feira 8 de Maio de 1956.

, Sociais
VOCE SABIA QUE.

AVISO
! NOBRE GESTO DE

, SOLIDARIEDADE
HUMANA

Conforme já é do conheci-

mento público o "Lions Club" O Coronel Comandante. �aa Guarnição Militar de

de Florianópolis levará a F loríanôpolis e l40 B. C. faz saber, por intermédio deste,

efeito, dentro em breve, a qUe se acham abertas as inscrições para o concurso de

construção de um Hospital adímíssão ao "Curso de Formacão de Oficial Farmaceu-

ONESTALDO DE PENNAFORT Infantil. tíco", que funciona na Escola' de Saúde do Exército,�

Sob o consentimento das estrêlas, Dizer da alta significação no Rio. • �

Nós dois, repletos de silêncio antigo, dêsse empreendimento de - 'Data da inscrição: l° a 31 de Maio de 1956

que os que vivem a amar trazem consigo tão profundo alcance social - Condições estabelecidas pelâ Portaria na 1105 de

nos amaremos ternamente, pelas é superfluo. Si outros fatos novembro de 1955 (D.O. 278 de 6-12-55): ....

não existissem para atestar a a) Requerimento ao Diretor da Escola. de Saúde do

elevada compenetração so- Exército, pedindo matrícula. (Modelo publicado no D. O.

cial do "Líons Clube" na nos- acima referido).
sa Capital, bastaria a cons- b) Certidão de idade "verbum ad verbum", provando

trução desse Hospital para ser o candidato brasileiro nato e ter no máximo 28 anos,

recomendá-lo à admiração referido ao ano da matricula.

de todos. c) Diploma de farmáceutico, já registrado.

.Sábado próximo, dia l{se- d) Documento -q�e prove ser reservista.

rá levado a efeito nos arísto- e) Atestado de honorabilidade passado por dois ofí-

cráticos salões do Clube 12 ciais das Forças Armadas ou por autoridades judicial

de Agôsto, um grande desfile ou policial do local onde residir o candidato.

de modas, em benefício dêsse f) Ficha individual (Modelo publicado no D. O. de
!

nobre empreendimento. nes- 6-12-55 pg. 22268).
filarão Os mais belos exem- g) Atestado de vacinação anti vartolíca. I

••••••••••••• plos de artigos da estação h) Duas fotografias 3x4 de frente, busto e de cabeça:
atual, cuja apresentação es- descoberta. .

"
tá a car.go de elegantíssimas i) Comprovante de haver satisfeito a taxa de inseri

senhoritas de nosso meio so- cão (200,00) duzentos cruzeiros, seja por pagamento na

cíal. Provavelmente 'virá to- Secretária da Escola, seja mediante remessa pelo correio

mar parte no desfile uma ele- ('U estabelecimento bancário.

gantíssíma modelo da gran- j) Ata comprovando têr sido julgado capaz no exáme

de firma confeccionista médico. (Exame feito pela Junta Militar de Fpolís).
"Meteor" cujos famosos pro- Os documentos devem trazer as firmas reconheci

dutos são de exclusividade, elas e não devem apresentar rasuras, irregularidades ou

em nossa praça da "A Mode- discordância quanto à filiação, naturalidade, nome e ida

lar". de do candidato. O diploma a' que se refere a letra "c"

Nessa mesma noite será poderá ser entregue até a data do inicio das provas

feita a escolha da represen- pratico-orais.
tante máxima da beldade flo- Número de vagas: 30 (trinta).
rtanopolltana, a qual, poste- Os candidatos poderão obter maiores 'detalhes na

riormente, disputará o ambí- Secretária do l40 BC.

cionado título de "Míss San- _ Virgilio Cordeiro de Mello

ta Catarina". CeI Cmt do l40 BC e Guarn Militar Fpolis
A Exa. Senhora Dona Maria

Madalena de Moura Ferro,
prontificou-se, num nobre.
gesto de solidariedade à alta
finalidade filantrópica da
festa, a ceder o já renomado
Côro Infantil do Educandá
rio Santa Catarina, da qual

�
é digníssima Presidente, para
maior brilho e êxito da mes

Uma encantadora blusa de JUDY BOND para ser usada
ma

com qualquer saia, em popeline de côr �scura, com m,an-'
,

gas fôfas e curtas, golinha e punhos brancos com borda- , '

rio de flôres, em diversas côres. Botões pequenos na
'

- . ANIVERSARIQS

frente. (Foto Transworld) FAZEM ANOS, HOJE:
- sr. Sílvio Lang Jacques,
orrtador chefe da séccíonal

'!f da Caixa Econômíca 'Fede--

P A S S A OOral de .Santa Catarina
.

.
. '.

--- sra. Mária Helena Gri-
. ,{'(:�1f�i Io Lacombe, esposa do dr.

Angelo Lacombe, clinico re-

A data de hoje. recorda-nos que: sidcnte eni Criciuma
.

,em 1840, d:fes� de Ca:n�aubeira�,. na provi�cia I
.

- sr. Oscar Pinto de ou

do l\fa�'anh�o, pelo capitão Ignácio de Almeida,
I veira,

do alto comercio 'lo

que foi ferido ao mais aceso do combate contra. cal e pessôa muito relacío

os revolucionários Balaios. A canhoneira "Lega- � nada nos meios sociais des-

Iidade muito auxiliou no lance os elementos
I

ta cidade
.

imperiais; ,I - dr. Tom Wildi, erige-

em 1868, segundo combate de Iuassí, na jnar- nheiro civil

gem direita do Paraguai, a. que os locais cha- ._ Neli Schmídt Guima

m�m de C�aco, t�ndo o coronel �enuino de Sam- rães, esposa do capitão
paio repelido dOIS ataques dos infantes de So- João Paulo Guimarães
lano Lopes. As perdas dos assaltantes foram - sra. Iolanda Vendhau-
mais elevadas que as dos b:�sileir�s; .

sen Campelo, esposa' do sr.

em 19.43, na alt�ra de Mac�Io, o prm�elro tenen- E. Campelo de Araujo; resí
te AVIador Sarnir Barros Pinto, coadjuvado, por .dente no Rio de Janeiro

tres Sargentos e com um avião B-18 da nossa - Ari Capela alto fun

FAB pôs a pique um submarino do eixo que cionário dos correios e' telé.
perseguia um cargueiro nacional; grafos
em 1943, no Rio de Janeiro, foi inaugurado pela - sr, Osvaldo Climaco,
Academia Brasileira de Letras o "Curso Ca- dedicado- comissário de polí
mões" composto de onze conferencias sobre cia
Luis de Camões; -- sr. Patrocínio Ourí

em 1950, no Rio de Janeiro, faleceu o dr. Vital ques, filho .do sr. Patrocínio

Brasil, ilustre cientista, criador do Instituto Ouriques, do alto comercio

Butantam. "'it local
André Nilo Tadasco ---------_

POEMA

noites de calma e de luar profundo
em que as almas dos olhos que se abordam

em gôtas de água trêmulas transbordam,
como água que enche o olhal' do lago fundo

E se, um dia sentirmos que se finda

O amor mais triste do que a morte ainda

tentaremos uma última ternura

para que o nosso amor volva a viver,
como uma nota de órgão que perdura,
como as chamas sonâmbulas que acordam

e ardem mais alto no ar para morrer ...

JOÃO KALAFATAS
'10 SECRETA'RIO

•••••••••••••

ULTIMA MODA

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE ENGENHEIROS
ASSEMBLEIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, ficam convocaaos os se

nhores engenheiros socios para compareCerem a sessão
de As�emblé�a Geral Extraol'dinária, 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 havendo numero legal, será. realizada a sessão com

qualquer numero de sacias presentes às 15 horas e 30 mi

nutos, conforme preceitua o Artigo 55 dos. Estatutos. .

Florianópolis, 21 de abril.de 1956.
o SANGUE E' ,A VIDA

.
�,

DIFERENCIAL PARA CAMINHÕES
Um conjunto completo e peças- diversas em separado.
A venda na rua Almirants Lamego, 25. Nesta .

A mais bem afreguezada e sortida no Estreito ven

I�s�
, -

.Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolis..
..-......�.,-."p."'\.-..-.-...........JAw......_...-wa__�.t6�...-...-.v�n_�""'"

HOJ E MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL

EDITAL DE CONCORRí:NCIA
_

Acha-se aberta concorrência pública, para instala
çao e exploração do serviço de rastaurante, bar e café

�iO aeroporto Hercilio Luz, nesta capital, até o dia 8 d�
Junho, próximo vindouro.

. .

Qualquer informação, será fornecida no local acima
indicado, com a Administração do aeroporto.
••••••••••••oee.G••••••®0.o.e.�••e•••��oo••

JÂNIO CONTROLADO
8 DE MAIO

as ligações clandestinas eram

obra do Departamento de Or

dem Política e Social. O go

vernador paulista recusou-se

a ouvir a reclamação, <1.>,,,,,,,,u

do que o assunto já

cíal da polícia paulista _ de entregue às autoridades

acôrdo com os elementos co- petentes e acrescentou

lhidos Pelo delegado Carlos promoveria processo contra

Eugênio Bíttencourt Fonseca. prefeito por insinuação
Acasa da Avenida Brigadeiro. responsabilidade.
Luiz Antônio, onde eram in- : S. PAULO, 5 (VA) _ O

terceptados Os telefonemas Ribeiro de Andrade,

para Os sr. Toledo Pizza, pre- do DOPS daqui, estava índig
feito de São Paulo, foi aluga- nado CDm a acusação do pra
da por dez mil cruzeiros men- feito Toledo. Piza e o senador

sais pelo investigador Vicen

te Nocolino, a quem foram.

entregues as chaves a 27 de

abril, servindo de fiador .Híl

de Maues, tesoureiro da
DOPS. O apartamento, na

Avenida Rebouças, onde gra

varam as conversações do

sr. Lino Matos, foi alugado
em seis de abril por Arnaldo

Moura Lacerda, funcionário

da DOPS, que depositou a

sr. Antônio, fiança correspondente a três

3515, das 12 meses de aluguel.
RIO, 5 (VA)··_ O prefeito

de São Paulo, sr. Toledo Piza,
avistou-se com o governador

J.,ânio Quadros às primeiras

Carteira da Caixa Ecôno- horas da manhã de hoje,

mica Federal de Santa Ca- quando lhe fêz um relato das

tarina sob o nO 1711 20 sé-, ocorrências,
declarando, fran

rie.
.

camente, que em sua opinião

Dadas as elevadas qua
lidades de carater e d:e co

ração, a distinta aniversa
riante ver-se-á por certo,
na 'data de hoje, que lhe é

tão, cara, cercada de vivas
manifestações de apreço e

regozijo pelo grande ci�'cu
lo de amizades de que des
fruta em 0- nosso meio .

I

! À distinta nataliciante os
.

de "O Estado" apresentam

l
sinceras felicitações.

S. PAULO, 5 (A) _ As liga
ções telefônicas clandestinas

para as residências dos srs ,

Toledo Pizza e Lino Matos fo

ram patrocinadas pela Divi

são de Ordem. Política e 80- PARTICIPACÃO. ,

Reinaldo Wendhausen e Eusa de Mello We1'ldhausen

.

o nascimento de seu filho Reinaldo, ocorrido
dia 6· do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa:

que ficava, assim, a par de
tôdas as cQnversas entre os

srs. Toledo Piza e Lino Matos.

-----_._--_.-,.�---

Sra. dr. Zulmar Lins Neves

Transcorre hoje o aniver
sário natalício da exma.

sra. d. Maria Esmeralda
Lins Neves, espôsa do sr, dr.
Zulmar Lins Neves, digno
diretor da Maternidade dr.
Carlos Corrêa.

Lino Matos contra a Divisão

de Ordem Política e Social
como responsável pela
sura estabelecida sôbre seus

telefones. O diretor do DOPS

esteve no Palácio Campos
Elíseos a fim de conf'erencíar

com o sr. Jânio Quadros
respeito. Mais tarde, anun

ciava-se no palácio do govêr
no que a indignação do sr.

Ribeiro Andrade descera a

ponto de estar decidido

processar o prefeito' e o sena

dor.
S. PAULO, 5 (VA) _ Tô

das as ligações clandestinas
.

pelo telefone eram fornecidas
ao governador Jânio Quadros,

N O T A
ESCOLA DE SAúDE DO EXÉRCITO

Encontram-se abertas as inscrições para o Concurso

de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Farma

cêuticos.
As inscrições, cujo prazo termina a 31 do corrente

mês, estão sujeitas às condições estabelecidas pela Por

taria do M. G. de nO 1105, de 10 Nov 955 (D. O. 278, de

6-XII-55).
.

As vagas, em número de 30 (trinta) serão preenchi
nas de acôrdo com a Portaria do M. G. de nO 373, de

20 Fev 956 CD.D. 45, de 23-II-56).

Casal com um filho, pro
. cu·ra casa ou apartamento
para alugar.
Tratar com

pelo telefone
às 18 horas.

PERDEU SE

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

ZE-MUTRETA

.

.....
'

De ordem do sr. Diretor do Dapartamento da Fa- ,

zenda, torno público que, durante o corrente mês, se �ro- "
cederá neste Departamento, a cobrança das taxas aCIma

mencionadas, correspondentes ao 10 semestre do ,corrente!
8.no.· .,

Findo o prazo acima, as aludidas taxa serão cobra...

·d.as acrescidas da multa de 20%.
Departamento da Fazenda, 3 de maio de 1956.

,W. D'Alascio
Oficial Administrativo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As 3 - 8hs.
Eleonora ROSSI DRAGO

em:

JANELAS FECHADAS
No Programa:
Cine Noticiado. Nac.
Preços: -11,00 - 5,õôf
Censura até 18 anos,

As 5 - 7,30 - 9,15hs.
"Sessão das Moças"

Dan DAILEY - Diana
LYNN em:

MUSICA E ROMANCE
technicolor

No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50.
Censura até 5 anos.

mS'i�!'!.
As - 8hs.

El izabeth TAYLOR
Stewart GRANGER em i

O BELO BRUMMELL
technicolor

NQ Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.,
Censura até 14 anos.

IJa1Q
As - 8hs.

_

"Sessão das Moças"
Dan DAILEY - Diana,

LYNN em:

MUSICA K ROMANCE
technicolor

No Programa:
Sul em Foco. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00
3,50.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Lilia DEL VALLE

Julian VILLAREAL em:

E O MUNDO NÃO SOU_!!E
No Programa:
Ciue Noticiaria. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até i4 anos.

As 7 - 911s.
"Sessão das Moças"

Ellen DREW em:

SONHO DE UMA- VIDA
No Programa:'
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 1,00 - 2,00-

3,50.
Censura até 14 anos.

EMPREGADA
Precisa-se de duas em

pregadas para o Rio qus fa

çam todo serviço de casa. Pa

ga-se bem exige-se referên
cia. Tratar a rua Vitor
Konder 71.

, � ...

..;,;:; }

EDITAL DE CONVOCA
çÃO ,

Na qualidade de presiden
te do Sindicato dos Bancá
rios, convoco os SI's. asso

ciados para participarem da
assembléia geral extraordi-
nária do dia 11 de maio .cor

rente, e que será realizada
na sua sede social, à rua

Visconde de Ouro Preto, 13

sobr., em la. convocação às
1.9 horas, e em 2a. e última

convocação às 20 horas, com
qualquer número de associa
dos presentes, com a se

guinte ordem do dia:
AUMENTO DE VENCI

MENTOS.-
Florianópolis, 6 de maio

de 1956.
Abel Capella, presidente.

,*
�-"---_.,---

Florianópolis, Terça-feira 8 de Maio de 1956.

PROGRESSO 'NA lRDÜSTRIA IlASIlElRA:'
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' ._', n'Uo :d.:::Janeiro • Rua da,Quitanda, 46 • s. Paulo - Rua José BoniFácio, 227/"'33 8. � Alegre - Rua Mal'. Flor}ano, 271 • 8. Borizont•• Ruo Goiás, 1a7 • Curitiba.

fUto 15 'd. Novembro, 456 • Recife - R. da Palm'o, 167 • Salvador - Av. Estad-o. U ; (Ed. Wildberger) • s�l�s 363/5/1 • Juiz de Foro • R. Bastista de Oliveira 74�.:q
,alotu$ • &i,g GQJ._ Net9, 251-A • Filiais em Santa Catarina: Flo;�,-..

.
."Iis � RUQ Trajano, 1a-6 • Blumenw,. l,rQYJo 4 a.. fIYti@Ír.o, 23 ..1.'

-li.
':1 ..

." 'fi.
:.

·indúst"io br(Í'silekCl,.c!�se-nvolve-se a pns
sos largos e a R'emingtún Rond orgulha-se
de participar dêsse surto de proçresso, ten
do invertido enormes -capitais para c cons

trução de um moderno- p.�'que' 'il,'CL,irioL
Nestas instalações, que se estendem por
uma área de 72.000012" na Avenido elos

Bandeiras, Riode Janeiro, a Rerninçton i�Cind
está aplicando 'C! sua experiência de mais

de 80 anos na fabricação de rnóquinos de

escrever, e de sua linha' de rnontoqern es

tão saindo e sendo entregues CiO público
os primeiras' máquinas Reminqton inteira

mente montados no Brasil, com O mesmo

padrão universal de alta qualidade e ri

,gorosa precisão técnica.

-Dentro em, breve terá início a seG'Jr.d-:1
etapa dêste plano de irubolho. Pore Ci S0:1

execuçêc, a Rernlnqton Rand instclorú no

Brasil a primeira fábrica de rnúquincs de

escrever com modernís-simo' equipamento
cuja importação - corno investimento de

capital - já foi aprovada pelos cutorldc
-des brasileiras. Dêsse modo, a Reminqron
Rand ficará aparelhada para prõduzir no

país tôdas os peças das mundiolrnenre co

nhecidas máquinas. de escrever Remíngto�·
tipo Standard.

A Remington Rcnd, incorporando-se ao par

que industrial brasileiro, demonstra o sua

confiança nos destinos dêste país e na ca,�

pacidade .de trabalho dos brcslleiros que,
nos escritôrios e nas oficinas, lhe permitem

./

Ievor avante o seu plano de crescer junto
com o SrQ�iJ.

,
, i

I

•

montadas'
/', '"

t-{f. -:,:

,

[f·
...

;<:"')

.�r�'e
�:-'" '

t ;r ,

,�.

I'

)

Lavando i' om Sabão'

'Yiraem Especialidsde
. dll' Gla,. TIIZIL IIDOSIIIIL-Jolnllll- (lIaroafreglstrada)
t.: D eCO'D miza- e temp t: 'din iro _

..

CASA PRATT

AGtNCIAS NAS .pRINClP�IS Çlt>ADES DQ PAiS

-------,-----------------------�----�--��Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAnu Florianópolis, Terça-feira 8 de Maio de 1956.

o lote-amento' �8 Caoasviaira
. A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLlS COMtlNI�
CA AOS INTERESSADOS QUE JA ESTAO ABERTAS AS �NS,

CRIÇÕES PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTO
DE CANASVIEIRAS,. MEDIANTE DEPOS ITO DE Cr$ 2.000,00
(DOIS MIL CRUZEIROS). - TODAS AS INfÔRMACÕES SE-
'RÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DA

PREFEITURA MUNIC�PAL DE FLORIAN OPOLlS, DE ACORDO
COM O DECRETO QUEJ�EGULAMENTO U O MENCIONADO

LOTEAMENTO ..

�...... ,-

:1 D tlA t
.

JUIZO DE DIREITO DA no Primeiro Distrito de Por-

COMARCA DF 'fIJTlCAS. to Belo, os quais compa-r-ece
rão independentemente de

citaqão. Beques mais qúe,
depois da justificação, seja
feita a citação dos atuais
confrontantes do imóvel,
bem como dos interessados

O Doutor Francisco José incertos e desconhecidos

Rodrigues de. Oliveira, Juiz por editais de trinta dias,

de I)ireito da Comarca de do Sr, D-iretor do Pateímô

Tijucas, do Estado de .Santa nio da União em' Plorlanô
Catar'ína, na forma da lei, 'polis,' e· do Sr. representan-

te : -do -Minístério ). públ.icoetc. ,. . .

. FAZ SABER a todos quan- nesta Ci-dacle,· - a: fim de

tos interessar possa o rire- côntestárem a presente ação
sente edital -de citação .de

.

110·131:3:Z0. de d-ez. dias ROS ter-
-

ihteressádos ausentes, íncer- mos:aó 456 citado, - sendo,
tos e desconhecidbs,' 'com o'· áfi�nâl, reconhecido o domí

-,

prazo de trinta dias- virem nio do suplicante sobre o

ou dele conhecimento tive- réferido 'imóve1,' cuja .sen-
rem que por parte' de.Jacin- iença lhe- servirá .de tí.tulo

V d _ m .lambique,
,

I 'b'l
., - en e se u a

to José Dias 'lhe !?i �ir��i�a,� la, ,�' �:ra, a·l;tsc.l"l"çao,?o com capacete de 'cobre em

a petição do teor �egl�lhte,: R:eg'lstro ---de--Imj;lv.elS,;;Da1�' perfeito :e$t-ffda;.'Co'�1. J� .!!ª,=pa

"�xmo. Sr. Dr..J1UZ- de"D1�
ft p,:'esepte o''V.�i�!,"<d�:qr$'Jf;:' cídàde dê" 165 lítrQ-S':de çal

reito . da Comarc.a - J�- 3:Tfoo,oa para os efeitos Je- elo. Preço de ocasião; tra
CINTO JOSÉ DIAS,

. brasí-
. gais. -Protesta-se provar. o com João (Ludberto em Rio

·lejl'o, casado, lavrador, re- .alegadn-com testemunhas e Vermelho.
-

s iden te- e domiciliado no lu- vístoria.. se necessário. O

gar Trombudo; município signatário desta tem sua re
de Porto Belo, desta Cornar- sidêncta 'nesta Cldade, ·à rua

ca, quer mover a presente Coronel Buchele, onde rece

ação de usucapião em que be . �itação. Néstes : termos

expõe e requer a V. ExCüi.. P'. dererímento. Sobre os se

o seguinte: - I - O supfl- los devidos, lia-se r 'I'Ijueas,
can te é posseiro, há mais Íj), d� abril - de 19'56. (a)
de trinta e cinco anos, ptr Claudio Caramurú de Cam-
si e seus

.

antecessores, de pos.'" Nm dita petição foi ,

um terreno situado no rugàr exarado o seguinte despa- ",�""""""."""'."""''''''''''''.ho''''•••..l''.h.....

"Trombudo", município de cho ; - "A., designe o Sr.
Porto Bélo, desta Comarca, Escrivão dia e hora, no 10-
contendo a parte de Leste cal. do costume, para a jus-
48 metros de frentes e 1.100 tificação, feitas. as devidas
ditos de fundos até certa al- intimações. Tijucas 16-4-
tura e, daí, alarga com 170 1956. (a) Francisco José Ro
metros de frentes e segue drigues de Oliveira - Juiz
com 466. ditos de fundos, de Direito." Feita a justifi- •••G ..

perfazendo uma área de cação, foi proferida a se-

B5.420 metros quadrados; guinte sentença: "Vistos, DR. EWALDO JOSÉ RA·

-- extremando ao Leste etc ... Julgo por s'entença MOS SCHAEFER

(frentes) com quem de di- procedente 'a justif�cação
reito e a Oeste (fundos) em retro pi'ocedi'da nestes au

terras de Primo Batista ou tos de justificação, digo,
com quem de direito, - ao· autos de Ação de Usocapião
Norte em terras de' José requerida por Jac-into José
Tomio e ao Sul em ditas de Dias, para que surta todos
José Jacin<to. -II - O re- os seus devidos e jurídicos
ferido imóvel foi adquirido efeitos. Citem-se; por man

pelo sup'licante há doze dado, os confinantes conhe

anos, de Estevão Pedro de cidos do imóvel; por edi-
Souza e êste, pOI' sua vez, o tais, com o prazo de trinta I DOC"S I Tcornprára de Teot?I1:io Pei- dias, os interes.sados incer- D D OBTAS
xoto que o adqUlrIra de tos e desconheCIdos, na for-

. . .

Benjamim Morias que o

I
ma do determinado no arti- DoceIra cspecIahzada em

pas�uia há mais de vinte go 455, § 10, do Código de Pôrto Alegre, aceita e�co
anos, - e tanto a posse do Processo Civil; pessoalmen- mendas de �oces, enfeItes,

suplicante como de seus an- te, o Representante do Mi- tortas e pu�ms para �asa
tecessores datam d mais -de ' nistério Público; e por pl'e-. mentos, batIzados e alllver

trinta e cinco ano:' portan- catória, a -ser expedida pa-.
sários. � Rua Feliciano

to, - e sempre exerceram- ra o Juizo de Direito da la �llnes. PIres, 12

na contínua, pacífica e inin- Vara da Comarca de Floria- 1
.

terl'uptamente, com "ani- nópolis, o Sr. Dtretor do!
mus domini". - III - Em Serviço do, Patrimônio da 1
vista do .exposto quer o su- União. Custas afinal. P.RJ.. W••fllli
plicante . regularizar a sua Tijucas, 30 de abril . de

po::;se sobre o referido imó- 195G. Ca) Francisco José Ro

vel, de conformidade com o dr'igues de Oliveira - Juiz
disposto na lei federál de Direito." E para que che-

2.4.37, de 7 de março de gue ao conhecimento de to-

1955, que modificoi! o artigo dos e ninguem possa alegar
550 do Código Civil, e para ignorância, mandou expedir seis. Eu, (a) Gercy dos An
e dito fim requer a designa- o presente edital que será .los, Escrivão, o datHografei,
ção do dia, lugar e hora pa- afixado na sede dêste Juizo, conferí .

e subscreví. (a)
.
ra a justificação exigida pe- Í10dugar do' costume, e, por Francisco José Rodrigues
lo artigo 455 do Código de copla, publicado uma vez de Oliveira - Juiz de ;Di
Processo Civil, na quál de- no Diário da Justiça e três reito. Está conforme o ori
verilo ser ouvidas as teste'- vezes no jornal "O ESTA- ginal afixado na sede ,dêste
munhas José Ponciáno. e DO",' de Flo,'iahópolis·. Dado Juizo, no. lugar do costulne,
Domingos João Linhares, o e passado nesta cidade de sobre o qual me reporto e

primeiro professor aposen� Tijucas. aos trinta dias do dou fé.

tado e o segun do lavrador, mês de abril do ano de mil Data supra. O Escrivão:
residentes e domici'liados novecentos e cinquenta e Gerey dos Anjos.

Edital de cítaçao de interes

sados ausentes, �ncertos e

desconhecidos, com o prazo
.

de trmta dias.

V E N DE -.S E

Vend.e-se
'2 casas situadas à rua.

Souza França número 46,
perto do Campo da Liga,

DR. YLMAR CORR1l:A
CLINICA MÉDICA

CONSULTAS - das 10
às 12 e das 14 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

Fone 2911.

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO.

• LOGIA
Consultório - Rua Hunes Ma·

chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá·
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto, 123 - Te!. '3559:

LUCIO FREITAS DA SILVA

Faço saber aos que o presente Vil'em ou' de.le tive
rem conhecimento que no dia 6 de junho de 1956, serão
realizadas nêste Sindicato as eleições para a sua 'Dire
toria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da
entidade no Conselho da' Federação

.

a qUe está filiada
ficando aberto o praso de 5 dias, que correrá a partir.
da primeira publicação dêste, para. o registro das chapas
ca Secretaria, de acôrdo com o disposto na "Instruções"
aprovadas na Portaria Ministerial n. 11, de 11-�-1954.

As chapas deverão ser registradas em separado,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade,
Conselho F'iscal e respectivos Suplentes e outra para

PENSO-ES DOS COMERCIA"R'IOS G:':; representantes no Conselho da Fe.deração.
.

'

.

1\
.,.

Os requerimentos para o regístrq das chapa-s deve-

DELEGACIA EM SANTA CATARINA rão ser apresentados na Secretaria em três vias, assina-

E D I T A L (tOS por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo

(RETIFICAÇÃO) permitida, para tal fim, a outorgada de procuração, de-

Tendo em vista as instruções emanadas da Adminis- vendo conter os requisitos previstos no art. 3Q das "Ins

.1.-ração Central .dêste Instituto, retificamos o item 4 do truções" e ser instruidos com a prova exigida no para-·

aditai referente a elevação de taxa de contribuição de .grafo 10 do refe.rido artigo.
.

que trata a Lei nO 2.755, cujo item passará a ter a se- Flol1anópolis, 1 de maio de 1956.

gu in te redação: Dário Tomaz da Silva

4 - A referida percentagem será calculada sôbre Presidente

o salário de classe, até Cr$ 7.200,00 (sete mil e

duzentos cruzeiros), escalonado de cem em cem

cruzeiros.
Florianópolis, 3 de maio de 1956

Haroldo da Silva
Subatv, Auto. Delegado

EDITAL

DELEG�<\CIA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL

O Delegado do LA.P.B., em Florianópolis, SC., faz
saber aos Srs. Empregadores e á classe bancária em ge
ral, tendo em vista a publicação no Diário Oficiai· de 20
cie a�ril p. p., da Lei nO 2.755'de 16 do mesmo mês, que
<1mpha os valores da incidência das contribuições para
êste Instituto:

a) que, a partir de abril p.p., a contribuição para o

Instituto deverá incidir, compulsoriamente, sôbre as im
portâncias mensais efetivamente percebidas pelos segu-
i'ados, a qualqher título, em bases nunca inferiores a P A R T I C I P A C Ã OCr$1.050,00 (salário mínimo local) e até o limite máximo

'.

,

(Ie Cr$ 7.20Q,00 (três vezes o maior salário mínimo vigen- Afonso Delambert e Senhora participam o contrato
te no país);· ·ele casa.mento do seu fillho Carlos Augusto com a Srta.

b) que fica mantida a taxa de 8% vigente para êste Terezinha d'Acampora.
�nstituto, i�dependentemente da taxa de 0,5% destinada José d'Acampora e Senhora participam o contrato
a L.B.A., nao alterada; .

.

. I de casamento da sua filha Terezlnha com o Sr. Carlos

.

c) qUe em virtude do disposto no artigo 40 da Lei Augusto Delambert.
•

2.755, de 16 d.e abril de 1956, não mais serão recebidOS,' .
Carlos Augusto e Te.rezinha

.

nesta DelegaCIa, os pedidos de majoração de contribui- . confirmAm
ções anteriormente prevista no artigo 30 da Lei na 1.136, -...,.�,-.----------------------
de 19 de junho de 1950.

.

. Florianópolis, 5 de Maio de 1956 _

Reinaldo Wendhausen - Delegado

Importante organização de âmbito nácional precisa,
.para ocupar car�o de auxiliar de escritório, de jovem,
(:0 sexo masculino, quites com o serviço militar, com

bôa redação e instrução ao .niveI do curso sec�nd�rio .,.Waldem. iro Floriano Mar.tins Vv:a. Caroiina Fornerolli
rOIQpleto. .

_, ,." �- ..
'

. '. �
Izabel de Abreu Martms Vieira e família

Cartas, indicando idad!), capacid�de, ���p��iêrrela �, "parti�ipam aos parentes participam aos parentes e

ordenado desejado, para· a redação dêste jornal. e amigo.s o noivado de seu amigos o noivado de sua

filho WeIlington com a sl:.ta. filha Olga ,com o sr. Wel-
.Olga .Vieira.

.

ling'ton Martins.
São José 1-5-56 Flor.ianÓ-polis 1-5-56 .

i\"\l}", r<I.'" �'�� '�;t�

INSTITUTO�E APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS _EMPREGADOS EM

TRANSPORTES E CARGAS
DELEGACIA, REGIONAL EM SANTA CATARINA

AVISO· AOS SRS. EMPREGADORES
Ficam os Senhores Empregadores vinculados ao

LA.P.E.T.C. avisados de que a partir da publicação da
Lei n? 2.755, de 16-4-56, publicada no "Diário Oficial" de
20-4-56, a contribuição para os benefícios de previdên
cia será calculada na base de 7% (sete pOI; cento) sôbre
a importância mensal efetivamente percebida pelo se

!,!urado, nunca inferior ao salário mínimo mensal local,
até o máximo de três vezes o salário mínímg mensal de
maior valor vigente no país.

Avisamos, outrossim, quê continua em vigor a taxa

suplementar de 1 % (hum por cento) destinada ao cus

tei� da assistência mêdtco-círéraíca-hospítalar para os

fI ssociados e seus beneficiários.
.

Florianópolis, 3 de maio de 1956.
Nery Jesuíno da Rosa
Delegado Regional

CLUBE ,12 DE SETEMBRO
CAPOEIRAS
CONVITE

A Diretoria do Clube 12 de Setembro de Capoeiras,
convida os sócios e simpatizantes, para soirée dançante
a realizar-se hoje com. início as 19,30, em benefício
da construção da séde própria.

VENDE-SE /

Um aparelho Raio-X, marca "Phílips' estado 'de no-

1,'0, 100 Amp., completo com mesa de inclinação, Bueky,
camara escura etc. '

.

Um aparelho Raio-X, marca "Siemens" 10 Amp., es
tado de novo.

Um aparelho de onda-s curtas, marca" Sanitas", com
blsturí para cauterisação.

Um aparelho de ultrasom, marca "Sanitas"
Um microscópio, marca "Zeiss", não usado.
Um centrífugador elétrico
Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último mode

lo, com parasol, filtros e lentes "Rolleinar"
Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.

INSTITUTO -DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS BANCÁRIOS

BOM EMPREGO

COMUNICAÇÃO A PRAÇA .

ComunIco à praça, que conforme declaração de fil'ma
reg'istrada na M. D. Junta Comerciàl (lo Estado; mUdei- a
sigla da minha casa comercial, situada à rua Tenente Sil
veira, 25, de "A CASA LEILA" pal'a "CASA BLUMENAU".

Florianópolis, 5 de ,maio de 1956.

--------------�----�-----------------

'.

e

Instituto de Aposenla'doria
Pensões dos Comerciaríos

DELEGACIA EM SANTA CATARlNA

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

n. 2.755, de 16 do corrente ("Diário OficiaI" da União de

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

.. 2 - P�la mesma lei foi elevado o teto de contribui
cão até então em vigor, para o máximo de Cr$ 7.2DO,00
(sete mil e .duzentos cruzeiros).

3 - Em consequên.cia, a contribuição incidirá sôbre
os ·salários até Cr$ 7.200,00, não se admitindo contribui

lião 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 percentagem 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 sôbre o valor inferior ao da
salário mínimo vigente na localidade.

6 - A majoração em referência é -devída. a partir do
corrente mês de abril, cujos descontos e· reco:lhimentos
deverão ser efetuados com basé na nova lei.

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

.................� ..,.. .

Sindicato .dos Estivadores
de Florianópolis

,.. '

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

IXlllla Espos.ição de AolDlals 8
Produtos Derivados

Em obediência ao que foi estabelecido pelo acôrdo
tea.lizado entre o Ministério da Agricultura e o Estado
oe Minas Gerais, Bahia, São Paulo c Rio Grande do S\11,
deverá real iaar-se a T? de setembro do �orrente ano, na
(:Idade de Pôrto Alegre, em seu parque de Exposições
localizado no Bairro do Menino Deus, a XXIUa Exposi
ção Nacional de Animais e Produtores Derivados.

A êsse certame comparecerão pecuaristas de todo o

Brasil e, para o qual os criadores dêste Estado, já por
mais de

-

uma vez 'estiveram presentes em exposições na

Capital Gaúcha.
A Diretoria da Produção Animal (Caixa postal 184,

Florianópolis) e os seus Serviços sediados no interior de .

Santa Catarina, prestarão tôdas as informações, coope
rando para o maior brilhantismo nessa festa de Pecuária
I\Jacional.

P'A R T I C I P A ç Ã O
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
;ado, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

P A R T I C I P A CA O
t

COMUNICAÇÃO A PRAÇA

Comuni<Ío à pl'aç·:l, Ilue ad...uiri em 6 de fevereiro de·

1956, do sr. Eny Luz de Moura, fiV1'e e desembaraçado, a' 10-
'ja situada à ·.rua Tenente Sil'veira, 25, nesta Capital, "CA
SA LEILA,", do qual não assumi o Ativo) e Passivo.

Florianópolis, 5 (le maio de 1956.'
LUCIO FREITAS DA SILY�-\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS BRAVOS REMADORES CATARINENSES, DO CLUBE "A l D' o lU I", CAMPEÕES SUL-AMERICANOS E ONICOS VITORIOSOS DA REPREA
.

SENTAÇÃO BRASíLEIRA, NO PERD, CHEGARAO HOJE À NOSSA CAPITAL, PELAS 14;30, VIAJANDO PELA PANAIR, SAUDANDOuQS COM
EMOtlONADA VIBRACÃO, CONCLAMAMOS o POVO A RECEPCIONÁ-lOS EM FESTA, COMO MERECEM, PELO GLORI aso mm QUE TANTO

, .

ENALTECE E HONRA o ESPORTE BARRIGA VERDE.
.

.
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Vence tolgadaménte- a
chapa anti-golpe

A' chapa anti-golpe enca- Centro, S, Paulo, 32-4; Q, G. Belém ..... 100 .... 26

becada pelo general Segadas da 3u Regíâo Militar, Porto RIO GRANDE DO SUL

Viana, está vencendo de nor- Alegre, 40-18; Arsenal de Porto Alegre 835 .. i08
te a sul, nas eleições

. preli- Guerra General Câmara; R. Santa Maria 16.5 34'
minares do Clube Militar'iG. do Sul, 20:-0; la Divisão de I Pelotas 53 .. 2

conforme revelou, ontem .à Levantamento, Po�to Ale-
I S�o Leopoldo .. 63 .. 4

noite, ao D. C!, fonte autorí- gre, 1º-2; 3° Batalhão de En- . SAO PAULO

zada, ,que informou esmaga- genharla, Cachoeira do Sul,! Capital .... 415 ; .. 112

doravitória em guarnições do 15-1; 1° Batalhão de Infanta- ! SERGIPE,
Norte, GentJ;o e Sul do país. ria Blindada, Barra Mansa , Aracajú .... 35 8

. Em quase todas as guarní- 12-0 e 15° Regimento de In- SANTA CATARINA

ções as sedes estaduais, cujos fantaria, João Pessoa, 16-2. Blumenau 35 " . . .. 8

votos foram apurados, nota- \

se que o espírito 6Ub milita- Resultados l101' Estados Até agora não há resulta-
res está voltado inteiramen- No resultado parcial por dos gerais das eleições esta-
te para a ordem e a díscí- I Estados, e o seguinte: I duais pois até o dia 16 (dia
plína pois a dsrrota dos. que Gen. Cruzada dá eleição geral no Rio de
querem a anarquia é convín- Segadas : Janeiro) chagarão resultados

cente. -ALAGtlAS <:\0 interior.
Maceió., ..
Salvador·
CEARA

33
123

11
24 Os resultados parcíats, no

entanto, demonstram perfei
tamente que a maioria dos

oficiais estão ao lado do ge
neral Segadas Viana para

presidente do Clube Militar.

As unidades apuradas •

De acôrdo com 'porta-voz, Fortaléza .. 145

autorizado é a seguinte a vi- I PARANA

tória alcançada pela chapa I Ponta Grossa 40

Segadas Viana: 5° Regimento 'I
PARA'

de Infs:1taria, Lorena, 31-5;
11° Regimento de Infantaria,

'

.São João Del Rei, 26-4; 2°

Batalhão de Caçadores, San
tos, 21-1; 6° Batalhão de Ca

çadores Ipameri, 19-0; 3° Ba

talhão de Caçadores Vitória,
25-2; 1° Batalhão de Carros

de Combate Leves, Campinas,
21-4; Q. G. da Zona Militar

18

1

Flo:(_ianópolis, Terça-feira 8 de Maio de 1956.

29· Aniversário . da Aviação
Comercial Brasileira

Ontem toí um dia de fes- prorícuamente. Ela não é a- G Constellatlon --: o maior e

mais'luxuoso avião de passa
geíros do mundo _:_ para .ad
míração de outros povos e

prestígio do nosso sistema de

ta para a aviação
cial brasileira.

CONVITE

comer- .penas a. "Pioneira", como di

zem; possuí têmpera de pio
neira. Inaugurou o transpor
te aéreo entre nós. Foi a prí-

E' que, há 2.9 anos, um mo

desto hidroavião riscava nos

céus do país a primeira rota
nacional. Era o "Atlântico",
aeronave de prefixo' B-AAA,
que alçava vôo de Pôrto Ale

gre rumo à cidade de Rio

Grande, para espanto dos cé

ticos que não acreditavam

pudesse nossa gente inaugu
rar tão auspíctosamente a

era do transporte aéreo no

Brasil, màrmente numa épo
ca em que a aeronáutica
mercante não passava de pe

rigosa aventura em todo o

mundo. Mas o histórico "Vôo
da Lag.oa" foi coro-ado de ê-xi

to. E uma multidão enorme

aplaudiu a tripulaçã.o çlo pe

queno aparelho da VARI_9,
após a amerrisagem. Estava
fundada a primeira compa

nhia brasileira de aviaçã.o.
Fôra dado o grande passo ini

cial em pról do nosso pro

gresso. Daquele � de maio em

diante, ha'veria de desapere
ceI' o sacrifício que represen
"tava uma viagem de apenas

algun� quH�met�·os. :s fi��= .

Pelo p.r.esente" pede-se o comparecimento, sábado
. p.ulaçoes .d� mtenor n",o

n [dIa 12 dt> ·corrente as 15 horas (3 horas da tarde), nos
nam maIS Isoladas. dos gra -

salões ,do "Clube 12 de Agôsto" nesta Capital de tôdos os

d.es ce::ltros, sehl�le que um. Engenheiros, Geógrafos,' Agrimensores, Odontológos e
no baIxasse de mvel ou .um Farmacêuticos, formados pelo extinto !'Instituto Politéc
desmoronamento obstrUlsse nico de Florianópolis" Para tratar de interêsses da clas
as �stradas de ferro e'as r�� se, em face da recente Lei do Govêrno�Federal, mandan-'
dOVIas. Os casos urgentes Ja do registrar seus diplomas.
poderiam ser resolvidos satis-

.

fatàriamente. E o comércio

meira a operar com aviões comunicações, sendo também
mistos, tornando a viagem a única emprêsa , nacional
pelo ar 'acessível a um maior -que possuí tal equíparnanto.
número de pessoas. Introdu-
ziu - e ainda é a única - o' No dia, pois, em que a

apsrreíçoamento de equipar VARIG completa vinte e no
grande parte' de/ sua frQta· ve anos de atividades ínínter
com motores auxiliares' de ruptas, nada mais justo do

propulsão a jato. Estabelacsu que êstê registro, ao qual,
um serviço regular de vôos certamente, se juntarão mui
aero-postais noturnos, com tas 'outras mensagens de fe
,grande vantagem para o pú- liCitações e reconhecimento,
blico, desbravando igual- partidas d.o público, do Co

mente novos horizontes. Ad- mércio, da indústria do
quiriu quadrimotores Super, Brasil, enfim.

Loteria do Estado
HOJE: '

CR$ 250.000,00

A Comissão

se desenvolveria, incentivan
do assim' todos OS setores de

produção. Mais importante,
porém, do que tudo· isto, e do

que muitos outros benefícios
surgidos com o advento da

j1viação, seria, sem dúvida, a

notícia que Se espalharia nos

países mais adiantados. ".0

Brasil é uma nação em mar

cha'�. 'O brasileiro é um povo
realizador".

CENTRO PA�lI}TA DE
SANTA CATARINA
C"onvife

A 'Diretoria provisórÍa da C. P. S. C. convida todos
os paulistas residentes' o uem trânsit.o por êste Estado,
hem ·como tôdas as pessoas simpatizantes e que desejem
se filiar .a aquela associação, qualquer que seja sua natu
mlida,de, a tomar· parte da Assembléia q'ue se realizará

E assim aconteceu. . 1,0 dia 12 do corrente (sába,do), às 15 horas, na Casa San
Depois, o <lxemp�o frutifi- ta Catariná, com o fim. de apreciarem os Estatutos da

cou. Surgir-a11'l outras emprê- referida entidade, em la. discussão.
sas aéreas. 'Hoj'é, S.0mos a se� Fpolis., 7 de maio de 1956
gunda potência: no mundo em Angelo·Ribeiro, presidente da Diretoria Provisória.
intensidàde dé tráfego e ex- Valho-me d.o ensejQ p3:ra apresenta): a V. S. os meus

tensão de r.ota�. v_ARIG. ' .St

I'
agradecimentos e cõrdiais saué!8tções.

semente que deu ongem a tu- Angelo Ribeiro
do, conti':nua germinando . Presidente da Diretoria Provisória

Herr Hans Herbert Collin, oPeroso prefeito de Jo

inville, lendo a noticia de que o Governador Jorge La
cerda pretendia tomar medidas moralizantes contra o

RIO (BJI) Comple.. ferro Sorocabana e 23 à Rê-
abuso do uso dos carros ofiçiais, resolveu fazer outro '

tando a sérÍ'e de contratos Je de Viação Paraná-Santatanto. Notou, todavia, que a notícia dizia que, se aS

medidas suasórias anunciadas pelo Governador não firmados com diversos fa- Catarina.

fossem obedecidas, outras, mais radicais, seriam toma- bricantes nacionais de va-

das. Achou que isso era crise de autoridade. E berrou gões, foi ontem assinado, Esse ,contrato, que visa a

que COIn êle não acontecia tal absurdidade indecente, no gabinete do presidente do complementação do progra

como 'diria o nosso Othon d'Eça. E para comêço de con-
Banco Nacional do Desenvol- ma de reaparelhamento fer

[VerSa determinou que todos os veículos rodantes da virnento Econômico; o con- Toviário nacional foi assina

Prefeitura fossem recolhidos às garagens oficiais, ao trato com a Usina Metalúrgi- do pelos drs. Lucas Lopes e

soar das Ave-Marias. O encarregado da adutora, ciente ca Joinville S. A., com séde
I Roberto de Oliveira Campos,

da ordem, veio ponderar-lhe que, morando com a fa- na cidade de Joinville, San- respectivamente presidente e

ta Catarina. ' ! diretor-superintendente do
mília nó local de serviço, afastado da cidade, não pO-. I 1 M" C t'
dia ficar isolado, à noite. E pediu exceção para o jeep 'De acordo com o mesmo,! BNDE e pe o sr. ano a La

serão forne�idos 53 vagões- li.Preta, diretor-presidente da
do seu trabalho. Herr Collin endoidou de r.aiva: ordem

plataforma, metálicos, que se ; Usina Metalúrgica JoinvilIe

destinam, 30 à Estrada de: S. A.
"

A .Raiva Deles I
Recentemente, quando da campanha dos aca

dêmicos em pról da Faculdade de Farmácia e

Odontologia, alguns deles procuraram a Rádio.
Diário ,da Marihâ, afim de se deixarem entrevistar.
Recebidos festivamente e anunciados com caloroso

entusiasmo, passaram a ser arguidos. A certa altu
ra um deles, com inteira procedência e justiça, tra
tando. específicamente da questão que a todos em

polgava, fez severa restrição ao ato do sr. Café
Filho que viera anular a subvenção feâeral à Fa

culdade. A atitude do locutor, sr. Francisco Mas

carenhas, . girou' em ângulo de 180 graus. O que
antes era cortez ia e vibração virou em gêlo. E, ele

.

Imadiato, vieram algumas frigidíssimas excusas

'pela' impossibilidade de a entrevista continuar, à
vista de outros compromissos, etc., etc. Os. que es

cutavam a emissora, percebendo a ríspida mudan

ça de tratamento do conhecido polítteo e locutor,
� compreenderam que êle esperava dos estudantes

outras acusações, contra outras pessôas.
E tinham razão. Ontem lá veio a citada rádio

agredir estúpidamente o sr, Nerêu Ramos, cul

pando-o da decisão do sr. Café Filho!
A raiva deles é assim. E o senso de justiça

também.
Convem lembrar, a propósito, que quando o sr.

Nerêu Ramos, por três mêses. ocupou a Presidên
cia da República, o Govêrno do Estado acastelou
se nassã penuriosa raiva udenísta e se limitou a

denunciar o primeiro magistrado da Na§ão ao seu

Ministro da Guerra. E.ssa denúncia inepta, estúpida
e asneírenta não teve, como não podia ter, res

posta. O Gal. Teixeira Lott deu-lhe o destino me

recido, isto é, a cesta.

Várias outras entidades - a empresa de luz de

Blumenau, para citar - que postularam junto ao

.ílustre barriga verde medidas dependentes do. po
der central, foram prontamente atendidas.

Vem a propósito citar um episódio. De há mui

to os produtores de erva mate cancheada vinham

pleiteando a exportação do p.roduto. para o Uru

guai. Todos os seus esforços tinham sido' baldados,
p(}r esbarrarem com poderes mais fortes, dos in

dustriais paranaenses, Uma comissão de produto
res da erva' cancheada, das federações dos dois

Estados, foi então ao Catete e entregou ao Presi
dente Nerêu Ramos um memorial, pleiteando. essa

exportação para os mercados uruguaios. Foi pron
tamente atendida, com o ato de permissão. Esse ato
não beneficiou apenas os produtores - beneficiou
a eeonnmia e as finanças catarinenses, na mais

alta escalá.
Pois bem! Pasmem os Ieítores. Contra a deci

são do Presidente Nerêu Ramos ergueu-se, na Câ

mara, em protesto furibundo, uma voz. De algum
representante do Paraná? Não! Do deputado ude

ntsta de Santa Catarina, sr. Lauro Carneiro Loyo
la! ... ,

A raiva deles, contra o sr. Nerêu Ramos é as

sim, desse porte, igual em medida, à da Rádio
local,

era ordem, que se danasSe, maS que' a cumprisse. Não

querendo ábl'ir à exceção, mais que justa, abriu a vaga
do encarregado, demitindo-o sumáriamente. Com êle
era assim .. Nada de fraquezas, nada de contemplações.

Cinco dias df.Vois o jeep municipal de uso do sr.

Alfeu Lins, Secretário da Prefeitura, era roubado, altas
horas da madrugada, de frente sua residência!!!

O roubo f.oi noticiado pelo "Jornal de Joinville". O

encarregado da adutora perdeu o cargo, mas em
I
c.om

pensação Se divertiu a valer com a noticia ... cqntan;
do aquela modirtha do fulano que queria casar .,., com

a ro!?a do prado... .

•
.

•

.

.
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10 INTRUSO
Doralecio Soares do seu amor. Este tenta re-

� sistir á mulher amada, es

o
Ansiosamente esperada posa do seu melhor amigo,

1 pelo publico a estréia de mas o esperado acontece e
I "O Intruso", peça do autor cai em seus ,braços. Julio ao

i Ary Carioni, que o Teatro trazer o chá encontra ,Alice
Catarinense de Comédia le- nos braços de Davi. Recua
vou á cena. diante do imprevisto e sob
Autor e atores, todos se um disfarce anuncia sua en

apresentaram pela primeira trada. O trabalho de Julio
vez perante o exigente pu- (Tito Correa) (quando.... ai
blico florianopolitano. A termina o primeiro ato) vai
certeza do exito a alcançar, se revelar no segundo ato
entretanto, os animava. Con-

'

mais impressionista, Ao meu

duzia-os um diretor capaz e ver esta parte do segundo
profundamente conhecedor ato até o momento da luta
da nobre arte cênica, profes- que provoca o acidente do
Sal' Salvio de Oliveira. 1;.:1'0 em Davi é 'o seu melhor
Estavam presentes á es- desempenho. O ferimento de

trela os Exmos Srs. Dr. Jor- Davi até a sua morte com o

se Lacerda, Governador do segundo tiro efetuado por

Estad?, 'Dr. OSI?ar Cunha, ele proprio é um tanto' ir
Prefeito da Capital e varras real muito embora o ator
autoridades civis e milita- procurasse lhe emprestar
res e elevado numero de in- o maximo realismo. Mas
telectuaís da terra. O Tea- sendo a cena muito demora
tro estava literalmente da e cheia de detalhes, ao

cheio. Perante seleta assís- meu ver dispensaveis, preju
tenda se defrontavam os dica o desenlace final: A
tres atores estreantes em morte de Davi, Alice se
estreia, sambem, de uma pe- portou muito bem. Creio que
ça, A primeira impressão o seu desempenho crescerá
era de que estavamos dian- muito com o desenrolar das
te de um elenco experimen- próximas apresentações. J.o
tado, pela otima apresenta- cy Pereira, em cuja inter
cão do seu todo. Cenários pretação de Davi, procuraesmerados, figurinos, dispo- dar realismo, ao seu desem
sição de moveis e demais penha, se ressentiu tambem
peças que formam o ambien-: de emotividade, cremos que
te familiar, denotavam que nas demais representações
foram bem cuidados todos

essa falha seja recuperada.
OS\ detalhes iudispensaveis Somos da mesma opinião
ao perfeito desenrolar do do Dr. Anibal Nunes Pires:
drama. A peça necessita de mais

Os movimentos das cenas dois ,{ttos. A parte anterior
foram perfeitos, sendo, en- á viagem de Davi e outro
tretanto, o seu inicio meio ato da sua. vida com Eloá,
frio, pouco emotivo. Certifi-

porque teatro é para ser

camas, depois, ser constante visto e não contado. Com a

do ato com o desenrolar do inclusão destes dois atos se

drama. "A volta do amigo rá uma grande peça. Entre
que a sua mulher amava". tanto, não queremos deixar
Ambiente frio, cheio de du- de reconhecer o valor da
vidas quanto ao futuro, etc. peça de Ary Carioni, cujo
Julio (interpretado por Ti- enredo fez eom que' a pla
to Correia) teve um papel teia se mantivesse ínteras
dificílimo para um estrean- sada pela conclusão, e pro
te, entretanto interpretou vando que aquele que pro
com felicidade, faltando-lhe cura enganar a si proprio,.

mais um pouco de emotivi- desejando possuir urna mu
dade. lher cujo coração a outro

O trabalho de Alice (Acy pertence só pode finalizar a

Cordeiro) come�a quando sua existencia de maneira
esta deseja tomar um chá e imprevista. Continue, pois,
que o marid.o, solicitamente, sr. Ary Carioni. O Têatro
vai preparar. O seu indife- Catari'nense precisa de no

rentismo ocasional cessa e vas produções. O espetaculo,
ela expõe áo seu bem amado no seu todo agradou, can-

a realidade das súas vidas. firmando o exito de A Re

Ferida no seu amor pela volta Çlos Brinquedos. Está
existencia de Eloa (ex- de parabens o T.C.C., repre
amante) ela com certo rea- sentado na figura maxi�a

'

lismo e emoção procura des- do seu grande diretor prof.
pertar em Davi a frescura. Salvia de Oliveira.

VAGÕES PARA SÚROCABA EA VIAÇAO
PARANÁ-SANTA CÂTARINA
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