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RIO, 8, (VA) - Na Câmara apoío à obra do presidente

{;lutem,' o sr. ArmandoFalcão J;'sceJino Kubitschek.: que o

leu uma declaração, autoriza- ministro da Guerra considera
da pelo presidente da Repúbli 'esclarecida e Patriótica.
ca e pelo ministro da Guerra, 4°) Nem o presidente, nem
com os seguintes pontos: o ministro se deixarão ím-"
1°) ° presidente da Repú- pressionar ou envolver' pela

hlica confirma os propósitos intriga que objetiva separá
mànífestados na carta que los, sendo totalmente inútil o
dirigiu à tJonvenção Nacional esfôrço que, se desenvolve
do P.S.D.� em 10 de feverei- com o fito de criar entre -am-

1'0 de 1955; sustentando O bos suspeitas, dúvidas e des

propósito de promover, pelos confianças.
meios l:t seu alcance, a refor; 5°) Convençam-se, pnis, OS

ma da Constituição, nos de- provocadores e Os empreitei
Missão da Alemanha talhes em que- a expérêíncia ros da Intranquilidade e

'

da

'Oriental no Brasil aponta falhas e defeitos. E' desordem que estão malhan

RIO, 8 (V. A,) � Está sen- esta atitude do presidente, do em ferro frio. ° presídsn
do esperada, aqui, no próxí- aliás, decorrencia, não so- te da República e o ministro

mo dia dez, a missão comer- mente de uma antiga con- da Guerra têm olhos para

cíal da Alemanha Oriental, vicçãc pessoal, mas fruto, enxergar e não se deixarão

para artícular; _negociaçõt!s também, das observações ludibriar por equívocos mal

em torno do intercâmbio Co- feitas no curso da Campa- dosamcnte fabricados.

mercial do Brasil com o leste {nha elêitor�l, quando

nos".europeu, já iniciadas quando contactos dIre�o�.'co� o p�- -.. 1" - ......,.

da 'visita de representantes! vo debateu a idéía de revi

de banco da Alemanha Ori- são constitucional.
ental. Nesta oportunidade, o 2°) Não apenas quanto à
Itamaratí sugeriu a adoção tese .da reforma da Consti
de uma moeda para o convê- tuição, mas em tudo o mais
nio para a área abrangida que se relaciona com a ação
pelas negociações. A mis,�ão governamental visando 'ao
vem chefiada pelo sr. Geor- bem da coletividade e do Bra

ges Kulessa, diretor do banco sil, é completa e perfeita .a

da Alemanha Oriental, com ídentídade de pensamento
credenciais para firmar con- existente entre o Chefe da

vênia, segundo o qual vende- Nação e o titular da pasta da

remos para o setor s,oviético GUerra.
,

dá Alemanha trinta milhões 3°) A presença do General
em algodão, café, cacau, cou- Teixeira Lott, nos altos qua

ros e sisal, em troca de má- dros do govêrno significa,
quinas 'Industríais. evidentemente, seu absoluto
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Trinta mil sarnentos í vão' ao
Supremo Tribunal'

RIO, 8 (V. A.) - Até 5a. deriado em parecer escrito e .gentos, que batendo às por- A diretoria do Clube de

feira próxima o Clube de' em declarações públicas, pe-I tas da mais alta côrte de Jus- Sub-tenen'tes e. Sargentos _de
Sub-tenentes e Sargentos do lo Ministro da Guerra Gene- tíça do país tentarão res- signou uma comissão para

Exército, representando Os ral Teixeira Lati e pelo Es- guardar não SÓ seus direitos, tratar exclusivamente dó

ínterêsse's da classe que asso- tado Maior do Exército, por como fa2lér valer aponto de assunto, eompostado seu vi

cia mais os de 1.350 tenentes ser lesivo aos ínterêsses elas vista do órgão técnico do E- ce-presidente, sargento Paiva

do QAO- oriundos da tropa, forças de terra e aos dos sub- I xércíto,
o E3tad_0 Mai01', des- Melo, do 1° ,secretário Wal

.dará entrada por intermédio tenentes.e sal1gent�<;, que s9,7 I pre�a�o inteiramente Pela ter
.

Maia e do sub-tenente
de seu advogado, no Supremo mam mais de 30 rríil em tódo maiona do Congresso, na vo- FlOl'mno Dorta do Amazonas.

Tribunal Federal, .em um o país. tação do projeto que deu vida Essa comissão tem trabalha

mandado de segurança con-I Reina grande expsctabíva ao monstrengo denominado do íncansávelmente, tendo

tra a execução da lei que fno,s meios militares em face símplesmente de QAA. conseguido até 'sábado últi-

criou o Qu�dro de Auxiliares I da atitude dos tenentes do SOLIDARIEDADE MACIÇA mo, �ntrar ej:n contato não

de Oficiais, diploma êsse con-
1 QAO, dos sub-tenentes e sar-

_
DOS SARGENTOS! apenas com os sal'!gentos de

- ---- .. - -,--,-'-- .. � ---- ..-------,-,-- todo o páis, individualmente,
"'.......�..-_�_....._...."'_...._._.m.....................·�·._·D........·�................ ............._·.....................· ..·.............

através de circulares sobre o'

\ ' / . assunto, mas também com

(tc' �ema'�-O�I'a' :Sc�:S!i:�daess c�l��t��sn�r�r:�,

,

des interioranos. DOs mais
,

"

II,', ���i�inn�c�:�;����e d�x{setl:�
II

'\ unidades
.

do, ExércIto, tem

'�� Assinalávamos ontem que, à exata, quando o leite já tão escasso nos últimos

I
Chegado mensagens de, soH-

anos, entrou em assustadora minguante, nos fins de abril e príncípios de maio, " dariedade ao movimento, pois
o sr. Governador quis. valer-se dele para tirar proveito polítteo, Com isso, cuí- Os sub-tenentes e sargentos

'� dando arranjar presença para os três mêses-da sua administração, logrou, re- não se conformam Com uma

� sultados negativos. Rri1neiro, porque, os .consumídores suportavam 'as torturas

I'
lei aprovada para beneficiar

� do raci�namento super rtgnrosn, alícerçando esperanças nas provídênctas ax'iun-- '260 oficiais da reservá; dos

� ciadas pelo mesmo Governador, ,�m entrevist� concedida ao semanárío oficioso,
' quai� somente 26 ,?artic�p.a-

;O c, fical'a_m desoládos com,a afrontosa., dema�og'ia dos discJlrsos do Dia do T.ra� � .. ram ,da g�er.ra n�" I!.alla,
;O balho; segundo,. llot'qp.e,_ o",Go"ve.r..nado!'\,PI;ll.tét;ulendo' dar .multo 'valQr à questão ;J _quapdo 1lral:mtà'�a,1;l3,.' Oa�,?--
� "',tl,} lJl'll,,(},""�'Pena ���t-:=ifa1{fg"�Ü;e,S:�'1Çél�d'o�:tni�rl!t'ar""o'1r'inêipàl 'e . ���,r.. '" ;:� I r��1tm!�l���,�,l}l:à��é",
.. rado, isto e, que as 300 vaeas, ele raça viriam 'e que::'o pôsto de BraÇo 'do' N1ll'tei

'!'
, fUE!nsagem do Executwo, Te-'

� não. demoraria a funcionar. Essas duas medidas, reafirmadas ao povo, teriam organizand.o todõ o Bxército

� a virtude de ind,iCaJ.' que' o caso do ,l,eite não permaneceria como' está:'

bara.,to
' e criando d,?i�, .nov?s, qua-

� no preço, mas ausente,... Que vale o preço convidadivo, se o produto, ae:sapal'e- dros para O,flCl::US vmdos da
• ce? Se valer, valerá IlUl'a desesperar ainda mais OS que, podendo adquiri-lo ao , tropa. "

� preço módico, lião,podem cómpl'ar Os sucedâneos. Os que, embaladÍ,}s Pela dema- '�' .

A lei de criação d�, QA�, �-
O; gog'ia desbl'ecada do Governador, na manhã seguinte correram aos :postos de �

lem de estabelecer no ExerCI-

� venda e encontravam vários deles fechados, sem uma gota de leite, se tivessem <
to, um privilégio od(oso em,

< ouvido palavras outras, que expusessem o problema em têrmos de realidade e

I'
aVal' de um pequeno 'grupo

� IJedissem paciência para a solução - teri�m até louvado o Governador por não de, oficiais que já tinham si-

-,, querer ludibriá-los. A palavra 'oficial teria, no caso, o sêlo de llma responsabi- do benefi'ciados com a inclu-

'�" lidade inata ao. cargo. E servirià para que nela o povo confia'sse, e cQm, ela me- são em um quadro c.riado ex-
',' '

- lhor suportasse os sacrifícios que o exíguo abasteci�ento exige de quase todas .

, cl�sivamente para s?'rgent"?s; �P
·

·N
N 'I'

-

as famílias flol'ianopolitanas. Infelizmente o sr. Jorge Lacerda preferiu o em-
'

�
velO tumultuar ,tod� rr

legls-I " O I'S aO" bllste' demagágicl) à cxposição' honesta da reálidade. Entre _palmas de suspeita lação sobre promoçges, pois LJ
.:. espontaneidade e confiança populàr, optou pelaI> primeiras. Entre tranquilizar o

:;
sem nenhu�ll; exigê,:nCia ele- �\

"

,

','
•

� povo, falando a voz dura e crua da verilade, anunciando que o �oder público nãor � va automatlCan:en�e oS te- '\ Em homenag'em aptm s à- d'r
-

I- bl d f f·t t
.. - .

d .. nc"'te R 2 lncl'·' '10S no
a ,I eçao e aos corpos

/. esquecera o 1)1"0 ema e expon o o que ora 'e! o· OU; es ava na lmlllellcla e Ser
�

,

.�,. s -, u.u. �

,

docente e, discente 'da Faculdade de F' "

� feito, entre essa atitude d bom sens,o 'e a de procurar glóriM tribunicias '_ aliás � QAO, a� �osto de, capltao, e
Odontologia _ e não a quem, sem a mín�l::a:��o�

fugidias naquela ocasião - escolheu <i segundo caminho.. � aos capltaes ao posto ele ma-
r'd d

.

t I d t 'I

�'
. ' ...' . '...

'
, ·1.a e, nos In erpe a - queremos, es as co. unas,

E a sua Imprensa, longe de auxIlIa-lo, mostrando�lhe apenas a melanco- ',Jor.,
, . "ratificar o que escrevenlOS a resp�ito da iinperativa

lica impressão deixada por suas tiradas de demagogo-móI', vem endeusá-lo no � N. R. - A leI contra a qual "obl'eVl'Ve-ncl'a' dess e c Ia s pr'" S
'

I
"
.', _ 'I

'

b t t"�' a S o li e 101'; em e a,
• erro, com argumentos que a l1mguem convencem, que nada explIcam, que nao ,se erguem os S11 - �en es e

Santa Cátarina nã 110d rá ter' s U' 'd d� defendem, porque, antes de tudo, visam a outras finalidades, quais as de pura
� sargentos fora yet�da pelo 'prome�sa de tIOI'OS g veer'nante lIa �lIVe:sl a �

"
'

'_
' , �

P
.

d t N .' R'
-

'" o s e, asplraçao co-

( e simplesmente ofender os que, na oposiçao, cumprem o dever de cha_mar o Go.- � resl. en e ,e): eu "amos., mum de, q'lIalltos querem à terrà barrig _ erd '

,> vêl'l1o' à razão e à realidade. Va,lha-Ihe, ao sr. Governádor, a sábia advertência � ° Congresso, en�retanto, tem servido com devoção e sacrifício, �o:ra:d:-:
� de Ruy:

l
rejeitou O veto.

com o trabalho hon'esto e honrando-lhe sempre o

t, "Todo aquele 'que s'é entrega à influência das rêdes que o
.. O S·ALARIO i\frINIM'O'

nome com atitudes de verticalidade·moral, ,
dentro

,; ·cercam nas iminências do poder é um homem perdido. Porque,
'

'J,,�',. e fora, das suas fronteiras. '

� sobretudo nos países onde a opinião pública não existe, o poder NO DISTR'r,TO'• ;I. Jornal que durante quase meio século. vem ,vi-
I' não encontra em tôrno de ,si senão lisonjeiros, cortesãos e adu-
�.

FEDER A'T vendo. é sentindo a álma catari!1ense, dela .não' PQ-� lactares. ° estadista' de boJ::D. sens,o atravessa a muralha das, �,
, 'I; €leria divorciar-se ag'ora e muito menos a propósi-

prevenções que O circundam para ir buscar, no seio daqueleS RIO, ,8 (V. A.) _;. Oomuni- to. de uma campanha a que deu apóio decidido e
que o combatem, a verdade, que, quase sempre, se aninha nas ca-nos o Gabinete do presi- honesta solidariedade _ como. é do seu feitio e era

Censuras da oposição". dente da Comissão'Ç!e Salário
, do seu dever.

x x' Mínimo do DistritíllTt'ederai:
- O 'que não lhe compete fazer, sem dúvida, é

A mímtalidade que domina os círculos oficiais da nossa terra pode ser bem "A propósito da' nótícia di- sl(bstituir-se na direção da "l"aculdªde para levar-
feito., entre essã atitude de bom Sen:so e a de procurar glórias tribunicias - aliás vu�gaela p,or u,m vespertino, lhe os anseios por davante e suprir-lhe as neeessi-
recent.e episódio, verificado.�ainda 'em circunstâncias liga�as ao caso do leite. atribuindo ao presltlente da: .

dades _ como insinuam a malícia e o despeito dos
No último leilão de vacas leiteiras, na Fazenda da Ressacada, um do.s produto- Comissão de, Salárfo Mínimo '

portavozes de interessículos partidários. "

res e fornecedores de .leite, em grande quantidade, à Usina, ,alvitrou a adõção do Di-Strito Federal:Jã, declara-
. \ Levem, diretores, p.ro.fessores e, academicos, as'

de um critério que não viesse a anular a finalidade daquelas vendas e melhor: ção de que. o n,a'v0 nível
if. ' justas, aspirações da Escola ao Ministro da J!lstiça

amparasse os interesses dos fornecedor'es -'interesses esses evidentemente viu-, salarial para esta c,apital se- e aos representantes federais do P. S. D. _ nomi-
culados aos do Estado,compradol' exclusivo do produto e responsável pelo abas- ria de Cr$.4.800,00.}pOl' roes, o nalmente citados pela interpelflção'_ e tenhaín a

tecimento. De ime{Íiato, o fazendeiro ,e deputado Sebastião Neves se pronunciou sr. Luis Corrêa eschl;];ece que certeza de que, na d_efesa delas, terão patronos de-
contra essa proposta, alegandO que o, p(op,on,ente não tinha direito a nada po,r tal notícia não telll' o menor t d f" t

.

ltu d
.-

vo 'a os e e 'IClen es, a a ra a mlssao; tanto mais
haver votado contra o Govêrno! Da r'elíposta originou-se um incident�, no de- fundàinento.. A Iire-sidenCia honrosa por condensar legítimo interesse de San-
senrolar do qual foram atiradas àquele', deputado graves acusações de ser es- da' C" S. M. do D, r· não dis- ta Catarina inteira, escapo 'a pai�ões passageiras
candalosamente protegida pelas. altas autoridades, nos processos complementa- põe, aínda, de quaksquer ele- de um facciosismo im_penitente e destrutivo,
res aos leilões. mentos que a ha;bilitem á' Façam das colunas do nos�o .matutino.; sem

E' assim a mentalidade dominante. Aq�ele grande fornecedor de leite à emitir opinião sobre tão' im- um centavo' de despesa, o uso que têm feito, na,

Us'ina, por hUiver votado contra o Góvêrn9, não tinha dirieto a nada! Numa :pa: portante matéria".�' propaganda des�e ideal de) eternizar a Faculdade
pavra: era guaxo! Devia ficaI' fóra do alhambrado! Do lado de dentro, a ma_' ri _ ideal que tem ,ainda de ni3iis respeitável a dia-
marem o apojo go.rdo, os que nunca permitiram o fornecimento de uma gota de, ma da mocidade estudiosa; entusiástica, liI11pa, ra-
leÚe ao Estadó, por que querem, de lima vez só, abocanhar as cinco tetas do! J ,

diosa e pura."
Tesourõ. São os barganhados romanows:lds, os Renatos, os Volneis, os Oldema- Novos embaitxadores
res, os Sebastiões, os Cm·Uns... entregam cre_enciais

Entre os màmadores também aqueles que, depoi� de acusa,rem esse dIgníssi-
. RIO, 8 (V. A.) ':- EstIve-

mo Adel'bal R. da Silva de roubar dois quilOS -de café, do Palacio; consumiam do
ram em conferencia com o

'Teso.llro apenas Cr$ 25.000,00 mensais .só em generos aliment.cios par!l o castelo presidente da �eljública, 'em
da Agronômica; sem contar as 'verbas de recepçõe� e banquetes, ele,dezenas de

solenidades ,realizadas no

centenas de milhare:s de cruzeiros. . .

� Catete, os n0vos empaixado-
Co.ntra essas verdades duras podem ag'o.ra :abrir as to,rneiras ltos desafo.ros, � res da India e Austria" tes-

à guisa de defes�.. .
'

,
- '� pectivamente Lai 'Rhan Sha-

.

'

'. __��"'_,G._"_"'���_�"*"""'�""."""";""" ram Sig e'Harmann Gohn.
.
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RIO, (Ar:gtlS-Press') - Vín-.
tro da Guerra, general Tei- te toneladas de mate' foram
.' enviadas para a Alemanha

xsira Lott, vai realizar lima OCidental, pelo Instituto Na

cional do ,Mate, _eID 1955, a

viagem de inspeção às Iôrçns fim de se íntensíücar a cam

panha de' propaganda elo

do ExéJ:cito que Integram-as' produto brasíleíro, naquele
• 's " ",'. país. Segun'do il1formações

,j,��Wi��.nÓ' 'Sill:dQ;�,ís• .s�, l;Bcoolda:s p�a -l\1.ini�iéri0 dá
""�""*,7 , ,�(t-""'" ... �" ""- .

� 'Agriê:aítui:a/:aqU�ht 'partida
rá"-a: p:Í'imeir.a visita do gene-'.fo encaminhada 'ao sr. Ed

mund Rust, eleménto ligado
raf Lott, como ministro ela aOs exportadores brasileiros,

o qual, com a' supervisão do
Guerra, aos Estados do Sul. ex:'chefe de nosso Escritório

Comercial em Bonn, orientou

Emprest/a-se ,á'ande impo.r- à campanha programada pa
ra a expu!lsio elo produto
brasileiro,

RIO, 8' (V; A.) - O mtnís-

tância a essa viagem.

Honrem-nos 'o jornal com a sua vibração., em
defesa de interessé patriótico. e sagrado.

Levem àqueles representantes federais, pelos
quais podemos falar, os apêlos e as reivindicações
que sabemos necessários e justos.

'

E deixem aos que cuidam de assunto assim tão
sério com visíveis intentos de exploração política:
a glória de mandarem aos seus 'l'!lpres�ntalltes, aos
representantes do partido que interpretam... al-
guns travesseiros!!!

.

'.

PASTILHAS

VA'LD'A
""",

,

,i. PROTEÇÃO
""" DA
,GARGANTA

Intensificada a propa
ganda do Mate Brasi-
1eiro na Alemanha

,,-'
o_

)

A atuaçiio do coronel Gae
zer N,eto, merece espe,cial re- -

ferencia, Entusiasta da nos-

sa bebida, o e'lt-chefc do Es

critório de Bonn não poupou
,

esfo�ç,os para 'estimular' aS

nossRls vendas, Com um mé

todo . de propagap.da tó:lo
pessoal orientava ,uma rêde

de dez moças propagandis
tas, encarregàdas de percor
rer as casas 'e fábricas,' no '

territóriô da Alemanha Oci

dental, explicando as v,ªnta
gens do máte, as suas quali-,
dades nutrit�vas e estimulan
tes, bem assim o valor tera
pêutico amplamente confirj-'
mado pela apreciação de ci-

entistas idôneos. Periódica-
mente, o .coronel Gaezer Ne
to percorria, as regiões traba-' ,

lhadas pelas 'propa:gandistas
e realizava conferencias PlÍ.
blicas e demonstrações prá-'
ticas do uso;do nosso mate,
esforço em que contou': com
a colaboração da Lig� das
Donas de Casa, que tem· ra-

, mificações em diversas cida
des. Durante as palestras,
sempre nas fHiai's da Liga,
havia .demonstrações de de
gustação da bebida, seguida
da distribuição' de Pacotinhos
de mate a.os'presentes.

I �

Delegação brasileira
em Praga

VIENA, 8 (v. A.)' � Uma

delegação parlamentar bra

sUeira de 14 mémbros, éhe-'
fiada pela� deputada Yv.ete
Vargas, deverá chegar ama-
nha à Tchecoslovaquia, Se-'

gupdo anunciou esta noite, a
, emissora de Pralga. A emi,sso
ra diz que a sra. Yvete Var

, gas ué a mulher mais impo,r
tánte na vida política brasi

leira" .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICA'DOR
I C O S

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO .

Com prática no Hospital S�o DOENÇAS DO APARELHO, DI

F'ranclsce de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER-

CI!8a do Rio de Janeiro GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
CLINICA MÉDICA .

NICA GERAL
CARDIOLOGIA IConsultório: Rua Vitor Mei-

' DR. J(fLIO PAUP TZ

reles, 22 Tel. 2676. ' FILHO
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enfermar-la

Sexta feiras: e Serviço de gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas. ." da Santa Casa do Rio. de Jeneiro
Residência: Rua Fehpe Sch- (Prof, W Berardinelli).

midt, ,23. - 2°. andar, apto 1 - Cu.t;so· de neurclogla (Prof.
Tel. 3.00:::. '.Austtegesilo) ..

,

D''"R' HENRIQUE PRISCO. I .

Ex-interno, do Hospital mater- J
• . ríídade }oi:. .A:maral.

PARAlSO DOENÇAS INTERNAS

l\<iti:DICO Coração, Estômago, intestino,
Operações �,Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova-

nhoras - Clínica de Atlultos. rtoe e útero

Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.
'd d E Das 16 às 18 horas..

Hospital dos Servi ores ro s-
Resfdência: Rua Bocaiuva 20.

tado. , F 3468
(Serviço do Prof. Mariano de

__Dn_e_:__,_. _

Ang:���ltas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO

Hospital de Caridade. CANTIÇÃO
Á tarde das 16;;:;!) hs. em dian- 'M É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLfNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal
Re.sidência ..

- Rua Presidente CORAÇÃO - FIGA'DO - RINS
Coutinho 44. Tel.: 3'120. - INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel
eles, 22.

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO

Especialí ata em moléstias de Redação e Oficinas, à rua Con-
Senhoras e vias urinárias. laeUleiro Mafra, n, 160 TeI. 3022
Cura radical das infecções _ Cx. Postal 139.e agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUB.ENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB genito-urinário em 'ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE
,

MUSSI sexos., AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

f C e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
CIRURGIA CL NI A

Horário: 10lh.ás 12 e 2'h ás Ií. Ltda,GERAL-PARTOS, ., Consultório: R. Tiradentes, 12 Rua Senador Dantas, 40 _ 60
Serviço completo e especlah-

_ 10 Andar - Fone : 3246. andar.
zado das DOENÇAS DE'tS�NH�; Residência: R. Lacerda Cou- TeI.: 22-6924 _ Rio de Janeiro.
RAS, com modernos me o os

• tinho 13 (Chácara do Espanha) Rua 16 de Novembro 228 60
diagnósticos e tratament? _ F�ne: 3248. andar sala 612 - São Paulo.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINAT'URAS

LISMO BASAL Na Capital

'Q/\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 170,00

:Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO
Semestre .

N� 'i�i�;i�rCr$ 90,00

Violeta e Infra Vermt;lho. 1 MÉDICO DE CRIANÇA8 Ano � .. Cr$ 200,00 Avenida do Estado 1666/76 RuaConsultório: Rua Trajano, n -, ,

PU.ERICULTURA, _ PEDIA,TRIA C" 11000
Ed'f" d MontepIo "" Semestre .. , . . . . . . . r.. ,

1° andar - I ICIO o '_ ALERGIA INFANTIL,. Anúncio mediante contráto.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Consultório: _ Rua 'I'Iraden- Os originais, mesmo não pu-
Dr� MUSSI.

D tes 'n. 9. blica.pos, não serão devolvidos.
Das 16 às 18 hores - ra.

Residência: _ Av. H.rci.lio A direção não se responsabiliza '

MUSSI T I 2630' . 't'd End. Teleg.' "SANDRADE"
A 'd Trom- Luz n. 156 - e. .. pelos conceItos. eml 1 os nos ar-

Residência: vem a
Horário: _ Das 14 às 18 ho· tigos assinados.

powsky,
' 84.

Tas diáriamente
--

"'DR:JÚLIO DOIN ' ,

•

INFORM'AÇõES UTEIS

I
O leitor .encontrará, nesta co-

I VIEIRA DR. NEWTON, luna, informações q1le n,;;cessita,
MÉDICO

O-HOS D'AVILA ,diài'lamente e de imediato:
ESPECIALISTA EM L

I JORNAIS Telefone
OUVIDOS, NARIZ E �ARGANTA CIRURGIA GERAL lO Estado .....•.•....... 3.022
'l'RATAMENTO E OrE.RAçõES Doenças de Sen�o.ras - I.'l'��to- I A G.'lzeta .............•• 2.666
lnfra-Vermelho - Nebubzaçao - logia -. �letrlcldade.Medl\:a,. "DiáriO da T:::.:'de 3.679

Ultra-Som
.

I Conc'IltorIo: Rua VItor Mel- 'Imprense OfliJlal •...... '. 2.688
{T-..atamento de sinusite sem rel�s n. 28 - Telefone: 3307.

HOSPITAlI9
, oper�ção) , I

.

Consultas: Das 16 horas eIII
Cal'idade:

Anglo-retinoscopla - R�ceita de dIante.
.

. (Provedor) ....•.....•.•• 2.314
Oculos - Moderno eq.ulpaII!ento ResidêncIa: Fone, 3.422

(Portaria) •........••• ,.. 2.086
de Oto-Rinolaringologla (unico Rua: Blumenau n. 71.

Nérêu Ramos ..•..•.••••• 8.831
no Estado)

h Militar 3.167
Horárto das 9 às 12 oras e

São Sebastião (Casa de
dar! 16 às 18 horas.

.t M' DR.,ANTONIO BATISTA Saúde) 3.163 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI� 1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
Consultório: - Rua VI 01' el-

JUNIOR Maternidade Doutor Car- -Fones: 25-34 e 25-35 _

les 22 - Fone 2676. I C
• 8121re

_

J 20' - ' CLíNICA ESPECIALIZADA DE os orrea. . . . . . . . . . . . .

Res. - Rua Sao orge
CRIANÇAS CHAMADOS UIt-

Fone 24 21. I GENTES
Consultaç das 9 ás 11 horas. , . a 313
R . C' Padre Miguelinho Corpo de BombeIros .... ..
es. e ons. ' I

Serviço Luz (Raclama-
�2, ções) ••...............• 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2,038
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694

COMPÃNHIÃS DE
FILHO lRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório I�AC ,'..................
�.700

TUBERCULOS� ,ruzelrO do Sul ••••.... 2.600

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Pall�ir ..............•... 82.'362553DO'S PULMõES Vang'l' ..

Cirurgia do Torax Lóide Aéreo ...........• 2.402

'Formado pela FaculdaJe Naclo- Real :...................
2.877

nal de Medicina, Tisiologista e Scandmavas . . . . . . . . . . .. 2.300

Formado pela Faculdade Nacid'- Tisi-ocirurgião do \Hospital Ne- HOTÉIS

nal de Medicina Universidade rêu Ramos ._ Lux. . . . . . . . . . . . . •• . . . . • 2.021

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

RIO DE JANEIRO S. N. T. Ex-interno e Ex-assll- Metropol 3.147

Aperfeiçoamento na, "Casa. de tente de Cirurgia do Prof. Ulo La Forta ..............•. 3.321

Saud� São Miguel" Guimarãel (Rio). Cacique . . . . . . . . . . . .• . .• 8.449

Prof. Fernandll Paulino. - Cons.: Felipe Schmidt, as - Central.................. 2.694

Interno por 3 anos do ServIço Fone 3801 Estrela .........•.•...•.. 8.87}
,

, de Ci:r.urgia Atende em hora marcadá.

I
Ideal ......•.•.••..•..••• 8.6119

Prof. Pedro de Moura Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO

OPERAÇõES 80 - Fone: 2111' ",,' Disque _

06

CLINICA DE ADULTOS . ""'� (I
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade; diál'inmente l".la ma-

M É D

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado Dela Faculdade. Na
clonaI de Medicina da UnI�er-

.

lidade do Brasil
Elt-interno por concurso da Ma-
,

ternidade-Escola
(Serviço do Prof.. Octávio RCl

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cacídade
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 dià
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.693.

, 'CLINICA
, . de

OLHOS - OUVIDOS - 'NARIZ
E GARCíANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTOR!
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE

LHOS ,MAIS MODE!RNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPIT.A.L,

Á TARDE - das 2 as 6 ,-
no CONSULTóRIO - Rua dos

ILHEOS n", 2
RESIDtNCIA - Felipe Sch

midt nO,1 -Í13 TeI. 2365. ,; ,

----�----------��--�-
DIt ANTôNIO MONIZ

r>E ARAGÃO ,

CIRURGIÀ TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COílsultório: João Pinto, 18.

Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

, Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to 10 - Tel. M. 769.
'Consulta,;: Das 4 às 6 horas.
Residência, Rua Esteve� Jú

nior, 46. TeI. 2,812.

DR. NEY PERRONE
,

MUND

PROFISSIONALI
Dentista ,Bara

crianças
DR•. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo -

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468 ,

Florianópolis ,_

DR. JOS� TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVO!i1AS E MEN
TAIS.-- CLINICA GERAL
Angustia Com.plexos .-

Insonia - Ataques - Maniaa -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiqu4átra do
Hospítal-Colônla Sant-Ana.
CONSU:MróRIO - Rua Tra

j ano, 41 - �as 16 às 17 horas'
RESID1bNCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. 2901

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

, Coelho, 1
-

Horário: 8 às 11 - 16 às
18 horas

Atende exclusivamente com

hora marcada.DR. ARMANDO �VALÉ·
RIO DE �SSIS

-Dos Serviços de Clfníca Infantil
da .Assistência Municipal e Hos

.pltal de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
....·Alergia -

Consultório: Rua' Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 16 às
18 .horas. .

Residência: Rua.Marechal Gui
lherme, 6 - Fone ; 3783

UR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças I\aio X
,

Atende com Hora Mar
cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -
Caixa Postal 1,60 - Itajaf

Santa Catarina.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

.:... ADVOGADO -

Eséritório 'e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Te-lefone: 334C

..

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

.................�....

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-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 lii horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da .Saudade
- Coqueiros

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

.cada,
Sábado -- das 9 às 12.

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

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO CALDEIRA
Doenças d� Senhor�s - .P�rtos

,
'

UE ANDRADA
-"- Operações - VIas Urmarias
Curso de _aperfeiçoamenvJ e ,CIRURGJÃO-DENTIST� '.

longa prática nos ifôspitais de GONSULToRIO -

�lfICIOBuenos Aires. ,
'

. Paztenon _;'0 and�r .

sala
CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 -- Rua. 'l"t;nente Silvei ,1;5.

Schrrrídt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende díãríamente das 8 as

3512 11 horas.

HORÁRIO: das 16 ás 18 ho- 3as e 6as das 14 as 18 horas.
- 19 as 22 horas.
Confeceiona. Dentaduras e Pon

tes Móveis dI! Nylon.1
ras

•

Residência: Avenida Rio Bran-
co, n, 42.

.

Atende chamado.
Telefone: - 3296.
----------------------

DR. I. LOBATO

DR. IVO VON W'ANGENHEIM
- D_ENTtS,'r4 -.":"

Consultório rua Bocaiuva, 42

Ca�a�: das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua �4 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entrega imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos. \

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

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana 'de Intercambio
.'

(Brasil) pADIB.
Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua vJsita nos dará prazêr,

1hs·;;te·I;P�iiHj"
I 'Rua Marechal Deodorô 50.

,

I Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhert
.

I h" t• Desconto espeeia para os sen ores vlaJan es,

�:'e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Viagem- com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
--

�'BIPIDlI�SUÇBBISILBlilO�
lFlorianópolis ..;_ Italai - Joinville - Curitiba

.

" ......�.�.S'""'I.
-

'_.:::.�_ .,

. ..,�' to .:..-:c-_'� �� ..Ji:..�5'�M '.
-

A AO'cía: KUIi!Deodoro elquina:da
ge. • Rua:Tenente ,Silveira-. a.e"

,Expresso Flodanópoiis tt�a.
ENDEREÇOS ATUALIZA;DOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!Zo.NTE.

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

25-35 (Escritório) 'I'elefone : 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PóRTO ALEGRE
"Riomar"

Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOM-AR"

Elld. Teleg" "RIOMARLI"

Agênclt.: BELO l'IORI-
'

ZON'fE

Telefone: 37-Q6-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"IÚomar"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMA.R"

Ru� Dr: Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

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

Alegrf>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

q��
,

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
fl4VIO�MOTOR ,(cCARL

ITINERÁRIO
SAlDAS DE

BOBPCIB·�
I D'A VOLTA

ItajaíFpolis. Rio

4�S
17-5
30-5
12-6.
25-6
8-7

Santos
5-5'

18-5
;�n-5
13-6
26-6
9-7
às 24,00

9-5
22-5
4-6
17-6
30-6

11-5
24-5
6-6
19-6
2-7

O horário de saída de �rianópolis sará
horns e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Vo1ta o navio fará escala nos

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

�Empi'êsa, à rúi1 Consélheil'o MilHa, 30-...;..;, TélH'one 22�12:

------

FARMÁCIAS DE PLANTA0
PLANTÕES DE FARMÁCIAS

M:f::SDE ABRIL

/

1 - terça-feira (feriado) - Farmácia Santo -{in.
tonio - Rua Felipe Schmidt,

5 - sábado (tarde) - Frrmácia Catarinense __

Rua Trajano
6 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra,

jano
12 - sábado (tarde) ...:__ Farmácia Noturna - Rua

'I'rajano
'

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
2'7 - domingo - Farmácia :ijelson - Rua Felipe

S.chmidt ,\

3'1 - quinta-feira (dia santo) - Farmácia Moder,
lla,- Rua João Pinto

O -serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
rnidt, 43 e 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 CErtTRO
Um belo e espaçoso palacete, para-reaídêncía clube

ou Repartlção Publica.

TRATAR NA

"A MODELAR"

� .

BORDADOS A MAO,
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

•••-�_ -_••- ••••_-tI" - •••••- -.- _
• ....,..,...",...•••-.- -.-..,JI

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

lião veja meus 3 filhinhos menores morrerem de fome e

frio, qualquer contrfbr ição entregue nesta Redação eu

ficarei imensamente actadeCido, .rogando à Deus pela
vossa felicidade.

organização ·Juridica
Contabil LIda.

DE
Dr. Ney Douglas BelIo advogado
Onofre Alves Pereira - contador

-:'0:-
Séde: Rua 'I'rajano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

1° sndar.
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 é qualquer serviço do in

terior junto às repartições públicas, desta Capital.

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

A SUA MESA!

Fabrica de Caixa
Esquadrias.

e

Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca
va,los instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade.
Facilita-se pa.rte do pagamento. Tratar na MADELEI,
rua João Pessôa, Itajaí.

Vampanba Contra o Cancer"
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ,MEDICINA

(:hama a atenção do povo, para as palestras que e�tão,
sendo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as
4as feiras" as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

sábados; as 15 horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO4 Florianópoli� Quarta-feira, 9 de Maio de 1956

Firmado pelo sr, Celso Piazza
Geraldo Vieira, recebemos 20 Tesoureiro
atencioso ofício do Impren- Mello
sa Oficial Futebol Clube, Técnico esportivo - Na-
comunicando a eleição e talino Vieira

'

posse da .nova diretoria do I Diretor de esportes
simpático clube, ocorridos a Demerval Rodrigues
27 de abril último, e que es- Diretor de publicidade -

tá assim constituida : Pedro Paulo Machado
Presidente de Honra - Orador - Luiz Carlos de

Dr, Paulo Henrique BIasi Mello

so�;:sident�
- Osnildo

sa

Cobrador - .Nelson S�: m�.S inVíce-Presidente - Ade- Gonselho FIscal -

Jose1
- -

'

mar Vieira de Jesús Faria, Orívaldo Lisbôa e As - 8hs.
l° Se�r�tário - Celso Ge-I Claudino An�ra.de, me�- Elizabeth TAYLOR

raldo Vieira bros; Adesson SIlva, Antô- Stewart GRANGER em:'

a� Secretário - Milton nio Geraldo Vieira e Wal-1 O,BELO BRUMMELL
FarIa dir Del Prá Netto, suplén- I

techn icolor
1° Tes-oureiro - Nilton teso

'

No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.

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

LONDRES, 7 (V. A.) -' naír do Brasil. Os dir igen-
Os brasileiros não jogarão

I t�s continuarão em Londres. II; .'''1.1em Lisboa, conforme se Por outro lado, os jogado- LI_e',,:anunciou, O jogo com a In- "res do Flamengo seguirão --�. __
,

_"'!_-_"__

glaterra será na quarta-fei-' para Estocolmo, os do Vas- As _ 8hs.
ra e, logo no dia seguinte, I co tomarão o rumo da Ale- Eleonora ROSSI DRAGO
'os jogadores, chefiados por

I
manha, enquanto os do Bo- 'em:

Flavio Costa, 'regressarão tafogo seguirão para a Es- JAN'ELAS FECHADAS
ao Brasil, em avião da Pa- panha, No Programa:
.......................-.-.-_..-.-.-.-.-.-.-......-...-.-.-.-....-.-•••- ....-.-.-.....-.............., Sul em Foco. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

Esportivo"
.

...........................................................r ,••••••••••, ,...·••,. 111 _••••••,

"O Esta-do
ESPORTE UNIVERSITÁRIO PAULO CABRAL DA FONSECA, OUTRO

BARRIGA-VERDE QUE SE PROJETA -NO
CENÁRIO SUL-AMERICANO

OS NOVOS DIRIGENTES DO
IMPRENSA OFICIAL'

o REGRESSO DOS BRASILEIROS

Jorge Cherém
Reunidos os dirigentes e a da de basquete -, Direito x

Executiva da Federação Ca- Filosofia e Far. e Odontolo
tarinense de Desportos Uni- gia x Ciências Econômicas.
versitários foi discutida e Dia 21

'aprovada, de comum acôrdo, Às 20 horas. 3a. rodada
a tabela dos vindouros J0- de volei - Ciências Econê
gos Universitários Catari- micas x Filosofia e Direito x

nenses, que ficou assim Far. e Odontologia,
elaborada, de acôrdo com o Dia 23
esboço preparado pelo co- Às 20 horas 3a. rodada de
leg� ,Ney Hubner, diretor basquete - Ciências Eco-
técnico da FCDU: nômicas x Filosofia e Di-

Dia 7 de Maio reito x Far, e Odontologia.
Às 19,30 horas. Abertura

.

Dia 21
solene dos IX Jogos, com Às 20 horas - 3a. roda-
desfile dos atletas no está- da de volei - Ciências Eco
dio da FAC; nõmicas x Filosofia e Di-
Às 20 horas. la. rodada reito x Far. e Odontologia.'

de volei: Direito x Filo- Dia 23
sofia e Far. e Odontologia x Às 20 horas - 3a. rodada
Ciências Econômicas de basquete - Ciências Eco-

Dia 9 nômicas x Filosofia e Direi-
Às 20 horas la: rodada de to x Far. e Odontologia

futebol ...::. Direito x Cíên-
'

Dia 26
'

cias Econômicas. Às 15 horas � 3a. rodada
Dia 12 de futebol - 'Direito x Far,

Às 15 horas la. rodada de e Odontologia.
basquete ___;. Far, e Odonto- O torneio de tenis será

Iog ia x Filosofia e Direito x disputado nos dias 2 e 3 de
Ciências' Econômicas. junho.

,
Dia ,14 xxx

Às 20 noras 2a. rodada Está plenamente confir-
de volei: Far, e Odontolo- mada a participação dos se

.gía x Filosofia e Direito x lecionados universitários de
Ciências Econômicas I volei e basquetebol nos J0-

, Dia 16 gos Abertos promovidos pe-
Às 20 horas 2a. rodada de la Federação Atlética Cata

Futebol - Far, e Odontolo- I, rinense, que, desta maneira,
gia x Ciências Econômicas.] se prepararão para o Cam-

,

Dia 19, I peonatq Brasileiro Uníver-
Às 15 horas - 2a. roda- sitário.

,�;.;:��������.i.
�

,'�

Visitando-nos na tarde de ôntem, o nosso pre
zado colega dr. Milton Pereira, correspondente des

ta folha na cidade de Blumenau, fez-nos uma reve

lação importante: Paulo Cabral da Fonseca, que no

recente Campeonato Sul-Americano no Chile voI'tou
a integrar a delegação brasileira, levantando dois

titulos de bi-campeão (100 metros razos e reveza

mento 4x100), é catarinense, tendo nascido na cida

de de Laguna, a legendária terra: de Anita Garibaldi

que há pouco comemorou seu bi-centenário. Pauli
ho há muitos anos que está fóra do seu torrão na

tal. Esteve em Curitiba e agora' na Capital da Repú
blica constitui o mais completo e querido atleta do

C. R. Flamengo.
Como narraram. os jornais, Paulo Cabral da

Fonseca pelas suas maravilhosas _ "perf()rmances"
foi considerado o artifice da vitória do Brasil no
certame Contlnental de Esporte-base e sendo um

elemento ainda novo, muito se espera dele nas dis

putas futuras, para glória de Santa Catarina e do

Brasil.
Vemos assim que Santa Catarina pela coragem,

denodo e fibra de seus filhos, vem se projetando nos

diversos, setores do desporto, como Figueiró e Jua

rez. campeões panamericanos )de futebol; Elpo,
Iguatemy, Cordeiro, Sadi, Schmittão, E'dson, Vilela
e Manoel Silveira, campeões sul-americanos de remo

em ont-ríggers a 4 e 2 remos com patrão e double
skiff, e finalmente Paulo Cabral da Fonseca, cam

peão Sul-americano de Atletismo.
Muito 'bem, Paulinho! ASSOCIAÇÃO CATARINENSE

O

DE ENGENHEIROS

,

AGRADECIME.NTO
Foi um domingo de com

pleta inatividade para os

clubes da Capital.

CONVITE

SAUL NOVAMENTE NA DIREÇÃO
, TECNICA DO AVAl

ASSEMBLEIA GERAL

"�,,,\,.,t<f��ttl_�,,·' �::T""�V
De ordem do Sr. Presidente, ficam' convocaaos os se

nhores engenheiros socíos para comparecerem a sessão
de Assembléia GeralExtraordinária, que será realizada no

dia 5 (eínco) 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 socios presentes às 15 horas é 30 mi

.nutos, conforme preceitua O �rtlgo 55- .dos :Estatutos�
Florianópolis, 21 de abril de 1956.

Com a desistência de Ni-'�bência e já no próximo cole
zeta de or iéntar os conjun-�tivo do conjunto 'azzurra"
tos do Avaí para â tempera-�estará

.

a postos, esperando,

;com a cooperação de todo�
da oficial que s_e aproxima, 80S avaianos, organizar um

o presidente Celso Ramos -conjunto poderoso capaz de
Filho voltou a assediar o ex- 'recuperar a corôa que dei

player S.aul Ol\veira, .

tendo ��ou e�c.apar em 195�.
este aceito- �l'd.u.a,�mcum�",.;.Ecli�J:.dades., Saulzínhol

ADIADO O TORNEIO TRIANGULAR

N,ão excurslonouo Pauls Remos. �

Sábado, à hora em que não teve '3 sua habitual di
nossa edição de domingo já versão.' Tambem não eXCU1'

se encontrava no prêlo, sionou a Brusque o esquá
chegou-nos' a notícia da dão do Paula Ramos que
transferencia do Torneio deveria enfrentar o Paysan
Triangular de 'Futebol en-· dú ..
tre Avaí, Figueirense e Car
los Renaux para outra opor
tunidade, motivo porque do

mingo o publico esportivo

JOÃO KALAFATAS
1° SECRETA'RIODISPUTARÃO OS RUSSOS O

CAMPEONATO DO MUNDO
LAUSANNE, Suíça, (Uni- que ontem se encerrou nes

ted Press) - A nova e ta cidade. Viuva, filhos irmãs e parentes de José Soares ainda

sorridente diplomacia sovíé- Uma vez terminada a reu- <consternados pelo seu falecimento sente-se com o grato
tíca se estendeu também aos nião Granatkin disse que dever, de por meio desta esternar os seus penhorados
campos de foot-ball. estava "contentíssimo com o' agradecimentos aos senhores medicos. Especialmente
A União Soviética não só trabalho realizado. A forma- aos benemeritos e humanítaríos Dr. Pessi Borba e Dr.

participará do Campeonato ção dos grupos elimínatô- Mario Wendhausen e seus bons amigos e a todos qus du

Mundial de 1958, pela prí- rios é excelente. Estou cer- rante sua enfermidade os confortaram com seus

meira vez na. história dêstes .to de que desta-, vez foram honrosos favores, atenções e tudo mais que fizeram pe-.

torneios, mas também con- dadas tõdas as garantias io seu bem estar.

cordou em fazê-lo sem a cau- necessárias para que somen-
------------------------

---- ..

tela e as exigências' que te os melhores quadros COyP-

'A' d eram habitua(s antes. de pareçam à rodada final, na
Prosseguem com desusa- mente ao êxito o mesmo, d' t

do entusiasmo, os esforces

I
superando todos os prognôs- empret�n er uma' aven ura Suécia".

'"

I
espor rva Cranatkin- 'recusou mo- Pelo presente, pede-se o comparecimento, sábado

empreendidos pelo sr, Val- ticos.
V· t

.

G tkí
, di 12 d t

'

15 h (3 h d d
dir José Rosa e mais uma "Após alguns dias do iní- .ident rana

da FVIFlcAe- destamente comentar as
la no corren e as oras oras' a tal' e), nos

IA' d d
'

.

d d d tos fOI' presi en e russo . a , possibilidades do quadro
salões do "Clube 12 de Agôsto" nesta Capital de tôdos os

p ela e ' e menores, no sen- ClO a ven a os vo, .

d'"
.

d' Engenheiros, Geógrafos, Agrimensores, Odontológos e
,

f d d "IN
'

d f
'

lt'
' pro, Iga.íltzou sonsos, lzen· russo nas eliminatórias, nastIdo ,de ser un a o o - segun a� eIra u Ima na re-

d ,,,. " "t d Farmacêuticos, formados pelo extinto "Ínstituto Politéc-
FANTIL DO IPIRANGA sl'd"'ncl'a ,do SI'. Valdir José o, sem"pIe sIm.. es ou._ e quais terá de competir com

r -

d d t
..

F' IA d' P I' A nico de Florianópolis" para tratar de interêsses da clas-
FUTEBOL CLUBE", que Rosa a' Vila, Operária, 37, acor o. ' '.,uran e a re.u�!ao a 111 an la e a o onia, po-

d d d d C t' d
' f'" 'd t t d se, em face da recente Lei do Go.vêrno Federal, mandan-

.

t d" d'd
..', e OIS las o oml e e -rem 01 eVl en e para o os

temos ,certeza maIS ar e se proce 1 a a pnmelra apura-
O

. �

d C
\ (lo registrar seus dl'plomaa

t·t
. , D t

�

t seguinte re
. rgamzaçao o ampeona- que êle estava bastante sa- �".

cons 1 Ulra UIum etpa;
a-

çaolt 4due
eve o

,

-

to Mundial de Foot-ba!l tisfeito.
mepto daque e pres IglOSO su a o:

Clube de Saco dos Limões. l° lugar -.Maria Helena

O T J D MULTOU O AVAl EM M
'

A par de' outros meios' de Gais Rabelo, 300 votos
• • • Il

arrecadar os fundos neces- 20 IU,gar - Irene Bitten-

sarios para a compra inicial court, 150 votos CRUZEIROS' E SUSPENDEU O
do material esportivo, orga-' 30 lugar - Helena Maria

uizou o sr. Valdir Rosa sem- Patricio, Verá Lucia Becker ARQUEIRO DOMI POR 50 DIASpre auxiliado pelos meninos, e Alba Isolina dos Santos
..

_ ,

um Concurso para escolha 100 votos O Tribunal de Justiça quenta dias. O Avaí não con-
da Ràinha do Clube, tendo 4° lugar - I11lete Concei-, Desportiva dóF. C. F. a r corda com a decisão do T.

A 'Diretoria provisória da C. P.... S. C. convida todos

como concorrentes as se- ção Gaynett, 65 votos julgar pelas suas últimas, J. D. e parece propenso a
Os paulistas residentes o uem trânsito por êste Estado,

nhorinhas Irene Bittencourt, Com o voto ao preço de decisões, não está sendo recorrer ao Supremo, de vez _bem como tôdas as pessoas simpatizantes e que, desejem
Helena Maria Patricio, Ve- Cr$ 1,00, somente no Con- muito bonzinho para o AvaL: que ao incluir o arqueiro

'se �iliar a aquela associação, qualque;: que seja sua �atu�
1'a Lucia Becker, Ilizete curso já se arrecadou Cr$ .• Assim é que na sua reunião' n'o seu esquadrão na pugna rah�ade, a tomar parte, da �ss:mblela que se reahzara

Conceição Gaynett, Olga 815,00, sendo de salientar de sexta-feira última, apre- 'oontra o Olímpico teve ,o
110 dIa 12. dQ corrente .(sabado), as. 15 horas, na Casa San

Isolina dos Santos e Maria que algumas candidatas não ciando o caso do goleiro Do- ! cuidado de solicitar a de-
ta C�tarma,. com o fIm de �precI�rem os Estatutos da

Helena Gois Rabelo. apresentaram todos os vo- mi, do Guallaní, que foi in-l vida licença à F. C. F. e não � refenda .entIdade, e� �a. dlscussao. ./

,As mesmas não têm pou- tos que têm vendidos. Espe- cluido no conjunto do Avaí
I
ao Guaraní por não ser' Fpohs., 7 de malO -de 1956

pado esforços no sentido de ra-se que para a proxima na pugna contra o Olímpico, I profissional o futuroso goal-
I

, Angelo Ribeiro, presidente da Diretoria Provisória.

contribuir para a fundação apuração muitas surpresas o colendo decidiu multar .. o keeper.
Valho-me do ensejo para apresentar a V. S. os meus

,do Infantil do Ipiranga, e venham a acon�ecer. � 2a·1 Avaí em mil ,cruzeiros e I
agradecimentos e cordiais saudações.

.

desde que foi criado o Con- apuração se ?ara no dIa 10 aplicar ao novato arqueiro a Aguardemos os aconteci- Angelo R1'beiro

curso, dedicam-se inteira- do corrente, as 17,00 horas. pena de suspensão ,por cin- ,mentos!
' Presidente da Diretoria Provisória

, .

VAI SER FUNDADO O I�FANTIL DO
IPIRANGA

A Comissão

( CENTRe PAUlI-STA DE
SANTA CATARINA
C'onvite

CONVITE - MISSAPALMEIRAS 2 X CAXIAS 2, EM
""O�.�i',..,.j;'��'. '

" FLAMENGO X CORINTlANS� QUINTA
FEIRA NO PACAEMBÚ

RONALDO FERREIRA DUTRA

JOINVILLE Vidal V. Dutra esposa e filhos convidam aos paren
tes e pessôas amigas de seu querido filho RONALDO
para a missa de mês que mandarão celebrar dia 11 às
7 horas no Colégio Catarinense, no Altar do Anjo da
Guarda em intensão a alma de'seu filho e irmão.

A todos que comparecerem a êste" áto de fé ,cristã
antecipam seus agradecimentos.

o cotejo inicial da série
"finalíssima" do Campeona
to Estadual de Futebol de
1955, teve lugar .domingo

Joinville, tendo Caxias,

RIO, 7 (V. A.) - Ao con- caembu, no proximo dia 10,
local e Palmeiras, de �lume-I trario d.o. que fôra divulga- i à. tarde. Ainda hoje, os di
nau, empatado por dOIS ten- do, os dIrIgentes do Flamen- Irlgentes do rubro- negro se

tos. 'Domingo, nos domínios
I go

não mais .cancelarão o entederam com os seus cole
dos palmeirenses será dis-

I amistoso a ser -disputado I gas corintianos confirman-

putado o segundo jogo. com o Corinthians no Pa- do a realização do prelio.

,..

I

José

CINE SÃO JOS'É
As 3 - 8hs.

Charlton HESTON
Susan MORROW em:

TRÁGICA EMBOSCADA
technicolor

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50
Censura até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Cantinf'las - Alma ROSA

AGUIRRE em:

O MATA SETE
No Programa:
Cine Noticiario. Nac,

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

As, - 8hs.
"Sessão Popular"

Howard KEEL - Doris
DAYem:
.ARDIDA ,COMO PIMENTA

technicolor
No Programa:
Variedades Na Tela.

"

Preços: 3,50 -, 2,00.
Censura até)4 �no,s.

Nac.

As - 8,30hs.
"Sessão Popular"

Howard KEEL - Doris
DAYem:

,

ARDIDA COMO PIMENTA
technicolor

No Programa :

Variedades Na 'Tela. Nac.
Preços : 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos,

Uma maquina-plaina (de
sempenadeira) com eixo
transmissão, polias, man

cais,' correias, um eixo para
serra circular com 4 ser

ras, um contador da força,
um molinete, um carro para
puxar barcos e diversos tri
lhos. Vêr a Rua Silva Jardim
218 fundos'.

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre

gada domestica. Paga-se
muito bem. As interessadas
deverão se dirigir à Rua
Monsenhor' Topp, 60, das 17
às 18,30 horas.

Participação
Francisco Ramos da ,Sil

va e Estella Silva partici
pam o nascimento de sua

filhinha Eliane Maria ocor

rido no dia 10 do corrente
na Maternid�de Dr. Car
los Corrêa.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O.TADO Florianópolis, Quarta-feira, 9 de MaiÓ de 1956

Sociais
.Vénus de l\1í1o

: NOEMI CARl...NGl
tranquilo,Não invejo o teu porte, assim,

A tua perfeição, tua grandeza;
Todo o teu esplendor, tôda a pureza,
Das formas do teu ser, Vênus, de Milo!

Podes ser formosrssrma - assimilo
. E' o ideal maior da natureza! �

Mas nada inveja a mim tua, beleza;
- Sou mais perfeita, eu, Vênus de Milo!

Porque - estátua antiga, 'eterna e. calma -
Não vibras, é de

..
mármore t:l·tua arma,

Nem tens no ç:>lha).', do-amor- os grandes brilhos!
- '-::'"

- � -

E a minha-vida é àmOl'-,� grega-escultura l
Sou Mãe: 'tenho a mai� r�rá' formosura,
Tenho dois braços �estreitar meus- filhos !

fi( .,. ".

." tP-- '
"'" '.' ,

-·-.:0:-· ..
·

.
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, �

_-:__ ..

---:--���-
ULTIMAi M.ODA-· ::

. ..

.
Usando·u'rn tnaje feito per TAM O'SHANTER, a menina
F.legra.o coração de qualquer um. 4 saia . é escura, .de
pregas e a blusínha, comprida e de mangas inteiras, tem
um peito branco, gola e enfeites pretos em forma de V.
Os punhos. das mangas são também' "brancos. (Foto

.

�.' Transworld),
'

DOIS ESPETACULOS EM UM SO'
DIA 20 (domingo) 21 :00 HORAS

Grandiosa soirée dânçante, com os cartazes da Tele
visão - Rádio Belgrado de Buenos'Aires e Discos Co
lumbia: AJfredo de Franco e seu Quinteto Típico - Los
(,olegiales e .eeu jazz espetáculo.

'MESA.: Com -direito a quatro ingressos Cr$ '200,00
INGRESSO: Para os não àssociados Cr$ 100,00.

A reserva dê mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri-

to, � partir do Dia 8 do corrente.
.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
ÍHA.13 (domingo) 15:00 HORAS

,

Grandiosa domingueira .-dançante, em homenagem ao

Dia das Mães. Será apresentado um grandioso show jn
fantil, com, a pàrticipação dos pequenos e. futurosos 'ar
tí-stas da Difusão FlorianoP.olitana.

"o�ê sabi� que ...

II
.

-

aBOMBA
í\TOMICA

TEM DOI� METROS
OE COMPRIMENTO.
tRINTACENTIME'
TROS DE t>IAMETRO
PESA POU(.ON\AI5

DE UMA TONG
LADA E TEM
IH1uCES PAR�

=-= SuA ESTABl .

.

uDADE
II E fRAN5P,bRTADÁ SOB

� Fll5t: I..RGEI"� �E. UM f\VlAO AA'PIOO E
"'"

�À.O N1Vll0. Pf..5ADO � .'. f
'

VOAND�(j � 350 . '" J';,' ;f. �
,
QUIl_01V\E n�os "O� �

,

'K) *

KORA um AVlrlO Df ['í\O :'t /

RI1í\IH 12 �ULHÕfS' : ;r

_ DE ANO:) DARA C\\l:-(JI1R
fi f51RE� lY\(\I� rR�
l( I MA i\ IILFIl CfN7llIJ.R I

!
!
i

Casal com um filho, pro-

���: :���ar�u apartamento PREFEITURA· MUNICIPAL DE
Tratar 'com sr.: Antônio, FLORIANO'POLIS FO'i certamente a mais comovente e justa das 'come-

pelo telefone 3515, das12' morações a' instituição do "(Üa das Mães". Si coraçãb e,
às 18 horas. I De ordem do sr. Diretor do Dapartamento da Fa-,' I,ensamentos das mães estão sempre voltadas para a' fe-

d t
.

bli d t t
� licidade' dO's filhos, si a su.a /e,xistencía está sempre e tão

P E R D E·USE ,zen a, orno pu .ICO que, uran e o corren e mes, se pro-

.

_. . "cederá neste Departamento; a cobrança das taxas acima somente .em função d'O' seu bem estar, como não trazer

C
'

tei d C' E
�

"

mencionadas, correspondentes ao 10' semestre do corrente nma coritríbuíção (que em s,ã justiça deveria ser, cons-
'. ar eIra, a alxa· cono- . , r- • tante e ininterrupta), ao menos em determinado 'dia
.. F' d I di S" t C

ano. .

mI�a e. era ,-oe .
an aO' a-I· . Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão cobra- eloano?,

. .

,t�rIª,a sob o n 1711 2 sê- das acrescidas da multa de 20%. Dentro das homenagens e expansões sentimentais,
ne.

'

-

Departamento-da Fazenda, 3.de maio de 1956. os presentes ocupam lugar predominante, A dific-uldade,
,

W. D'Alascio está numa escolha oportuna e acertada, uma escolha que
Oficial, Administrativo alie o firió bom gosto à utilidade prática.

Achando-nos em plena estação de inverno nada mais
indicado, para quem possue possibilidades economícas,
cío qUe a compra ,de um casacO' de pele. É sempre e em
todos O's tempos o agasalho preferido, o -agasalho de al
ta expressão de finura ai-istocrática.

.

'\
-

Há, ainda; os tailleurs, os quimono& de lã, pelúcia
GU velud'O'. As lindissimas e insup_eraveis malhas que eu-

-

cantam"os que visitam '·'A Modelar". Ha tambem a -finis-
'.

sima lingerje. de sêda, de fino jersey ou de nYlon. Isto'·
ludo se refere ao uso pessoal.'

,

Mas, além dos artigos' de uso· pes�oal existem os de
utilidade domestica. Não se deve esquecer que "mamãe"
é tambem virtuosissima. dona de casa. Nesse caso, as

poltronas Dragó, os colcnões 'confortabilissimos "Divino",
os Sofás-cama Probel, os lustres, as porcélanas, os cris-
tais, as guarnições ,de cama', as tôalhas de jantar ou de
chá, os jO'gos de tôalhas de t.anho e rosto, finalmente to

_

I
00 êsse mundo de cousas uteis e lindas que compõe o es

tO'que da "A MO'delar" e que agora está sendo vendido

I
com o descorrto brinde, o descQnto festas de 10%, em co

r'i1emo�'ação ao transcurso do seu 320 aniversário.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- major Henrique Klap-

poth Júnior, brilhante ofi
.cíal do Exército, ex-comba-'
tente da F.E. B.· e elemento
destacado nos meios cul
turais do Estado .

- sr. Fúlvio Paulo da
Silva, ativo comissário de
policia
- Anáide Cardoso de Me

nezes, espôsa do sr. Aprígio
de Menezes

.

-' sr. Edgard Bonnassis
da Silva, apreciado locutor
da "Rádio Guarujá.

..:_' sr, Celso Capella, alt'o
funcionário do Ministério
da Fazenda
- sr. Juvenal Faria, fun

cionário público aposenta
do :

AVISO

Lunardellí,

O Coronel Comandante da Guarnição Militar dé
F lorianópolis e 140' B. C. faz saber, • por intermédio deste,
qUe se acham abertas as inscrições para o concurso de
adimíssão ao "Curso de 'Formação de Oficial'Farmace�
tíco", que funciona na Escola" de Saúde do Exército,
110 Rio.

- 'Data da. ínscrícão : 1° a 31 de Maio de 1956 .

--- Condições estabelecidas pela Portaria n? 1105 de
novembro de 1955 (D.O. 278 de 6�12-55) :

a) Requerimento ao Diretor da Escola, de. Saúde do
Exército, pedindo matrícula.' (Modelo publicado no D. O.
acima referido). .

b) Certidão de idade "verbum ad verbum", provando
ser o candidato brasileiro nato e ter no máximo 28 anos',
referido ao ano da matrícula,

c) Diploma de farmaceutico, já registrado."
d) Documento que prove ser reservista.
e) Atestado de honorabilidade passado por dois ofi

ciais das Forças Armadas ou por autoridades judicial
ou policial do local onde residir o candidato.

f) Ficha individual (Modelo publicado no D. O. de
6-12-55 pg. 22268).

g) Atestado de vacinação anti varíollca.
h) Duas fotografias 3x4 de frente, busto e de cabeça

descoberta.
.

i) Comprovante de haver satisfeito a taxa de iilsc�i:,
ção (200,00) duzentos cruzeiros , seja por pagamento na

Secretária da Escola; seja

m.
ediante remessa pelo correio

I0U estabelecimento bancário. .

.

'

I .

j) Ata comprovando ter sido julgado capaz no exame .

i médico. (Exame feito pela Junta' Militar de Fpolis). _

.

Os documentos devem trazer as firmas reconheci-

/,(!�.s e n__ão :d.evem ap�es:�tar_ rasuras,
.

írregularídades ou

discordância quanto a filiação, naturalidade, nome e Ida
dedo candidato. O diploma a que se refere aIetra "c"
poderá ser entregue até a data do inicio das provas
pratico-orais.

Número .de vagas: 30 (trinta)."
Os candidatos poderão obter maiores detalhes na

Secretária do 140 BC.
Virgilio Cordeiro de Mello

C�l Cmt do 140' BC e Guarn Militar Fpolis

- sr. Jorge
çomerciâr!o
'---" sta, Zita Leal, filha do

sr. Manoel Leal
': -=- menina Sueli, filhinha
do sr. Amír Sáturnino de
Brito

, .. --:-' menino MÁrio, filho do
sr. ·Mário Abreu, e de sua

exma. espôsa d. Dalva de
Oliveira Abreu ..
- sta. Aguilh- Cardoso,

dileta filha 'do sr. Numas
Cardoso
� Sgt. Ivo Brites Ramos,

do Exército Nacional, ser

vindo no 14° B. C.

-, '

.Preceito do Dia
'COMPLActNCIA NOCIVA

As crianças muito ami
madas são quase sempre
teimosas, desobedientes, a
gressivas, � "respondonas"." .

Satisfeitas em tôdas as von

tades, tornam'lje rebeldes e

grosseiras quando 'qualquer
coisa lhes é� negada.

Não permita que. seu

filhQ, se habitue a ver

satisfeitos todos os de
sejos, para evitar que
.sé revolte e tome atitu
des de má. educação,

. quando, alguma vez,
fôr contrariado.
SNES.

NOTA
ESCOLA DE SAúDE DO EXÉRCITO

.

Encontram-sê 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
tada do M,'·G. de nO 1105, de 10 Nov 955 (D. O. 278, de

C-XII-55).
. (. '.'

.

.

I

As vagas, em número de 30 '(trinta) serão 'preenchi
.

das de acõrdo 'com a Portaria 'do M. G. de n? ,373, _de
20 Fev 956 CI!.D'- 45, de 23-II-56).CASA

EMPREGADA
Precisa-se de duas . em:

pregadas para o Rio' 'que fa
ç-am todo serviço de casa. Pa

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

.

VIVER IlMORR'ER !
\ .

DEPENDE DO. SANGUE, O SANGUE É A VIDA '",,,.,

As parturie.ntes após a gestação, devem usar l'((I. ���_. �
': :���' -. SANGUE'NOL

1 \- .d',�� \ �i, "'::':::1EDITAL. DE CONVOCA
çÃO

Na qualidade de presiden
te do Sindicato dos Bancá..

.rios,_ convoco os Srs. asso- I
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, 18

sobr., em la. convocação às
19 horas, e em .2a. e última
convocação às 20 horas, com
qualquer número de associa
dos presentes, 'com' a

s�-Iguinte ordem-do dia: .

'AUMENTO DE VENCI-
MENTOS. I

.

FlO'rianópolis, 6 de maio i

de 1956. ..I�Ab.el Capella, pres-identé. I

3

'. oue lZARI o AlTÀÍO ACHA

QUE ESTOU "SOBRANDO:
MATO-ME NO SALtÃO .. , NÂ'

DA VENDO' A �REGUESlA

-DEIXE DISSO I NÃO OESA'
NIME! DEVIA APRESENTAR'
SE MELHOR ... SEU CABE

LO PEDe UMA PERMA-

-TONI, A PERMANENTE
. CREME A FRIO, QUE SE
FAZ EM CASA, E os NO·

.

VOS GIRO-ONDULADORES,
,ÉIS A SOLUÇÃO DO SEU

PROBLEMA! VOU ENSINAR·
LHE ESTA NOITE,, ",

• •

CONSELHO DE UMA VERDADEIRA AMIGA! NÃO_ SÓ FUI PROMO'

\lIDA' MAS GANHEI BOA GRATlFléACÃO, POIS MINHAS VEN
.

OAS' AUMÉNTARAM, TONI .E' MARAVILHÓSA:' ASSEGURA AO
.

'

cseae UM BONITO E SUAVE ONDULADO.

ONDULA-çAO
PJERMANENTE

EM .CASA
. ;.

s.

, ,500,000 unldad••

ven'!lda. na Ira'"

. ,

Agora, maIs fácil com OI

GIRO-OnJu/.Jor..
(PLASTICO,.

. 'UM HASTllie» I 'fIo..

COMO HOMENAGEARlA QUERIDA DAS QUERIDAS?

O QUE PRESENTEAR A MAMÃE? <

.1

Acaba ele chegar a 'fam�sa GOMA que lhe dará mais

beleza e prO'teção às roupas - Renele 'MAIS e é MUITO

mais economica. - Experimente ainda hO'je.

AGENTES: - Irmãos Glay,am - Florianópolis.

t·

�$-l;4'j�*�@s��•••@o.Ge*�e.e.(lu.o••�••O•••••••••

MINIs'rÉRIO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL

.

. EDITj.L DE CONCORR:íl.:NCIA
.

Acha-sé aberta concorrência pública, para, instala

ção e exploração do serviço. de. rasta_urante, bar e café•.

no aerO'porto Hercilio Luz, nesta capital, até o dia!, S de

junho, próximo vindouro. '.

iq:foormaç.ã0 se.rá f.ornecida. no' loc.al acima. 1I!o1�, �;;::====�:-::::;;:,
Adl11illistraçãt> do aerO'pO'r�.

�
-

'-, ":;.
'

". .::._: '�,,' .

,. �- -;''i... i

SIM •••

NÃO"u
/ /

I,

,I

,

"

.

\1
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o J:STAOO Floria-uópolis,-Qmrrta-feira, 9 de Maio de 1956

s i O ',I'U L O
VIDEIR·D

•

p.elol confortabil(l5im05

DOUGlas�
da

S·A D IA, S.A. Transporl.s
�

Aér-.os

voo DIRETO A :JOAÇABA E

VIDEllfA, às 12,10 horas - 4as.

\ feiras e sébcdos.

ACESSO MAIS FÁCIL E -'DIRE
TO ao NORTÉ DO PARANÁ,
S. PAULO, BAURU e RIBEIRÃO
PRETO.

CONVITE: Senhor. passageiro da SADiA! Seia nosso conv-idado

para o almoço ,que lhe oferecemos no pr.óprio Aeroporto- antes
do embarque

5.A. Iransporl.s Aér.os

, - Agente em FLORIINOPOLlS : -MACHADO &, CIA.

luCl ,Joio Plnlo, 13· rll. :.JU3

IMPiRIAL'

No Rio.O Quarto Congresso
Nacional de ,Municipios,
Entre 12 e 20 de Novembro

-

A Associação Brasileira de da Justiça, pelo prefeito do tradores e legisladores do in

Muníçípíos escolheu, esta se- Distrito, pelo ministro da Ar- terior do Brasil, cujo con

mana, em-deríníttvo, o Rio de -renáutíea; pelo chefe da Ca- g'í'esso nacional-'-peJa primei
Janeiro como sede do IV sa Civil e finalmente, 'pelo ra vez se efetuará na capital

•

Congresso Nacional de Muni- presidente da República, que do país, no centro onde se

cípios e fixou a data para 12 prometeu emprestar toda co- localizam os mais altos po-
a 20 de novembro proximo. operação ao certame e, in- deres- da República.

.

clusiva, receberá os prefeitos,
.

A diretoria da Associação vereadores e munícípalístas .

Os pedidos de Informações
estabeleceu entendimen tos no Palácio do Catete. devem ser dirigidos à Co

preliminares com as autorí- Em vírtude do apôío en- missão Nacional Organizado.
dades da Prefeitura e do go- centrado para a realização ra, na sede da Associação
verno federal, bem como com no Rio, foi finalmente esco- Brasileira de Municípios, Tua
a Câmara Municipal, tendo lhida esta cidade para rece- Almirante Barroso; 2, 30 an-

sido recebida pelo ministro bel' oS milhares de adminis-
'
dar, Rio. -'

,/ INSTITUTO DE APOSENTADORIA E l--::;�;;='
.. CLíNICA MÉDICA

PENSÕES DOS COMERCIA'RIOS às���S��i��s 16e,
Rua Nunes Machado' 17.

l<�one 2911.
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

EDITAL

(RETIFICA_9ÃO)
Tendo em vista as instruções emanadas da Admínís- ...

tração Central dêste Instituto, retificamos o item ,4 do
edital referente a elevação de taxa de' contribuição de

. que trata a Lei nO 2.755, cujo item passará a ter a se-

guinte redação: .

4 -'A referida percentagem será calculada sôbre
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
Subst", Auto. 'Delegado

EDITAL

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
Consultório - Rua Nunes Ma

chado, 17.
.Horário das Consultas - .das

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

Ouro Preto, 123 - Te!. 3559.

I,NSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSOES DOS BANCÁRIOS
DELEGACIA 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 ,á publicação no Diário Oficial de 20
de abril p. p., da Lei nO 2.755 de 16 do mésmo mês, que
<Jmplia os valores da incidência das contribuições para'
êste Instituto:

a) que, a partir de �bril p.p., a contribuição para o

:ústituto deverá incidir, compulsoriamente, sôbre as im

IJortâncias mensais ef�tivamente percebidas pelos segu

rados, a qualquer títuló, em bases nunca inferiores a

Cr$ 1.050,00 (salário mínimo local) e até o limite máximo
('e Cr$ 7.200,00 (três vezes o maior salário' mínimo vigen-
te no país); ,

b) que fica m;ntida a taxa de 8% vigente para êste

lnstituto, independentemente <la taxa de 0,5% �estinada
à L.B.A., não, alterada; .'

c) qUe em virtude do disposto no artIgo 4° da LeI

2.755, de 16 de abril de '1956, não mais serão recebidos,
nesta Delegacia, os pedidos de majoração de contribui
ções anteriormente prevista no artigo 3'° da Lei nO 1.136,
de 19 de junho de 1950. .'

..

Florianópolis, 5 de Maio de 1956
Reinaldo Wendhausen - Delegado

-

o Presidente
em, Uberabá

5

\ gostam mais de

flue
- de I qualquer outra marca ,de tinta.

Limpa a caneta à· .me.dida que escreve.

Parker
PREÇOS: 2 onças· CR$ 20,00 - 32 encos • CR$U'O.ÕO
Repr<?sentantes exclusivos para todo a Brasij

CO�lA, PORTELA & elA. f

Av .. Presidente Vargas, 435,8:0 andqr - Rio,A'c'�

O ESTADO

RIO, 6 (V. A.) - Tele
grama de Uheraba informa
que o discurso do presíden

. te Juscelino Kubitscek, ao

inaugurar a E x p o s i ç ã o

Agro-pecuária daquela cí-
dade, foi um hino de exalta

ção à obra construtiva do

povo uberabense. Na sua

peroração, o chefe do go
vêrno pregou a salvação do
país pelo trabalho, dizen
do:
"Falo com o coração aber

to aos meus amigos,
- filhos

da cidade centenária e tão
jovem; , f.alo sem procurar
fórmulas ou esconder o que
penso. Quero dizer que pre
ciso, para a tarefa que me

proponho, de sacudir o Bra
sil, das inspirações nascidas
de vosso espírito corajoso,
de vosso gosto pela vida, de
'vossa vontade de salvação
pelo trabalho.
Já entrei no terceiro mês

de govêrno e começo a ter
uma- noção mais precisa/de
todas as resistências que
me, s-ão oferecidas ao desejo
inflexível de promover a

prosperidade nacional. Com-
preendo, agora.. tudo o que
tenho de .enf'rentar, para
que o espírito das bandeiras,
o espírito de conquista re-

tome sua marcha,
O Brasil aí está, imenso

e' rico, mas é, no entanto,
_uma terra sub-desenvolvi
da; nossas regiões mais pro-
digiosamente dotadas. não

Sta. Catarina _ Machado & Cia. 'S.A. _ Rua Sáldanha Marinho. 2 • Flo-rlanópoll.
têm caminhos de penetra- �---

����:S�r v���� d: :e��:i��� L IV R O S PRORROGO_U �QUIStÇÃB .DO- TRIGO
litanias fúnebres, que pro-

_ O Snr. não 'os encontn
'

""�
curam enfraquecer o ritmo

'la sua livraria? Pois peça Foi prorrogado até o dia adquiridos produtores por de-
dos

, q?� querem. 'trabalhar. JS, quaisquer que sejam 31 do corrente, o prazo vara tsrmínaçãc do Serviço.de Ex
O eSpIl'l,to negativo e"1>,e�o- para:· aquisição do trigo nacional pansão do Tri�o, Este torne
nhento e o mes�o espírito I ";aixa Postal _ 511. FIG da safra 1955:'56. Essa medi- cerá aos moiphos�be�eficia-

_ ?as f;bres malignas, que rianôpulis _:__ Santa Catari- ela, tomada. pelo titular da trios daquelas-qactas o nome

espreitavam os bravos e' .

pasta da Agricultura, tem por
I
e a localização dos, moinhos

dduros lelem,en!os nas entra_lna.:_ E receba-os, sem mais objetive possibilitar o escoa-
I depositários daquele remans-

as pe o sertao. t'l'abalhos pelo Reembolsr monto de éstoques retidos nas
I
cente, objeto da quarta dís-

.

Uma conspiração do fat�- .Postal.
'

, zonas de produção. tribuição de 195ft
lismo, do desânimo, do nao

_ No seu pedido não es-
Não se aplica para essa

vale a pena �rabalhar, mo- wecer seu endereço e no- Disposições da portaria nova, distribuição o disposto

"ve-r,,:e-p1Hla-íi'j:ü'd-ar-(');·desen-' me '�oaufoí' dli' obl;a solicí-
,�, ministefiã1· nosrãrtígos 40 e 5° da Porta-

volVlme�lto .deste pais. Per- .tada.
.

A Portaria subscrita pelo ria n. 17, de 9 de janeiro últí-
to de vos, VIvendo do, vosso I _ Rapidez e Máxima ministro Ernesto Dornelles' mo, devendo, em consequan-
lado, q�er? prometer-vos Aten ão. ' estabelecer ainda que a com- cia, os moinhos do centro e do
que seguirei vosso exemplo, \

ç
L pra das quotas, relativas ao norte do país efetuar os ·em-

que lutarei com todas as __'---- -_....

'

mes em curso deverá ser fei- barques de suas respectivas
forças até o fim, para que ta, exclusivamente, dos' moi- quotas. Prevalecerá para as
não diminuam as minhas es- nhos deposítártos elo rema- quotas damaío 'o preço estí-
peranças, Terei sempre pre- nescente de 120 mil tons., já pulado' para as de abril.
sente a vossa lição, a lição
de vossa valorosa e dificil
vitória.

I

Creio que será inútil re

petir-vos, que todos o vos

sos justos reclamos e o

apoio de que necessitais

pa-,.
,.

..'

ra o vosso crescimento, en-
IO centrarão no presidente da •••••••••••••••t��••

República, que vos fala,
uma atenção permanente e

pronto atendimento. Ajudai
me a cam�nh�r sempre adi-

I
a�te" na dlI.'eçao da.=

O mais antigo Diário de
dêncía e da conquista defi- Santa Catarina leia e as-

DR. EWALDO JOSÉ RA- nitiva do Brasil".
-

;,in"'.
.

MOS SCHAEFER --- -.- - -.- ---•••••-•••••---.-.-_ _
-

.

COMUNICAÇAO A PRAÇ� ,

Comunico à praça, que conforme declaração de firma
reglstrada na M. D. Junta Comercial do Estado, mudei a

�igla da minha casa comercial, situada à rua Tehente Síl-
. I .. ,

veira, 25., de "A CASA. LEILA" para "CASA BLUMENAU".

Florianópolis, 5 Ide maio de 1956.
.

\

L1JCIO FREITAS DA SIL'YA

Um aparelho Raio·X, marca "Philips" estado de�no-
170, 100( Amp., ,completo com mesa de inclinação, Bucky,
camara eScura etc. , .

Um aparelho Raio-X, marca "Siemens" 10 ·Amp., es-

tado de novo. .

I
Dia

I U� áparelho-de ondas curtas, marca" Sanitas", com
bisturí para cauterisação.

Uin aparelho de ultrasom, màrca "Sanitas"
Um microscópio, marca "Zeiss", não usado.
Um centrifugador elétrico
Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" Ílltímo mode.,

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

VENDE-SE

IS m T'8 TA
'

COMiJNiCAÇAO A PRÁÇA
DOe m' R '

SI Co!puniCO à praça, lIue adquiri em 6 de fevereiro· de
Doceira especializada em 1956, do sr. Eny Luz de Moura, livre e desembaraç:;tdo, a 10-

Pôrto Alegre, aceita enco- ja situadá à rua 'Tenente Silveira, 25, nesta Capital, "CA
mendas de doces, enfeites, SA LEILA", do qual não assumi o Ativo � Passivo.
tortas e pudins para casa- Florianópolis, 5 de maio de 1956.

'

mentos, batizados e aniver- LUCIO FREITAS Di\ SILVA
'sários. Rua Feliciano e H •

Nnnes Pires, 12 .

'1

ANZOIS PESCADORES

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

HOJ E
9 de MAIO e-'

A DATA DE HOJE ·RECORDA-NOS, QUE:

em 1583, chegou à Bahia, O primeiro governador
do Brasil-espanhol, Manoel Telles Barretoj
em 1624, a esquadra holandêsa do almêrante
Jacob Willekens entrou no Pôrto da Bahia, com
posta de 26 navios com 509 peças;
.em 1748, uma carta-régia dírtgida à câmara .de
São Paulo declarou extinto o predicado dê ser

a capitania governada. por capítães-generaís,
passando a .suieítar-se aos governadores e .capí-
tães-generals do Rio de Janeiro;

.

-em 1774, em Santos nasceu José .Pelicíano Fer
nandes Pinheiro, mais tarde Visconde de São
Leopoldo. Era filho do coronel de milicias José
Fernandes Martins e de d. 'l1e'reza de Jesus Pi
nheiro. Faleceu em Pôrto Alegr�' a 6 de junho
de 1847;
em 1819, o general Chagas Santos, _foi repelido
em/um ataque que fez contra San Nicolau, na

margem direita do Rio Uruguai, �atual territ6"
rio argentino de Misiones. Nesse combate mor

reu o coronel paulista Aro,uche, que ,é o -autor
de "MemóriaS HistórÍ'cas da Camp.anha de 1816",
em 1880, no Rio de Janeiro tiveram lugar os fu
nerais do marechal Luis Alvés de Lima e Silva, '

Duque de Caxias, s.endo sepultado no Gemitério
de Catumbi, sem honras militares por as ter
dispensado em testamento, .s.endo o seu caixão
con.duzido por simples soMados de boa conduta;
em 1898, foi assinado um ac.ôrdo sôbre encomen
da postais, entre o Brasil e Portugual.
PROGRAMA DO MiS DE MAIO

LIRA TENI5 CLUBE
13 - domingo. - SOillée em homenagem· ao "Dia

das Mães".
A meia noite Valsa a ser dançada pelas mães
e filhos.
às 23 horas - Surpresa.

Dia 15 - terça-feira - Soirée de encerramento .do UI
,

Congresso Estadual de Estudantes _: às 22
horas.

Dia 26 - sabado - Grandiosa, Seirée dos Brotinhos,
às 23 horas.

PARTIC,IPAÇAO
Não compre um anzol 'sem consultar antes n/ pre- Reinaldo Wendhausen e Eusa de Mello Wendhausen

ços. Escreva sem compromisso para "Bama" Ltda., Av. participam o nascimento de seu filho Reinaldo, ocorridoFranklin Roosevelt, 126 � Salas 308/9, Rio de Janeiro. �no dia 6 do corrente, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa./
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Aniversário da criação. da:��Polícia'Militar
do Estado•.Centenário de" Freud. Número

� �

de
�

Vereaderes nos Municípios Catar.íneDses.
'Ensino' em Joínvile. O'utros assuntos •.

1

Sessão tranquila foi a latório do Banco Inca e rela-
realizada 'segunda-feira na tívos ainda ao ano de 1955.
Assembléia Legislativa, sus

citando, debates apenas a

questão relativa ao ensino gi
nasíal na cidade de Joinville.
Depois de aprovada a ata

da sessão anterior, foi dado
conhecimento à Casa do ex

PEtdiente do dia;

Aniversário da Polícia e Cen
tenário de Freud

.. '"'\
d hO primeiro ora ar na ora

do expsdíente f01 o deputada
pessedísta Antonio Almeida
que Justificou requerimento
solicitando voto de regozijo
pela passagem do 121° ani
versário da criação da Polí
cia Militar do Estaqo. Enal
teceu OS trabalhos daquela
Corporação, lembrou as suas

atitvidades e disse da 'signifi
cação da da ta.

o orador seguinte foi o de

putado Alfredo oherem, do

PSD, que discorreu sôbre a

passagem do primeiro cente
nário de nascimento do no

tável císntlsta austríaco dr.

Silg1mund Freud; motivo por
que envíára à Mesa, também
subscrito, pelo dep. Orlando
Bértoli, requerimento solici
tando constasse da ata, voto
de regozíj o naquele sentido.
Citou a conhibuição daquele
cientista à Medicina mun
dial, justificando o pedido
referido.

Fixação do número de
,

vereadores
-

Em seguida, o deputado
trabalhista Olice Caldas jus
tificou projéto cje lei que

"dispõe .sôbre a fixação do
número de' vereadores" nos

municípios catarinênses.
O trabalho do deputado 0-

Uce Caldas é extenso; exa

mina detidamEmte o assunto,
refere-se a faLhas 'contidas
na legislação vigente e fixa o

número de vereadores de 'ca
da município de acôrdo com

a popúlação e a renda. Essa
importante proposição 'Sus

citará, certamente, no futu

ro, vários"" pronunciamentos
devido à natureza do assun

to que encerta. ,

Ensino em Join'ville

O deputado Heitor Gui
marães tratou da questão re

lativa aO ensino ginasial na •

cidade de Joinrville. Lembrou
que ainda no aná passado p'e
dira o interesse do Poder Pú
blico para cumprimento: da
lei ri. 88 de 13 de Agõsto de

1953, que estabelece normas

para' a criaç�o de mais um

gmaslO naquele município,
mas que sua 'advertência caí
'ra no esquecimento; não fô
ra atendido e o governo IDOS

'trava-se desiriteressado. O

líder g'overnista tentou deS
viar o orador, ma;s o deputa
do Heitor Guimarães insistiu
com dàdos positivos que pão
deixavam sOD;1bra de dúvidas.
Comparou, com documentos,

,

o preço dos cursos de !sua ci

dade com o de outras no Es

tado e lembróu que estava
atendendo a apêlos que .lhe
fizéra' li mocidade joinvilen-,
se, notadamente !:I. União Jo
invilense de Estudantes.
Voltou a fazer novo apêlo

aO atual goovernador; recor
dando que se tratava de fa

zer cumprir' uma lei. O dis

curso do representante jo
iiívilerise teve o dom de es

clareGer assunto de impor
tância, causando ótima im

pressão.
,

'Os demàis o:radores foram
os srs. -Gherard Neufert e

Waldemar Beduschi que te
.

CerJ1ffi breves consideraçõe,c;,,
em o torno d,o futuro asfalta
mento da rodovia ,Gaspar e

Blumehau e b sr.' Sebastião
qUJl leJ.J, ke�hQluJ.o"r:��

gíme de urgência, que auto
riza a abertura de crédito es

pecial destinado ao, paga
mento de cotas devidas aos
funcionários da Secretaria

Aprovado, em la. discus- da Fazenda.
são, projéto de lei que auto- Aprovado, projéto de lei
riza abertura de crédito espe- que eleva a etapa das praças
cíal para pagamento de des- da Policia Militar do Estado.
pesas resultantes "da convo- Aprovado, projeto de lei

cação extraordinária, aqüísí- que autoriza abertura de cré
ção e reforma de máquinas dito especial para pagamento
de escrever, construção de da ímportâncía de : ,

tribunas laterais e' automó- 8.091,00 à "Madeireira Joa
vel para a Assembléia Le- çaba S. A.".

gíslatlva. Aprovado, o' projéto de lei
A bancada passedista vo- que declara de utilidade pú-

tau com restrições. I blica a S'ociedade Musical
'Aprovado, o projéto, em re- "Carlos Gomes" de Laguna.

ORDEM DO DIA

Florianópolis, Quart'a-feirá, 9 de Maio de 1956

LAR DE' CARIDADE
"FREDERICO LOBATO'"

Em princípios deste mês, a

Diretoria do CENTRO ESPI

RITA "JUVENCIO DE ARAU
JO FIGl;JEIItEDO" teve a

grata satisfação de levar a

efeíto as solenidades come

morativas da inauguração do
Lar 'de ' Caridade Frederico

e militares, bem como pes
soas de projeção nos. meios
culturais de nosso Estado.
Nesta oportunidade, usou

da palavra o presidente dõ

Centro, que breves e precis�sl
calaram fundo no coraçao
dos presentes.
Disse ainda da significação

das solenidades, e o que re

pres�nta;vao para, o povo; tais
estabelecimentos de fundo

I altruistico,. logo após agr!t-:
Alem das pessoas que cofu- decendo a presença de todos

põem a diretoria daquele

I
e encerrando I � solenidade

Centro, compareceu grande sob aplausos gerais dos pre
número de autoridades civís sentes.

Lobato, bem assim como a

colocação da pedra funda'"
mental do Orfanato de Je-
sus.

Loteria Cio Estado
RESULTADOS DE ONTEM'

'250.000,00 - Florianópolis
25.000,00 - Blumenau
20.000,oó - Florianópolis
15.000,00 - Joaçaba
.10.000,00 - Rio do Sul

1.117 - Cr$
4.201 - Cr$
6.990 - Cr$
2.309 .:_ Cr$
7.208 - Cr$_

HOJE:A· SOLUCÃO, DE ADHEMAR
,

,

O julgamento do habeas- que responde atualmente

corpus impetrado em fruvor chefe populista.
do sr. Ademar de Barros terá
prosseguimento hoje quarta
feira, no Supremo Tribunal
Federal, uma vez que o mi- E' provável no entanto que

nistro Afrâni,o Costa já tem o sr. Ademar de Barros não.
em mãos _o processo requisi- regresse ao Brasil mesmo que

,tado ao Tribunal de São Pau- lhe seja concedido o "habeas
lo e para cujo eXame solici- corpus" pois -já existe- na ca

tara_.O adiamento do julga- pitai pauHsta um pedido de I

menta. sua prisão preventiva a que
'O eX-lgoverpador bandei- responde na capital paulista

rante Já tem em seu favor pelo desvio da urna màrajoa
os votos ddo relator Hahne- ra destináda ão Museu Ipi
mann Guimarães e ministro ranga. O ministro Cândido
Macedo Ludolf ambós pela Mota Filh0l.-por não ter to

concessão do Pedido, por con- mado -parte no julgamento
siderarem ',"coisa julgada" o

I anterior,
não pod�rá votar na

processo dos "Chevrolets" a sess.ão 4e amanha.
�

ADEMAR NÃO VEM

ADIADA DEVIDO AO MAU TEMPO' A

EXPLOSÃO DA BOMBA DE

HIDROGENIO '

A BORDO DO "MOUNT diretor cientifico da operação
MCKINLEY", Bikini, 8 (U. a�irmou que a prova poderia
P,) - Os dir�gentes do novo realizar-se quinta-feira 4a:

ensaio cam a bomba de hi- feira conf.orme o horário- dG

drogênio adiaram novamen- Hemisferio Ocidental), mas' o
te- a experiencià a ter lugar mau tempo, causa dos, úl

hoje, quando o mecanismo tilnos adiamentos, poderia a

devia ser lançado de um a- diá'-la até- o dia quinze _ou

'{i_ão! 08,1' .. "Yilliam !'. O�le!, mais do corrente.

o SR. AMARAL PEI-'
XOTO EMBAIXA

DOR
ZSPERADA NO SENADO A

MENSAGEM DO PRESI
DENTE DA REPUBLICA

RIO, 8' (V. A,) Está
sendo esperada, no Senado, AQ sr. Ministro Nerêu Ra- Agradeço notável contri
hoje ou amanhã, a mensa- mos, o dr. Marcondes de Mat-I buíção Governo

.

F e d e r a 1,
gem do presidente da Re- tos, íntegro Juiz da Laguna, quando Vossêncta exercia .al
pública propondo o nome, do endereçou o seguinte telegra-I t�s �unções Presidente Re

almirante Ernani do Amaral �ma: • pública, que permitiu insta
Paíxoto para embaixador nos I, Ministro Nereu Ramos

-Ilar
modernamente e -Iuxuo

Estados Unídos da América I
Ministério Justiça. RIO. samente Museu Anita Gari

do Norte. De Laguna S.C. - 1348 - baldí, comprar valiosas peças
Era pensamento-do chefe 59 _: 19 - 1545. e concluir definitivamente, _..

do PSD retardar um pouco,
até' junho, sua Ida para a

quela importante missão.
Acontece, porém, que já lhe i IIfoi concedído agrament, 'e, Jconsequentemente, o embai-1xador que'está no cargo ape
nas 'se limita ao expedíonte '\
de rotina. '

SERA' REALIZADO EM RE- Professor Dr. Joaquim Madei-
Como existe uma série de- CIFE O IMPORTANTE ra Neves, Catedrático da Fa-

assuntos urgentes 'entre os CONCLAVE CIENTIFICO culdade de Direito de Santa
dois governos, o sr. Amaral De 22 a 28 de Julho do cor- Catarina;
Peixoto terá que apressar a rente ano, realizar-se-á em c) - Psteepatología Foren-

T
.

sua ida para Washington, ,o Recife, a bela capital per- se - "Psícopatología da Se- urJsmo em
que se dará impreterível- nambucana e um dos mais nítude", que será abordado,

S- J
"

mente-antes do fim do mes, importantes meios culturais oficialmente, pelo professor -ao _ oaqulmdo país, o 2° Congresso Bra- Estacio de Lima, Catedrático São magníficas as poso!"
síleíro de Medicina Legal e da disciplina nas Faculdades bílídades turísticas do- flores
criminqlogia, o qual reunirá de Medícína e de Direito> da cente município de São J0a
grandes cientistas do nosso Uníversídade da Bahia; quím, com sua Paisa,gem eu

pàís, d) - Medicina d-o 'I'rabalho ropéía de .ínverno, suas rru
O grande certamsn cíentí- - "Conceito de agreasívídade tas, e o panorama maraví

fico é promovido pela Asso- do Traba.lho", que terá -corno lhoso da serra e dos campos.
cíaçâo.Medíca de Pernambu-: Relator o professor Flaminio O executivo sãàjoaquinense
co, sob os auspicias da Uni- Fávero, ha pouco galardoado está imbuído das melhores
versidade de Recife e o alto com o honroso título de Pro- intenções quanto a aplicação'
patrocínio do Minístérto da fessor Emérito pela Congre- de 'uma indústria turística
Educacão e Cultura e do go- gação da Faeuldade de Me- naquele lindo recanto dei Es
vemo daquele Estado, díeína da Universidade de S, tado, agora mais conhecido eNesta
A comíssâo executiva do Paulo.

. divulgado com a recente rea-
•

Assunto. - Comunicação.
,p" �""1' o',� "o,

Pata OS devidos fins, tenho Congresso é presidida .pelo lizacão da Festa da Maçã e
,
., professor Edgar Altíno de

I
Como sé vê, pelo programa da propaganda que o Depar-a honra de comunicar a V.

S' h' e nesta data em Araujo, Catedrático de Medi- l do Congresso, honrosa dís- tamento 'de Relações Públi-an ena, qu
ld d d" -

f' 's tR' .-

G '1 fo' empo sa cína Legal. da Facu a e e' tmcao 'con eriram a ' an a cas e de Turismo da TAC -eumao era I 'S -, ! '

r '

,,". •

d
'

D' to Ia par ad 'Direito dã Capital
' psrnam- o Catarina, os seus organiza- Transportes Aéreos Catarí-a a nova Ire r a -

'.' .

..

tr
.

Sindic to re bucana e secretariada -pelo dores, POIS, reconhecendo os riensés fizeram do menciona- ,mrms lar eSse a, -

,

.

·t I· t t
.

··t deleita nas Eleicões Sindicais 'prof. Teodo1'1co çle. Freí as, mcon es aveis �en Os
.

e um do município.
d 21 d Abril p" pas ado be- livre docente da 'Faculdade dos nossos,mais capacitados E tal foi a repércursão da'e e 1'1 . S , o .

"1 t
.

t· t P
,

d d e m constituí de Medicina de Racífe. e I us res cien 1S as, - o 1'0- publicidade sobre São Joa-ecen o a Im s a -

.

_',
, . .'

'
,

São os seguintes os temas ressõr: Dr. J'oaquím Madeira- quím que. "O JORNAL" ão
DIRETORIA oficiais do ,Congresso, nos di- Neves, - nome I hoje conhe- Rio de Janeiro, em sua adi

versos setores da disciplina: cido não sómante nos meios cão, de 6 de maio corrente,Presidente - Antonio de _

a) - Criminologia - "Da cientificas nacionais, coorpo escreva o seguinte, sob o tí-Oliveira; _ ,
, personalidade ao Delinquen- além fronteiras do país, foi tulo "São Joaquim prepara-1° Secretário - Reéluzin'o

'te", que será apresentado ao o abl!-lizado, prof. de nossa se para o tu-rismo":Farias; ,

20 Secretário Gurupi plenário do Congr:sso' pelo Faculdade de Direito, ,esco- "Com o intuitó de instalar,
J qUim Tasca" Desembargador Joao Aure,,; lhido' Relator de uma das em São Joaquim, municípiO
o� Tesoureiro"- NeÍ'y Poli- ,liano, destacado membro do mais ímp.ortantes téses, dan- de Santa Catarina, uma Ol�-

po de FI' it s·' , [Tribunal de Justiça de Pel�- do-se-lhe assim, mais uma ganização turística na esta-car , e a ,

t'
.

t'd d de' -

d
.

t-
,

20 Tesoureiró _ F rnando nambuco;' ,

'

gra ISSlma opor um a e ,çao e mve).'no, es ao _senna

d E· ,. ·t' S t
e

b) - Traumatologia Fo- evidenciar lá fóra, o valor da- ultimados os planos entre aso sp1n o an o.
. -'d 'I d t· Irense - "Do pel'1go de '

VI a
j
cultura os. ca armenses, pa-, persDnalidades daquela loca-

nas lesões corporais", que ra ll!uito oligulho e desvane-,lidade e as de Florianópolis"
terá como relator o ilustre cimento de nossa terra. . que, conforme tudo indica,

darão in\cio a unia campa
nha apropriada para a rf?cep
ção de 'visitantes não SÓ do
Estado como de muitos ou

tros pontos d.o país".

SINDICATO DOS AR
RUMADORES DE
FLORIANOPOLIS'
Recebemos e agradecemos:

-

Do Presidente do Sindicato
dos' Arrumadores de Floria-
nópolis. .

Ao Sr. Diretor do Jornal "O
ESTAD_Ó" _

'

ção.

SUPLENTES
Ioni de Oliveira, João Sa

bino LUcian�� Emidio José,
Chaves, Germano da Silva
M�ller e Firmino Emenegildo
dos Santos.'
\

,

, CO'NSELHO FISCAL

Suplentes
Zeferino Silvestre Ramos,

o Bento Quintino Mariano da

Silva'e Manoel Silveira Filho.

Representantes para o Con
selho da Federação

Fridolino Xavier da Rosa,
Antonio dé OliVeira e Redu-
zino Farias.

Suplentes
Zefering Silvestre Ramos,

ManOel Ferminio da Si}iva
'

I Filho e Gurupi Joaquim Tas

� I ca.
o- Sem outro assunto para o

, momento envio minha.s, aten
ciosas SAUDAÇÕES.
ANTONio DE OLIVEIRA

Presidente

Deficiente o pedido de
extradição de
Adhemár

RIO, 8 (V. A.), - Um tele-,
grama procedente do Cocha
bamba, na Bolivia, diz que o

prQcurador geral da justiça
boliviana, apreciando o ex

pediente -relativo ao pedido
de extradição do sr. Adhemar
de Barros, declarou, que a

documentação estava defici
ente

_
"principalmente pela

tradução castelhana; pouco'
rigoroso". Acrescenta ainda o

despacho telegráfico que !'a

tradução foi feita por pessoa
incompetente, em técnica e

terminologia jurídica", Tive
mos informações, junto ao

Itamaratí, que o expediente
foi traduzido em São' Paulo,
por conhecido e competente
tradutor público juramenta
do, dominando perfeitamen
te o idioma espanh01. Quan
to à parte Jurídica, como to

do o documento, foi prepara
da pelo go-verno paulista,
t,endo oS ministros, da Justi

tiça e dãs Relações Exterio
res feito 'apenas o encami

nhamento.

Agradecimento ao
" j�iNerêuiRamos

sr.

restauração prédio Cadeia -

velha; contribuindo maneira
efetiva brilhantismo "e atra
ção festividades centenário
Comarca. Cordiáis Saudá
ções. João Marcondes de Mat

tos,' Juiz de Direito.

o regresso dos
CONGRESSO BRASilEIRO DE MEDI- o camlJeõesfdi�,i �_ .. �
CINA LEGAL E CRIMINOLOGIA ",j" I

REGRESSO DOS CAMPEõES
Em nossa próxima edição

daremos noticia pormenori
zada do regresso, ontem, dos
bravos'trsmadorss catarinen
ses campeões sul-americanos.

x x

x

..,.. TURISMO E DóLARES -

Sob este título o "COR-'

J
REIO DA i"IANHÁ" publica
uma interessante not'a, co

mentando o extraordinário
movi'mento turístico do nor

te-americano em férias, e

que atil1ge a bilhões de dó
lares. Isto quer dizer que os

países preparados para o

turismo estão se benefician
do amplamente com dólares
deixados por milhões de

Os do lado de lá perguntam onde estava, no dia 1° "yankees".
de hlaio do P. S. D.? E o P. T. B.? Podiam perguntar E já que no& demoramos
tàmbém onde estavam os operários eo trabalhadores! em nos preparar para criar
N.o Palácio não estavam, porque ali a data ia ser, como ambiente para turismo, esses
fol, desrespeitada pela politiçagem sem limite�. E tan- mesmos norte-americanos é
to o foi, que o convite aludia a uma 'visita doª operá- 'que estão se interessando, nos
rios e dos sindicatos ao GOvernador, e Os oradores não

I EE. UU. para que nosso país
esconderam que falavam em nome de alas da U. D. N., crie condições para canaliza-

_ , ,
_ ,.' I ção cie enorme s6ma de dóla:

Ja no Campo da Federaçao os operanos, os traba-
res provenientes da 'expor- '

�hado'res, os p'etebistas é pessedistas estavam. Os jor- taçao invisível" ...
nalistas palacianos não OS viram porque 'Qnde está o

I'
E' ina,creditável _ adian,ta

Governador só a êle enxergam. o referido jornal _ mas é o
I
que acontece. Diz, ainda, que'

Mas lá estavam todos esses. Trabalhadores; oPerá- as autoridÇldes da nação irmã
rios, pessedistas e petebistas. Foram assistir ao jogo de têm se intei:'el3sado em incre
fufebo!. Estavam lá. Nas gerais apinhadas. Hão-de 6S' mental' o turismo no Brasil,
dil?ianos estar .lembrados de- que o sr.' Jorge Lacerda, mas encontram ponderáveis
ao falar, mal esboçou seu discurso e largou suas pri- barreiras: desorganiz à ç ã o,

, meiras tiradas dema,gógica's, fez uma pausa, disse mais péSSimo serviço de hotéis,
uma frase ,e silenciou. Por que? Tódos viram. Porque, etc.,

I lá do outro lado das arquibancadas, vazes Sem co�ta Lógico se faz que mudemos
começaram a reclàmar o início da partida, co� o clas-' de atitude, e tomenos a ini-
s�co:

'

çiativa de nos preparar con'

venientemente para receber
turistas, seja de que país fôr,
sem que ,seja hecessário vir
a tona essa constrangedora
situação de uma nação inte

rt:;_ssar-se para qu� seus na

turais encontren; aombiente
para turismo no país Que de-'
ve ter essa iniciativa.
E é obsel'vando tais exem

plos, que Santa Catarina de
ve preparar-se desde-iã para
receber turistas_---,nacionàis,
motivo, por que

_

os poderes
devem atentar' para o pro
blema sem ,demora, atacan
do-o com tôda a urgência.

/

'- Tá na hora! Táaaa. _ .naaaa hooora! Tá na hora!
Pois' eram os operários. Os trabalhadores. Os pete

bistas: E nós também, OS pessedistas. Como é que não
/ estavamos lá?

-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


