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RIO, 9 (V. A.) - ° "Diário rido anteprojeto apresenta Constituição, a seguinte E- denta houver alca n ç a ti °
.

tados, ° Presidente d.a Repú·-
Carioca" ele sábado passado, tambsm sugestões relativas à menda ao texto Constltucío- maioria absoluta, o Presiden- blica. ,

publicou, na íntegra, os estu- ,coincidencia e duração des- nal: te do Superior 'I'ribunal Eleí- I De igual modo se procede-
dos-e as eonclusões realizadas ses mandatos. Art. 81 - ° Presidente e o toml, anunciará o resultado I rá quanto à eleição do Vice-

pela Comissão encarregada MAIORIA ABSOLUTA Vice-Presidente da Repúbli- e símultânearnento convoca-] Presidente.
pelo Ministro da Justiça de O texto da emenda refe- .ca, serão eleitos em todo o rá o Congresso Nacional pa- Parág'rafo segundo - Em

elaborar o anteprojeto de e- l rente as eleições por maioria país, no dia 1 de junho, por ra reunir-se, em se"são con- caso de empate, será consí

menda consütucínnal dispon- absoluta é o seguinte: sufrágio universal e direto, e [untn, dentro ele 15 dias, sob derado eleito o mais velho".

do sobre as eleições do Pre- "As Mesas da Câmara- dos por maioria absoluta de vo- a Presídencía da Mesa do -C�nNmDENCIA DE

sielente e Vice-Presidente da Deputados e' do Senado Fe- tos.. Senado, e eleger, por maioria MANDATOS

República, de Senadores e: deral pl�omulgam, nos termos I Parágra-fo primeiro - Se de votos dos presentes, entre A propósito da coincidên-

Deputados Federais. O refe- l-do art. 217, parágrafo 4.0 da nenhum candidato a Presí- os dois candidatos mais vo- cia de mandatos, propõe a

.·�"�."IJt\:..'�,.....a..ar:l'iJjfl;:-V-"'�·.�">II<lV_""'�."'.WJ"."�.·.·iiiI""'_'.-J-."'"...-__J-.-.J- IIiiI.- J3I� --_m �...-.,;-�-�••�-_ -.,t-_ _-._.-......
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I
Comissão composta dos ju: cial à' emenda relativa às
ristas Santiago- Dantas, Car':' eleições conclui-demonstran
los Medeiros da Silva, A. do

á neêessidade de se subs

Gonçalves de Oliveira, F'ran- tituir, no 'texto da Consti
cisco Brochado da Rocha e

I
tuíção, a regra estabelecida

Hermes Lima: de 120 dias de an tecedêncía
. "As Mesas da Câmara dos' das eleições para a posãe do
Deputados e do Senado Fe-I Presidente e ao Vice-Presi-
deral promulgam, nos têr-

I
(lente da República pela da

mos do art. 217, § 4:0, da. ta certa de l° de junho•.
Constituição, a seguinte' Diz a justificação:
Emenda ao texto constitu-I "Em primeiro lugar, é de
cional: 'prever que .a eleição indíre-
Art. 10: Os mandatos do i ta entre os dois mais vota

Presidente c:: ;do. Vice-�resi- I d?s acarret.a �maior insistên
dente da Repubhca serao de .cia por eleições complemen
seis anos, os dos deputados

I
tares, já que o segundo lu

de três e os dos senadores I
gar passa a conferir admis-

de nove. .1 são ao eleito definitivo.

§ 1°: A representação dos ,. Em segundo lugar, sendo
Estados e do Distrito Fede- I necessário convocar para a

ral, no Senado, se renovará,
I eleição indireta do. Presiden

de três em três anos, por I te
e do Vice-Presidente da

um têrço de seus membros. República um Congresso
§ 20: As eleições de depu- I eleito simultâneamente, con

tados e senadores se reali- vém ter assegurado, me

zarão, em todo o país, no dia diânte prazo suficiente, a.

·1° de junho, coincidindo com diplomação dos deputados e

as de"'Presidente e Vice-Pre- senadores.
sidente da República nos Em terceiro lugar, a prá
anos em que terminarem si- tica vem demonstrando que
multâneamente os respectí-,

Ias
meses imediatamente an

vos mandatos. .
teríores a outubro, por motí-

Art. 2°: O disposto no vos de ordem climatérica,
artigo anterior e seus pará- não são propícios às campa
grafos não se aplica aos nhas eleitorais que melhor
mandatos em curso do Pre- se, feririam nos meses de
sidente e do Vice-Presidente março; abril e maio" estan
da República, dos deputados doas congressístas Iívees
e senadores, os quais não so-

;

dêsse encargo no mês de ju-
I

frerão qualquer modifica-" nho, quando se inicia a dis-

ção.
.

I cussão do orçamento",
§ 10: O mandato dos depu- No, tocante à coineidêncíà

tados eleitos em 1958 termi- dos mandatos, a Comissão
nará em 1960. I justifica o sugerido asseve-

§ 20: O mandato do sena- : rando que todos os acertos
dor eleito em 1958 termina-

'

de datas foram feitos a par
rá em 1966. O do senador til' dos mandatos que se se

mais votado em 1962 termi- guirem aos dos atuais Pre
nará em 1972 e o do merios sidente e Více-Prestdente da

votado, eleito na mesma República, Deputados e Se

ocasião, terminará em 1969", 'nadores, com o único incon-
.

I veniente de ficar a Câmara
OUTUBRO NÃO É PRO- dos 'Deputados eleita em

I
. .

PIClO ,11958 com um ano menos de
.

A longa justificação apre- I
mandato do que as eleitas

sentada pela Comissão Espe, daí em diante. .
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CONFIRMA-DO:
•

-HI-

A nota, sôbre a distribuição do leite, inserta ontem na. Gazeta, atribui-nos:
afirmações que' não são nossas

Assim; quando escreve: "Argumentar, como vem fazendo' o órgão da oposi
ção, com que acontece em Pôrto-Alegre é leviandade que não corre por nossa

conta".

Nunca argumentamos nem citamos o que acontece em PÔrto-Alegre. Os es

creventesd-o"F\a'lácio sabem que estão falseando conscientemente a verdade. De

safiamo-Jos à"provar o que asseveraram. Por outro lado, a perfidia insinuada

não nos toca. O pÍ'oblana da Capital gaucha afeta aos portoalegrenses. Se, por

lá, o Govêrno, em vez de enfrentá-lo, procurar saida nas tangentes demagógicas,
como o daqui - que a oposição faça o que aqui fazemos e estará certa. -No'mais,
temos por aqui vários e tormentosos' problemas a afligirem o povo, de sorte:

que nos não cabe ir bascar ainda outros, nos vizinhos.

Também rtão sustentalllos que a 'fixação do p'reço em Cr$ '4,00 desestimu
lasse o produtor e fizesse o produto desaperecer.

Afirmamos e reafirmamos que "o êxodo do gado leiteiro da Ilha nasceu

do desinteresse na 'Ile!lda do leite, quando a sapiência elo sr. João Collin enten-

deu BAIXAR o preço do .p·roduto".
'.

Acrcsce, contudo, que não. há, por aqui, cristão algum que desconheça que'

° Preço do leite é artificioso, falso e demagógico, na: sua manutenção. Adianta
mos que o adjetivo demagógico, al)licamo-Io sob o ponto de vista de Economia,

ciênci:l!, lJarafraseando o dr. Ro.berto de Oliveira Campos, atual diretor do Banco de

Dêsenvolvunento Econômico, citado' por Evaldo Sima� Pereira, no magistl:al ar

Lig'o Tarifa justa e tarifa demagó.gica, publicado no Jornal, de 6 do corrente.

Tambén1 é do conhecimento geral que o Govêrno, para evitar o desestiínulo. e

mesmo o desaparecimento dD produto, adquire-o por preço superior ao da ven

da. Tt;cnicainente errado, tal qual o caso das tarifas postais, congeladas duran�e
22 anos e que depois deram saltos escorchantes. Socialmente aceitável,. apesar

do risco de o Govêrno, 'mais dia menos dia, não poder aljcar com os prejuizos
e ter que conse;ltir em enorme aumento _.. sem:. falarmos na sinuca em que fi

cará se as dcmais cidades e vilas do Estado p6direm igualmente de tratamento,
o que seria o fim. Praticamente de pouco efeito, uma ve_;l que o milagre do preço

não corresponde o milagre da quantidade. Para a maioria das f�mílias locais,.
a venda é de UM litro quatro vêzes por semana. Passou disso, o' mllagre do preço

se acaba e se transforma em sucedâneos, tres vezes mais caros. O preço mínimo

seria milagre se o àbâstecill1en.to não fôsse sub-mínimo! Voltaremos.

Gr$ 1,00

vessa.

.'

Repercussão. Sensacional do:iParecer:do P.rocurador· Boliviano. Toda a Imprenoa dB
Bolívia Transcreveu Com Destaque o ,'Parecer �o.tràtlo fiO, Pedido de Prisão e Ix

tradiçqojdO Sr. Adhemar de Barros. 8. Líder Populista Denc80sa
.

.

..'

.

elQ La Paz.
_ Seguro' Da . Situação. '

LA PAZ, 8 (U. P.) - Re- ministro das Relaçoes Exte- tradução correspondente (fo- gar, conforme o caso, a ex- primeiro, as questões de for
percutiu de maneira' sensa- ríores, entregou os documen- lhas 16 a 32) parece muito tradição do cidadão brasilei- ma do pedido supra citado,
cional o parecer do procura- tos justificativos (folhas 1 a' deficiente e, sob certos aspec- 1'0 Ademar de Barros. O ar_. depois julgar e decidir sobre

dor-geral boliviano, manííés- 34) do pedido de extradição tos, equívoca; b) Cópia das tígo 388 do CÓdigo de Direito .o próprio pedido. Não exls
tando-se contra a prisãc( e I

do cídadão brasileiro Sr. Ade- leis brasileiras aplicaveis ao Internacional Pr'lvado," apre- tíndo pedido expresse de prí
extradição elo Sr. Adernar de mar de. Barros, que estaría caso e elas referentes à pres- vado em 20 de fevereiro de são preventiva nos- termos do
Barros :-;'11e desde ontem en- condenado a pena corporal críção da' ação penal e da 1928, e do qual são partes stg- art. 6° do Tratado de 25 de
contra-se 'nesta capital, em pelo Tribunal de Justiça de. condenação (folhas 14) bem natárías Brasil e Bolivia, diz: fevereiro de 19?8, não é o ca

companhia de dona Leonor e São Paulo, pedindo, em defí- i como sua tradução (folhas 33 ."toda a diligencia judicial so de ele terminarem as nos

de seu advogado boliviano, nítívo, que as autoridades bo- ié 34) tambem'segundo estu- que um Estado contratante sas autoridades executivas, a

MoraJes Guilhen. Toda a ím- livianas providenciassem o do, deficiente, porque, como necessite de praticar no ou- detenção do cidadão brasílaí
prensa da amplo destaque à pedido de e'xtri).qição na con- no caso da sentença, deve ter tro, efetuar-se-á, mediante 1'0 requerido, pelo' simples fa
notícia, publicanjío na inte- formidade das dísposíções do sido elaborada por pessoa 'pedido ou Carta Rogatória to do pedido de extradição.
grn. o parecer do ,pi'oeuraelor tratado celebraelo pela Boli-

�
MO ver.sada na técnica -e ter"::

.

Tramit'adas pela via diplonia- Tal opinião sôbre este ponto
Enrique pOb}eto, �

como' "El via e Brasil enl"'data .d.e .. '::: in�nológica-jlU'í'àicás; c)"':{I.a:" tica;;..o tJ;a.'tiadG d-e extrll,dição flln-damenta�,se nas'determi-

At
. -

i
I

tlfl
,

'. ·

Dlà-l'i'tl': dê La Paz,' que. diz 25-2�i938. Cpnl'� se'inéi;ica n�� doS.e al1bec.ed.eptes··'�êê�sáJ sttbs6·ittr'r..ofu"à"th'(l's:íl'er, '
.. ltf1.º,�fJ:j_o Rlitig.q '?,:·'..ik(CQ'��.� :-�<'.' ..•..···0·. ··S.".: ..... ,. n.IU'S-·" r., .'I'CH··"""\8.IS·textualmente: informação do Departamento! rios para verificar a' ídentí- 25-2-1931( diz: "rirf.igo 5° - titurçiío Polí.tica ela H6li\lla e .

TEX'.rO PUBLICADO EM Juridico ela Chancelaria (fo- 'daele do extraditado (folhas o pedido' de ext,raeliçio se fa- tem seu apoio nos principi'o�'
"EL DIÁRIO" lhas 35 e 36) o referido ex- 11, 12 e 15), sém tradução; O) rá por via diplomática". gerais de Direito Internacio-

"Como Se sabe o ,Governo pediente contém as informa- mandado ele prisão contra o Um é o conceito relativo ao nal fixados no artigo 32 do
'1

. .

t 'd"
-

t· t f t d·t d d'd
I

I Atos há que o atual Govêr- . Agradecendo seu valioso
Brasl en'o, por ln er111e lQ Cle çoes per men es em con 01'- ex Ta 1 a o, expe I o pe o

p_l'ocesso e outro o atinente Tratado de Díreito Penal In-
E b.. d B l'

. ., d d t
. -

T'b 1 d J t· d E t· no, para. expiicá-Ios, terá que concurso, até o presenLe, a

sua fi alxa a na o H'la, mlCla e com as e el'mmaCoes 1'1 tma e' 'us lCa o s a- aos seus canais competenteS. ternacional de 23-1-1889 e

pediu a extradição do Sr. A- do artigo quinto do êitado do de Sã'O Paulo, �nicamente O pedido,. quanto o processo, artigo 331 do Trataelo idênti-
,ecorrer -ao melancólico ex- Associação Rural e em parti-

O d· T t d
.

d'
-

f·t d t d J
. ,Jediente elo silencio. Assim ocular,. êste BOLETIM esp'eram

demar de Barros. exper.l� ra a o, am a que nao em com' e elOS en 1'0 a Ul'lS- deve f.azer-se pelas autorida- co de 9-3-1940, os quais atri-
t d f 1 t el· d'

-

b '1' ('f Ih 13) � :}ue demitiu e removeu o dr. sempre poder contar com a
en e paSsou ao procura 01' orma comp e a como eVel'la Iça0 raSl eIra '0 a . des competentes do País, -re- buem competencia para ta-

l I
.

C f ·t 'E t
'

f
- Clóvis .da Costa Ribeiro da sua importante e fecund::l. 00-

gera c o governO para opmar ser. om e elo, se anexa a n re as m ormaçoes COl1- querente,- medíante solicita"- mar essa determinação, so-

d
.

d d·t t d E b' d d B t'd f'd d' t direção da "Escalá prática de laboração.
sobre a proce enCla o lona a o m alXa 01' o ra-, 1 aS no re erI o expe len e, ção oU Carta Roe:atói'Ía' do mente ao Juiz ou o Tribunal

.

t 1
� Agricultura Caetano Costa;', Dr. Afonso M.· Ribeiro

pedido. Por este motivo, o sil, a) Cópia autentica da não se encon ra qua quer pe- ca.so. A introdução ao pedido que apl'eciará a p1'oceelencia
t E· P bl t

.

t 't" (t el"d C t R t··· de' Lajes. Funcionário exem- Solidário oom o seu cole�a
il11inis 1'0 Dr. nnque o e o sen ença conCtena ona ·ar. 1 o ali ar a Oga ona que se fará P01; via diplomática do pedido de prisão preventi-

.

t 10' d t t d ) d I 1 d"d' 1 1 pIar, probo e competente,
-

o e inseparavel amigo Dr. Clú-
expeeliu o segum e pa 'ecer: ., ms, a, o ra a o o qua esc areça, eVI a e e.ga men- para dispensar legalizações e va em cada caso e, quando, a

.

.

d d
.

f
.

d'
- .

t
..

d'
-

t dr. Clóvis Ribeiro, por longos vis Ribeiro, pediu exonerução
'

"O EXl11o. Sr. Embalxa 01' os se m ere a ll1 lcaçao preclsa e, a Juns lçao e compe en- outros. tramite.s relativos a seu juizo, ela for procedente.
'e] d B '1 I f t·

..

dI' d T'b
. b' l' . anos, realizou naquela, dan.- das funções. que vinha exer-

Estados Um Os o ra81, (O a o mcnmma o e o ugar Cla oS 1'1 unaIS o IVlanos, autentic i d a d e elo peClido ••"...0$•••••••••••••"
d

.

ENCONTRO JUSCE ia-lhe invejável conceito, cendo na Escola Prática ele
mediante nota n. 35, de 10 de e data em que o mesmo foi autoriza os a exammar, con- (C"l,rta'Rogatória) e' das in-

.

_

.

b'1 d'
. .

1 E S t' el rf Ih 1 10) A 'd t d' uma obra sadiFJ_, �ficiente e Agricultura o nosso prezado
.a ru, lnglc a ao xmo. ,r. pra lCa o \. o as a . .

Sl erar e ou orgar ou ener forma.ções que lhes são pel'- LINO-JANIOI I
benemérita nos seus resulta- conterrâneo, Eng. Agronomo

\

�
"

. tinentes. A 'nota do Embaixa- ,

�.��. dwdo BruU n�'Pode ser. RI?,9(V.A.)-In�lmam d�. ftfunwM.Rilie�o.

� .
. � "d' d' >..J de Sao Paulo que Jamo Qua- A propósito da resolução Competente, dedicado e

�• (�
I

-'

I"
� consl ela a co.mo pedlcl.o, 1 dros, quando da sua passa- infeliz do Govêl'no elo Estado, aten(!ipso, êste técnico abre

te eDla'�O�la e' elta � ie�l�qU�l�.�:e���l�I:�:����[tgedm Puelo'dRiO r�unto, aos.Es- � "B�let!m IRnformldativLo. d,�.naqUele estabelecimento ele

'. �
d f '1 .'.' a os 111 os, aV1S 'ar-3e-a no rtSSoclaçao ura e aJes', ensino um vácuo difícil de

I . _.
,.

.

.

.

_ �
.

:E���:�����:!;��;:'� !��:�;:Fi d�!:i:���,�,'i::n:� I�:,��;r;.��i�: i:::::,:' 'H- ::�;�:��'::��::i' ao',",�;�:
• das pelas autondades CQl11- .

Ih t D" d'
-

dEI l' t 1• t' - . propno apare o que rans- elXOU a Ireçao a sco a lS as em geTa e aos pecua-

� peten eSt �ue hao ele Julgar portará Janio, pois este não Prática de Agrícultura "Cae- ristas em particular nunca

� oUt qt�\ en a;nt condenado o
se dispõe a descer. Se o fi- tano Costa, o Eng. Agrônomo serão esquecidos pelos be'ne

"
ex ra 1 OI': O a o de deverem zesse, de acôrdo com o pro- Clóvis da Costa Ribeiro, que ficiários.

� ser ,�'emetl_da� ao Esta�o. ex- tocaIo seria' obrigado a fàzer organizou aquêle educandário E' com profunda mágoa
tramtante, nao .pode ehmmar visita ao presidente da Rc- e o dirigiu com prOficiência que noticiamos o afastamen-
uma -formalidade legal obri- durant 13 ano
t'

.

d
) pública. Adianta-se, porém, e. s. to do Dr. Afbnso da Escola

ga.ona, segun o as proprias que o governador de São Pelos seus' dotes morais, Prática da, Agricultura, anele.
Leis, os Ti'atados e princípios Paulo não se mostra inclina- intelectuais e prOfiSSionais, o êle poderia permanecer ins
internacionais Vigentes, tan- do a fazer tal 'Visita, justifi- Dr. Clóvis muito tem influido truindci a �nocidacte que ali
to para o país requerente, cando tal atitude o seu esta- na formação das novas gera- vem à procura de ensiná-,
como para aquele requerido. do de' saude. AcreE'centa-se, ções dos homens :lfeitos à mentol; para vencer na vida
A.matéria não é tratada par- por. fim, que esse encontro vida do campo, em nosso Es- agitada que o mundo atra
ticularmente por nossos pro- correspol1derá a outro ante- tado.
cessas 'vigen�es e, quanto a dormente marcado e não Sócio funda:dor da nossa

� - ela, devem aplicar-se as dis- cumprido pelo governador Associação' Rural, foi sempre .

-

II posições dos tratados vigen- p�ulista, após a :;onferencia um entusiasta de tôdas as"� tes em consonancia com os mantida com o presidente ela iniciativas que a elevaram ao Na presidência da Cai-

I
principio's gerais do Direito República na cidade de Assis. alto ,conceito em que é ti�a xa Econômica o sr.Internacional e a prática es- por' toda parte. Grande alll-

A
.

tabelecida nó País, através PROSSEGUE O PRO- mador das expOsições agro- ugusto Amaral

!
ele precedentes, assim como CESSO DA CARTA Pecuárias aqui realizadas -Peixoto
da . jurisprudencia interna- com real sucesso, foi um RIO, 9 (V. A.) ._ 6
cionaI. Desse· modo, o atual BRANDI dos idealizadores e dos mais dente Juscelino KUbit�����

� •
expediente deve ser enviado RIO, 9 (V. A.) - Ao pro- empenhados na

\
construca-o t I

I
nomeou o sr. Augus o Amara

ao Poder Judi�iário,. para que I cesso da "Carta ,Brandi", o do "Parque das E·xPosiçõ�s". Peixoto para exercer a fun..:
• o Supremo T1'1bunal da Na- promotor Figueira de Melo Tambem muito lhe de·vem· a

,�

çao de membro do Conselho

-I ção designe o Jribunal com- acaba .de requerer ao juiz a fábrica ele forragens e êste Administrativo da Caixa E
petente, que deve tomar co- juntada da cópia das decla- BOLETIM, que nasceu de conomica Federal no Rio de
nhecimento do caso e decidi- rações prestadas pelo_general uma proposta sua. Janeiro na vaga decorrente
lo, de maneira que o cidadão Maurell Filho à imprensa, Justas sã'o, portanto, as do' te,rmino do mándato do

. brasileiro requerido tenha a bem com'o de-sl'g'naça-o dl'a e h< , - omenagens que lhe presta- sr. Antonio Veiga Faria. Por
!garantia e segurança de di- hora para que este se ratifi- mos nêste instante e lasti- outro ato, o presidente da
reito, em conformidade com que Outl'ossl'm requere

.

.
'. , U Vla.- mamos o seu afastamento República nomeou presidente

as disposições do artie:o 18, mente desl'gnad"� seJ'am o 1� VI:) u- porque a c asse rural serrana' do referido conselho o sr.
do Tratado de Exkadição vi- vidas às ,gravações feitas por sempre teve na pessoa do Dr. Augusto Amaral Peixoto, na
gente com o Brasil. O Tribu- ocasião dos depoim e n tos Clóvis um orientador segurô, vaga deLorrente da exonera-
nal de Justiça indicado pan: prestados no inquérito. polI' - h

.

t· tum compan e1ro en USlas 'a, ção concedida ao sr. Henri'que
tal. efeito, deyerá examinar, I cial-militar do Galeão. um am}go dedicado. Toledo Doclsworth.

A . Bolivia não' entregará Adhemar
. ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOICADOR ·PROFISSIONAL'
DenUlta DaraM É D I (J Oi S

DR. WAG���:OMEI!, -_-D-R."';"'JO-S-i-T-A-V-A-R-E-S-
Diplomado "ela Faculdade Na-·

. IRACEMA
clonaI de Medicina da Univer. DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

sldade' do"Brasll
. .

. TAIS. - CLINICA GERAL

E:.;.-lnterno por concurso da Ma- Angustia � Com.plexos -

ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias' -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- -PrO'blemática afetiva e sexual

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Ex-interno do Serviço de Círur- 'las -. Mentais. Psiquiátra do
.

d H lt 1 I A P E T C Hospital-Colônia Sant-Ana.
gla o OSpl a . • • • • •

,. CO"w'U"''''óRIO _ Rua Tra-do"Rio de Janeiro"- "'o::> JL'�

Médi,co do Hospital: de
.

Caí'idade jano, 41 - "Iitas 16 às 17 horas.
e da . Maternidade Dr. CarI0l' . RESID�N.CIA: Rua Bocaiuva,

Corrêá .' .. U1'9 ·Tel. 2901

DOkN�AS. ,DE· --SENIfOR-AS -
·'PAR:rQ�:::- .0;PERAÇõES -:«.

Cons : Rua João 'Pinto n. 16,
�"dás 16,00" à-s 18,00 horas.

.;Pelá � manhã ,.. atende dHi.
.riamente no Hospital .de
Caridade.•

' '

.

� ,

Residência: e ,

Rua: €>eneral �i�tencourt n,
101.

.

.

Telef<hte: 2.693.

. DR. ARMANDO VAL�
RIO DE ASSIS

Dos. Serviços de .Ciínlca Infantil
'da' Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRlAN

. çÂS E ADULTOS
,

< - Alergia -
,Consultório: Rua Nunes Ma
chado: 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gul

lhêrme, 5 - Fune: 3783
DR. 'ROMEU BASTOS

RIRES

I

_

, ... M�DIC.O DOENÇAS DO APA,RELHO DI-
Com prática ' no' 'Hospital São

GESTIVO _ ULCERAS' DO ES
Franeísco .de �A!i8is e na Sania TOMAGO E DUODENO,' ALER-Casa do .Rio de Janeiro GIA-DE1)MATOLO�G,IA E 'CLI-

CLINrCA MÉDrCA ,.

. CARDIOLOGIA. . NICA GERAL
,

Çonsultõrto :
. Rua Vitor Mei- DR. JULlO 'PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675.
.

-FILHO
Horâr'íos r Se'gundas') Quartas e Ex-interno da 20a enfarmarsa

Sexta- feiras :.' .

e Serviço de .gastro·enterologia
Das 16 às 18 h.õras' da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: . Ruá' Felipe Sch- (Prof. W Berardinelli).

midt, 23 -·2Q. andar; apto 1 - CUlsO· de neurologia (Prof.
Tel. 3.00�. Austtegesilo).
naHENRiQUE'PRISCO' ni::d�n�:n1m�or��osPital mater-

PARAISO DOENÇAS INTERNAS
!uÉDICO Coração, Estômago, intestino,

Operações �,Doenças d� Se- fígado e vias biliares. Rins, ova-
nhoras - ClínIca de Adultos. . rios e út"éru

Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meireles 2Z.
Hospital dos Servidores do Eh Das 16 às 18 horas.

tado. Residência: Rua Bocaiuva ZOo

(Serviço do Prof. 'Mariano de Fone: 3458.
�--�----------------

Ang��d�{tas _ Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO
Hospitãl de Caridade.

.

CANTIÇÃO"
,

Á tarde das 15,;;:) hs. em díàn- -

M'E D I C O
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS

.

Machado 17 Esquina de 'I'ira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças. Internas
Residência - roua Presidente- CORAÇÂO __ FIGADO - RINS

Coutinho 44. Tel.: 3120. _ .1NTESTINOS

CLINICA °Tratamento moderno da
SIFILIS

de Consultórió-'- Rua Vt.tor 'Mel-
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

eles,22.E GARGANTA miRARio:DO Das' 13 às 16 horas.
DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultôrto v-e- 3.415

FONSECA .Residência:- Rua José do Vale

Chefe do Serviço de OTORI- Pereira 1?8 - Praia' da Saudade

NO do Hospital ae' Flóríanõpolí s;"�. Ooqueiroa
Possue a CLINICA . os"':APARE- -DR. -co�l'{'STANTINOLHOS MAIS MODEiRNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS I)IMATOS
da '-E�PECIALIDADE MÉD{CO", CIRURGIÃOConsultas - pela

.

manhã no
Doenças de S�nhoral!- - Partos

HOSPITAL
_ Operações - Vias 'Urinárias

Á TARDE - das 2 as 5 - Curso de aper{eiçoamentlJ e
no CONSULTóRIO' - Rua dos. longa prática nos Hospitais de
ILHEOS n", 2 Buenos Aires.RESID�NCIA: -, Felipe Sch CONSULTóRIO: Rua Felipe
midt nO. 113. T:el_r ..:s.��. .

Séhmidt, nr. 113 (sobrado); �ON'E
DR. AIoiTôNIO MONIZ 35iioRARIO: das 15 ás 18 ho-

bE]ARAGÃO
CIRURGIA TREUMÁTOLOGIA

Ortopedia
COiisultório: J.oão Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàrfamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI .

I,ras• Residência: Avenida Rio Bran

co, n, 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.
---------------,----�

'DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Er;pecialista em moléstiaá de

Senboras e vias urinárias.
Cura radical das infecç_ões

D#R. ANTOeN'10 DIB agudas e cronicas, do:.. aperelho
genito-urinário .

em ambos OI

MUSSI sexos.
.

.
.

MÉDICOS . Doenças do aparelho DigestIVo
A CLíNICA e do sistema nervoso.

CIRURGI
Horário: 10% ás 12 e 2% ás li..

GERAL-PARTOS 12
S· 1 t e especiali- Consultório: R. T.iradentes,
erVH;O comp e o

10 Andar _ Fone: 3246.
zado das DOENÇAS DE, SENHO-

-

Residência: R. Lacerda Cou
RAS, com modernos metodos de

• t' h 13 (Chácara do Espanha)
diagnósticos e tratamento. In o,

3248
-

'

SULPOSCOPIA -

-

HIST}!;RO - _F_o_n_e_:__._.. _

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO uASAL

lt'\dloterapia por ondas cúrtas
:Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horl!.� - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Tl'om

powsky, 84.

DR. NEY PERRONE
MUND

Fo·rm.ado pela Faculdade' Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

, Prof. Fernand!' Paulino
Interno por ,3 anOi! do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇ�ES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de .

Caridade, diá:riamente p!.'la ma-Inhã.
r,.......-.-·RESID�NOL'\'" - Rua"Duarte

, ,SchuteJ" '129 - r�lef. 3.288 -
.

J!i;).oriaIlO»OU�
.

"'#

crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo --

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelha, 1
Horário: 8 às 11 -- 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
,

SlLVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar·

cada.
.

Felipe Schmidt 39 A Sa-
las 3 e 4.

.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ M'EDEmOS
VIEIRA

ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajaf -

Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -,
Rua Vito�, Meireles, 60.
FONE:: 2.468

F.Iorianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

,Escritório e Resiodêncía:
Av� Rercilio Luz, 15
Telefone: 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 Fennando Machado, n, 5

Fone: 2225.
.

Consultas: das 8,00 às 11 "ho
.ras e das 14,00 às 18 horaa
Exclusivamenta com hora mar

cada ..

Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO CALDEIRÀ
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO, Ediflcio

Partenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Sjlveir.a, 15.
Atende diáriamentlf..,das 8 às

11 horas,
3as e õas das 14 as 18 horas ..

- 19 as 22-hora8.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes Móveis d'i! Nylon.

O ESTADO
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con
eellieiro Milfr.a, n. 160 Tel. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
Rt:':t Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janelrn.
Rua 15. de Novembro 228 5°

anctar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,00
Semestre .....•..... Cr$ 90,00

No Interior
Ano .......•...... " Cr$ 200,00
Semestre . . . • • . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante' contráto.
Os originais,' mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pejos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Não esquecer núnca:

Ventre-Livre não é purgante.

o ESTADO

As crianças sadias aeham pra
zer nas men� cousas. Elas pró
prías inventam e confeccionam, com .

alegria, muitos dos seus brinque
dos, porque a sua bôa disposição
física lhes permite ser activas, es
pertas e bem-humoradas.

É, de facto, uma, verdade incontestável que a inteligência, o espirito inven
tivo se desenvolvem mais livre e harmoniosamente num sadio organismo
infantil.

Os médicos estão sempre ensinando e lembrando. que a.fraqueza, uma
alimentação mal orientada, o funcionamento deficiente dos 'órgãos, as do

enças, enfim, são causas frequentes de.ratraso no desenvolsrmento físico e

mental das CI lanças. Tôdas as' pessôas esclarecidas. sabem o quanto pode a

infância influir - favorável ou desfavoravelmente - na vida adulta de
- cada s sr humano.Uma rnenínice com saúde é património.precioso, é indiscutível
factor de êxito. Os pais devem, portanto, empregar 03 maiores esforços para que
seus filhos possam contar, no futuro, co.u essa aprecíáveereserva.de energia.

Sentir-se-á, decerto, muito mais .feliz a crrança ínteltgentemente cuidada,
o petiz robusto que ímagina jogos divertidos e constrói, com poucos meios,
pequenos 'mecanismos engenhosos, do que o.garoto doentio; vítima da inexpe
riência dos pais, o qual, mesmo rodeado de bonitos brinquedos, será, na

maioria dos casos, desanimado e irritável.
. Grande inimiga da saúde é a prisão de ve..tr-, essa íntoxtcante, atonia

muscular dos intestinos,' tão comum nas crianças e nos adultos, e da qual
resultam perturbações gástricas, abatimento, falta de apetite, mau hálito,
riervosismo, erupções na pele e outros distúrbios mais sérios.

",
Ventre-Livre é o remédio de confiança para tratar; a 'prísão de ventre

e os .desarranjos gastro-intestinais. De acção suave e s sabor agradável,
.

Ventre-Livre é largamente usado pelas mães experientes -e preferido pelas
'crianças, tanto no Brasil como nos demais países onde penetrou.

.'

Filhos sadios
_ o . mais antigo Diário de
Santa Catarina leia e as

sine.
J"...................__".�..............

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
É CRIANÇAS - REUMATO-

.

LOGIA
Consultório - Rua Nunes Ma

chado, 17.
.

Horário das Consultas - das
t:? às 19 horas (exceto aos sá
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto. 123 - Tel. 3559.

DOCES .1 TORTAS
Doceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
tortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 .

:BORDADOS.A MAO,
Eilsina-se na Rua Feliciano Nll."es Pires 1Z.

ALUGA-SE NO CENTRO
palacete, para residência clube

"A MODELAR"

� Organização �luridica ..
Conjabil L,tda•.

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

-:O:�

Séde: Rua 'I'raiano 12 +: 'Edifício São Jorge, sala 4,
10 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 e qualquer serviço do in

terior junto. às repartições públicas, desta Ca,pital.

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

3.153 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLIS '\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
8.1 21 -Fones: 25-34 e 25-35 -

-

DR. IVO .vON WANGENHEIM
D E N-T I S TA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

DR. Al.VARO DE
CARVALHO I

MÉDICO DE CRIANÇA:!
PUERICULTURA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFANTIL"
Consultório: - 'Rua Tiradet.

tes ·n. 9.
Residência: - Av. Hefcilio

Luz n. 155 - Te!. 2.530.
. Horário: - Das 14 às 18 ho·

DR. JÚLIO DOIN. 1'a_s_d_iá_ri_am_e_n_t_e ....

INFORMAÇõES UTEIS
VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO DR. NEWTON Juna, ini'ormaiôes qlle n.;;cessita,
ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA Idiài'lamente e de imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL' J'ORNAIS Telefone

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

[nfra-Vermelho - Nebu�ação - logia _ Eletricidade Médi;:oa A. G;lIzeta •••..........•• 2.656

Ultra-Som í Conc'lltól'Ío: Rua Vito� Mei- DIárIO du ��de 3.579

('rJO:atamento de sinusite sem.' reJtls n. :.:l8 _ Telefone: 3307. ImprensD ÇhL.ll 2.688

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOSPI�Arri:l
Anglo-retlnoscopia -- Receita de

. diante. CarHlad'e:
Oculos - Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Proved_or-) .•..••....•.•• ,.2.314
de Oto-Rinolaringologia (único Rua: Blumenau n. 71. (Po:tana) ...•.....••. '.. 2.036

no Estado) ., Nereu Ramos............ 8.831

Horário das 9 às Ü! horas e Militar 8.167
das 16 às 18 horas.

'.

TONIO BATISTA São Sebastião (Casa de

Consultório: - Rua Vitor Mei- DR. AN Saúde) .

reles 22 - Fone 2675. JUNIOR Maternidad.e Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge 20 CLfNICA ESPECIALIZADA DE los Correa .

Fone 24 21 CRIANÇAS .

CllAMADOS UR-
•

Consulta� das 9 ás 11 horal. GENTES

DR. MARIO WEN. Res. e Cons. Padre Migu.elinho, Corpo de Bombeiros. ..... 3.J1S

12. Serviço Luz (Raclama-
DHAUSEN ções) 2.404

CLINICA :Égi��!lDULTOS "

BATO' ��n��: ����. ������:i) .. �:��:
Consultório - Rua João Pin- DR. I. LO .'1 COMPANHiAS DE

to,. 10 - Tel. M. 769. FILHO TRANSPORTES
Consulta�: Das 4 às 6 horas. Doenças do aparelho respiratório ITAC ....... -........ .... '3.700
Residência; Rua Esteves Jú-

; . TUBERCULOS� �ruzei.ro do Sul .;...... 2.500
niol', 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair '.............. 3 553

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

Formado pela Faculdade Nado- Real 2.377
nal de Medicina, 'TisiologiBta eScandinavas . . . . . . . . . . .• 2.300
Tisiocirurgião do Hospital Na- HOTÉIS

rêu Ramlls Lux .. . . . . . . . . . . . • • . . . . • 2.021
Curso de especialização pela Magestic .............•.• 2.276
S. N. T. Ex-interno e Ex-aBsis- Metropol 3.147
tente de Cirurgia do Prof. Ueo La Porta 3.321

GulmaTãe. (Rio). Cacique ...••••. 8.449
Con8.: Felipe 'Schmidt, IIB - Central.................. 2.694

Fone 3801 Estrela .........•••..••.• 8.37)-
Atendji em· hora marcada.

I
Ideal ......• ; •..•..•• ;... 8.6119

Res.: - Rua . Esteves Junior, ESTREITO
RO - Fone: 21115 ./ Disque ......_........... 06

Expresso Fllrianópolis Uda+
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

,FLORIANÓPOLIS LTDA.

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

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

25-35 (Escritório) 'I'elefone : 12-80
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA'.'

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendadór Azevedo,
64

Telefone: 2-87-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" ElId. Teleg. "RIOM:ARLI"

Filial: SÃO PAUL9

Telefone: 37-06-50

Agência: RlO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI.
ZONTE
"Riomar"

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

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

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

Alegrt>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVJARIO RAPIDO RlOMAR"

---:--"--'..--_

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO-
. ,

HOEPCKE
NA'IO�MOTOB «CaRL

ITINERARIO
SAlDAS DE

I DA VOLTA

�po1is. Itajai Rio .Santos
4-5 5-5'

, 9-5 11-5 17-5 18-5
,

22-5 24-5 '30-5 31-5
4-6 6-6 12-6 13-6

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

O horári.o de said� d� �rianópolis será às 24,00
hOfHS e do RIO de JaneIro as 16,00 horas. ..

Tanto na Ida como ná' Volta o navio fará escala nos

portos di! São Sebastião, llhabel'a' e Ubatuba.
Para melhores informações-; dirijam-se � séde da

r Emprêsa, à rua Conselheiro; 1\iafra, 30 - Tel",!one �2-12.

\
À SUA MESA!

Fabrica de - Caixa
·

Esquadrias
e

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

.

.

_ Olmpanba
.

Vontra o· Caneer
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

thama a atenção do povo; para as palestras que estão
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos
sendo .. irradiadas 'pela' Rádio.Diál:io da Manhã; tôdas
-sábados, as 15 horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais Clu�e 15 �e Ou·u�ro

Se um dia eu f'ôsse teu e fôsses minha,
O nosso amor conceberia um mundo,
E do teu ventre nasceriam deuses ...

.

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

Chefiando uma comitiva

integrada por 18 represou-
• tes das classes produtoras

de Miami, o prefeit-o daquela
cidade norte-americana, sr.

Randall Christmas, chegará
ao Rio de Janeiro no prõxí
mo dia 15 do corrente, pe
la Pan

_
American World

Airways, para uma visita de

quatro dias ao Rio e São
Paulo. ,

A delegação, composta por
negociantes, industriais,
banqueiros e homens de ne

gócio em geral, partirá de
Miami a 12 de maio com des-

I

Sonêto
Raul de Leoni

Nascemos um para o outro dessa argila,
De que são feitas as criaturas raras:

Tens legendas pagãs nas carnes claras,
E eu tenho a alma dos faunos na pupila.

Às belezas heróicas te comparas,
E em mim a luz olímpica cintila.
Gritam em nós todas as nobres taras

Daquela Grécia esplêndida e tranquila ...

E' tanta a gloria qUe nos encaminha
Em nosso amor de seleção, profundo.
Que (ouço de longe o oráculo de Eleusís).

ANIVERSARIOS •

FAZEM ANOS HOJE:

para melhor
prote�ão

- 'Sr.. Euclides Fernan

des, alto 'funcionário do

Canco do Brasil em São
Paulo
- sr. Virg.ílio Moura,

Inspetor de Caça, e pesca.
muito .relacionado nesta Ca.

pital
- sr. Jorge Lunardelli(

viajante da Firma Pirelli,
em Pôrto Alegre
- sr. Orlando Coelho, co'

merciante em Joinville
- sr. Manoel Custódio
- sr. Reinaldo Vieira:

Pamplona tI������!!P(�ff't,.

de mapas, planta..
e desenhos

ulilize os

arquivos especiais

MOVAto
#

- sr. Nestor Augusto
Dutra,
-- sr.

Filho
Virgílio

- sra. Celestina do Li
vramento Carvalho
- menina Iremar dos

Santos Nunes, -dileta filhi
nha do nosso prezado con

terrâneo sub-tenente João
Pedro Nunes e de sua exma.

espôsa d. Ida Nunes
'

- menina Marta-Tereza,
filhinha do sr. Pedro Soa
res de Oliveira e de sua

exma. sra, d. Doroty Fraga
de Oliveira.
- sra, Maria Tereza Col

laço, esposa do sr. Nivaldo

Collaço, residentes nesta
Capital
�"........,._......,.____....,..._�

-

• conservariio perfeita
• segurança -abeoluta
• acesso fáci.1 a cada

planta
• economia de espaço
• COmpi/-H'ta 500 plano
Im de lOOx 90

Preceito do Dia· '

.

...
BONITOS E APETITOSOS ,� 7laiut.

Uma boa maneira de tor
nar os pratos mais apetito
sos consiste em arrumá-los
com arte .. Os vegetais fres
cos (alface, cenoura, raba
nete e agrião) enfeitam os

pratos e completam fi ali-.
mentação.

Procure unir o útil ao

agradável, enfeitando P.

enriquecendo os pratos
com verduras e le
gumes f r e s c o s,

SNES.

do Bea.UL S. II.
(CASA PRATT)

Rio d. Joneiro . Sã. Paulo· RI.clf.
Salvador • pôrl. Aleg" - Belo

�r!4!'nl•• eurillbo • 'ul, 4. f.r.
.. P.lolal .

'

---�------- .

Ve,nde-se
. I U�a ma.quina-plaina (?e-

-----_____ sempenadelra) com eixo

I transmissão, polias, man
.

I cais, correias,
um eixo para

Casal com um filho, pro- serra circular com 4 ser

cura casa ou apartamento' tas, um contador da força,
para alugar.' i um molinete, um .carro par.a
Tratar com sr. Antônio, puxar barcos e diversos trí

pelo telefone 3515, das 12 lhos. Vêr a Rua Silva Jardim
às 18 horas. 218 fundos.

CASA

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

Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Tele
visão - Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co
lumbia: Alfredo de Franco e seu Quinteto Típico - Los
Lolegíales e seu jazz espetáculo.

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

A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri
to, a partir do DiaS do corrente.

"

CLUBE 15 DE OUTUBRO
DIA 13 (domingo) '15:00 HORAS

Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao·

Dia das Mães. Berá apresentado um grandioso show in
fantil, com a participação dos pequenos e futurosos ar

tistas da Difusão Plorfanopolítana,

·No Rio:o rrefeito' de
.
.�',(� Miami-=---

des de melhor intercâmbio,
segundo declarou' o prefeito
Christmas.
Ao mesmo tempo, 03 in

dustríals e comerciante'! re

presentados na missão, entre
os quais figura o sr. Frank
Peterson, vice-presidente da

loja "Burdíne-s", procurarão
encontrar novos mercados.

Os representantes da Pan
American nas cidades a se

rem visitadas farão os IH

ranjas necessários afim de

que os membros da comiti
va possam trocar impressões
com comerciantes e indus-

tino a Caracas, primeira de tr iais locais.
usa série de 10 cidades sul- Além das pessoas já cita
americanas a serem visita- das, integram a delegação os

das. De Caracas, a co-nitíva srs, Hugh Purvís, de uma

seguira para o Bio, onde firma de contabilidade. dr.

permanecerá até' o dia 17. Francisco Aguirre, diretor

quando prosseguirá viagen: .do Diário de las Américas;
para São Paulo e dai para José Ferré, presidente da
Montevidéu, a 19, ainda pe- Matile Industriaes , Tom Ha,
Ia PAA. gan, diretor do Miami Daily

Os principais objetivos da News; Freeman Hales, pre ..

comitiva serão os de conhe- sidente da Miami Home
cer de' perto a cultura e a MiIk, da A. P. T. E. Wholc

tradição dos povos sulame- sale Grocers ; Harold Hay-
rícanos, seu potencial, econô- ward, - vice-presidente do

mie6,�'$.eu de�enYolvime.!ltO'· Plrst 'Nãtíonal .Bank.
.

indnsfrial, 'bem- como a� pos- h T�<1.�-R1iâu�]{â,_''(i·�,;:" S�l'tel,
sibilidade . de uma politica Reducka, Inc ; R. ir. Ham

, de importação mais (quita- mond, presidente da Dixie
,

tiva .nos Estados Unidos. ! Lily MiUing Company ; Ri-
No decorrer de 1955, a ba- chard L. 'Dressel, da Dres

lança do tráfego comercial
I sél's DaiI;Y Farm; Mauríce

que passou pelo aeroporto R. Connel, de uma firma de
internacional de Miami in- engenharia; E. B. Malone,
clinou-se favoravelmente presidente de uma fábrica

para os Estados-Unidos; uma de colchões; John Dey, vi
vez que as cifras registra- ce-presidente da agência de
ram 9.875.381 de quites de anúncios Grant Advertising
carga importada contr.i .. Inc.; Robert L. Weed, arquí-
38.495.291 de quilos expor- teto; Portel' Norr is, geren-I
tados.

I te de produção da PAA em

E' exatamente essa apre- Miami, e Edward T, Des
ciável desproporção no 'setor mond, supervisor de assun

comercial que a missão de tos latino-americanos da
Miami procurará resolver, 'Feira Internacional da FIó
considerando as possibilída- rtda,

•

PREFEITURA MUNlflPAl DE
FLORIANÓPOLIS

De ordem do sr. Diretor do Dapartamento da Fa

zenda, 'torno público que, durante o corrente mês, se pro
cederá neste Departamento, a cobrança das taxas acima

mencionadas, correspondentes ao 10 semestre do corrente
ano.

Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão cobra
das acrescidas da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, 3 de maio de 1956.
-

W._ D'Alascio
Oficial Administrativo

ENGOMEX

Goma Para Roupa

Acaba de chegar a famosa GOMA que lhe dará mais:

beleza e proteção às roupas :- Rende MAIS e é MUITO

mais economica. - Experimente ainda hoje.

AGENTES: - -Irmãos Glavam - Florianópolis.

- ."

�-.
.

"DE PONTA A.PONTA·O MELHDR�
'':''

..

E V. também sai

sempre ganhando

quando fuma

cigarros Lincoln.

•

,II�I
��I
IIU
•
IL . �

•

MElHORP O N r A oo E P o N T A A

ASSOCIAÇAO CATARINENSE
'DE ENGENHElROS

ASSEMBLEIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, ficam convocaaos os se

nhores engenheiros socíos para compareCerem a sessão
de Assembléia Geral Extraordinária, que -será realizada no

dia 5 (cinco) de maio às 15 horas em sua Séde Social
com a seguinte ordem do dia:

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

Não hawendo numero legal, será realizada a sessão com

qualquer numero de sacias presentes às 15 horas e 30 mi
nutos, conforme preceitua o Arttgo 55 dos Estatutos.

FloJ.'ianóp�lis, 21 de abril de 1956.

MINIs�rÉRIO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE AERONAU'l'ICA CIVIL

EDITAL DE CONCOR'"R�NCIA

'PERDEU-SE
Carteira da Caixa Ecôno

mica Federal de Santa Ca
tarina sob o -.11'0 1711 20 sé

I rie.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

� O��?�n�����I!I//:""ÇJ II --x.._� I fi '

b-:�==."".......".__,.... "",.,...."""'.""-,,,,,.�.......,. .._== :-;-:.--..,.,.._. •

()

__1�te
<: ���J . '::�' �_���

,

,lo

JOAO KALAFATÁS
10 SECRETA'RIO

A�ha-se aberta concorrência pública, para instala
ção e exploração do serviço de rastaurante, bar e café,
uo aeroporto Hercilio Luz, nesta capital, até o dia 8 de
junho, próximo vindouro.

Qualquer informação, será fornecida no local acima

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ETADO

Avai I Paula Ramos esta., noite
EMPATADO o JOGO REALIZADO DIA 1° E PORTANTO SEM DECI�40 A TAÇA OFERECIDA PELO GOVERNADOR JORa
GE LACERDA, OS DIRETORES DO AVAl E PAULA RAMOS RESOLVERAM QUE A POSSE DO RICO TROFÉU SERÁ.DECI
DIDA HOJE A NOITE, JOGANDO COMPLETOS OS CONJUNTOS DOS DOIS CLUBES. REINA GRANDE ENTUSIASMO NA

CIDADE PELO SENSACIONAL CLÁSSICO AMISTOSO. NÃO PERCAM!

"O Estado Esportivo"
U<':5 �� 1If ••••••••••0 ••••8•••••••••••••••••••••••••....................CMWt_,

...... . ..

Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Maio de 1.956

•

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Dana ANDREWNS
Marta TOREN - George
SANDERS em:

INTRIGA EM PARI:;
No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50
Censura até 10 anos.

•

As 5 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

Howard KEEL - Esther
WILLIANS Marge e

(jOwer CHAMPION -

I George SANDERS em:

"
A FAVORITA DE JUPI1'EH

technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 auos.

'mllD.
As - 8hs.

Charlton HESTON
'Susan MORROW em:

TRÁGICA EMBOSCADA

MILHARES DE PESSOAS PRESENTES -. EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E MAIS O CLUBE DO PODER PÚBLI
CO MUNICIPAL RECEPCIONARAM OS VITORIOSOS DA REPRESENTAÇAO BRASILEIRA DE REMO E PERTENCENTES
AO C. R. ALDO lUZ'� OS ORADORES - PREMIADOS PELA TACJ PREFEITO OSMAR CUNHA - OUTRAS NOTAS.

_�.i
terra e a sua gente. dr. Heitor Ferrari (que 1'0 Élpo, após vencerem com fias dos cinco valorosos

. O remador Francisco Sclt- I
acompanhou a delegação Hamilton e Sadi o páreo. de "ases" do esporte naútico

mitt, em nome de seus como: brasileira), voltou a repre- quatro, conseguiram vencer

panheiros, agradeceu

como-,
sentar o país em dois pá- o páreo de dois, numa ver- catarinense, brasileiro c

vido as homenagens que reos: "4 com" e "2 com", dadeira demonstração de re, sul-americano que deverão,
povo e governo tão

carinho-,
com as

guaronições que ante-
I sístência e bravura inco- representar o Brasil nos' As _ 8hsamente lhes tributavam, di. ôntem estiveram nos braços muns, ,s.

zendo da satisfação de terem do povo, sendo que Sch-I -Dentro em breve esta JOgOS Olímpicos de Melhor-
! A����i:�a!m� Alma ROSA

cumprido o dever, dando o mittão e E'dson, com Alva- l (olha publicará as bíogra .. ne no próximo ano. I O MATA SETEmáximo de suas possíbílida.
,
des para vencer bonito como i No Programa:

:��J��é;::;:;;:::;;; ·N��, fi'ei-aS· Je To�a' Parte I· �:;r�:���F�1��:
ção, onde foi-lhes servida ":1 U U II.uma taça de Champanha e

logo após batidas várras VEREMOS A FINAL DO boletim financeiro do prélic 'me mês, visto que os gau
chapas em companhia das CERTAME ESTADUAL -- Palmeiras x Caxias, reu'i- chos também estão interes
mais altas autoridades. Lá O regulamento do Campeo- zado domingo último, em sauo em ir a São PaULO.
mesmo no Palácio os rema- nato Estadual de Futebol Joínvílle, revelou a arr oca- * *-x-

dores receberam cumpri- manda que, em c_aso, de dação de Ci·$ 31.445,00, co 1- GOSTO PELO FUTEBO,i.
mentos do povo, para em se- igualdade de pontos após as, siderada Ma. EM CURITIBA - O choque
guida rumarem para seus duas partidas ·entre os fina-· * -):, * entre os campeões caríoe-i e
lares para o merecido des- listas, seja realizada uma REMOS CATARINENS.ES paranaense, FIameng o e
canso. terceira partida que terá '\( A I S UMA VEZ EM Monte Alegre, respectíva-
É a terceira vez que San- por local esta Capital, por- AGUAS PAULISTAS E mente, realizado domingo err,

ta Catarina representa as tanto em campo neutro. E, ·_Ul.UCHAS - A Federação Curitiba, rendeu nada me
cores nacionais no Campeo- em virtude do em�ate de do� Aquática de Santa Catarí- .. 1OS de Cr$ 347.645,00, sem

: nato Sul-Americano de Re- mingo em Joinville, assim na vem de receber da Fe- dúvida uma quantia fabn
IN' .

d' t sucederá, pois vença quem neração de Remo de Sâ ....i mo. a prrmeira lSlJU a, " loisa.

I �m. 1942: disputamos um vencer no segund.o jogo. e�: Paulo um convite para se * -x- 'x-

I umco pareo: quatro. com .Blu_m:nau, o cert�me sa a fazer representar na prova FLAMENGO X CORIN- _

patrão, com a seguinte decld.ldo .nesta Capital, num ;,:terestadual de out-rtezers TJANS - Amistosam- ite
guarnição: Décio Couto, pa- terceiro Jogo.

-

a 8 remos e denominada jogarão hoje no Pacaembú
trão; Hamilton Cordeiro, vo-I'

* * -):. Prova Clássica "Governador os conjuntos do F'lamengi e
GOSTARAM DO DEMA- l.'Ioisés-Lupion" com que o Corintians.,",-S""_"""", �

.,

RIA - E por falar nos dois C. R. Tieté homenageará o -):, * *

J?stiça e o prefeito da ca-I, a dois de Joinville, os díre- c11cfe do execútivo par-aria- BEQUINHA AGRADOU
[ pital, dr. Osmar Cunha.. tores do Palmeiras e Caxias cnse qus em sua mocida-l i -- O médio Bequinha, ex-I
Nótamos ainda a p,resellça·1 apreciaram a arbitragem do foi seu destacado remador. defensor do Paysandú e da
de Secretarios dê Estado,! I nosso Gerson Demaria corno 3sta regata será realizada Seleção Catarinense, a'1ra-
deputados, comando da Po- ii honesto, eficiente e ímpar- no dia 10 de jurihotproxímo 'J(U ao técnico Oswal lo
lícia Militar, Vereadores. I cial, tanto que acabaram de 11l' Jurubatuba, devendo Brandão no treino do Corin ..Álvaro .Élpo e
diretores de repartições,! concordar com a indicaç ão �'on.correr também gaúchos, I tians, devendo por

.

êsrosHamilton Cordeiro ' do s J � ,

presidentes e representan-: . eu nome para o segunuo (U�IOCaS, capichabas, j.au- dias ser contratado pelo"'W�""J"""("-?< .w.a.........
tes de clubes, jornalistas, jogo, em Blumenau, domingo l.stas e. outros. Acontcca c'ube do Parque São Paulo. pAs 15 horas já era grano fotógrafos e radialistas. Em próximo.

* * * que, no dia 10 de junho ha- . * * -):, erílcipeçêode o número de pessôas na todas as fisionomias podia-
.

.

vera em Porto Alegre lO ;,UAREZ RENOVOU CCN- F
.

R, ADÃO NO FIGUEIREN t di
- ranCISCO amos da Sil-

Praça Quinze aguardando a se ver o contentamento de .

..

.

-I c._uar
a ísputa entre Santa TUATO COM O GR�MIO -- ESE R d d

.Ilo va e stella Silva particí-chegada dos rapazes do que estavam possuidos de i
T

-

d
eS,clll in 'dO. coAm..,_ (! �;a�arina e Rio Grand . do De Porto Alegre inforluam pam o ,nascimento -de sua

Clube de Regata Aldo Lu�, abraçar os bravos "roweo:s" aman are, o me 10 uV,: i
..:>tl.., em "double", "4 c')m" i que o atacante catarinense filhinha Eliane Maria ocor-

autores da maiuscula fa- do clube presidido pelo in- passou, a. defend�r o Aval

ii
{' "2, sem", de forma que é

'

.J uarez renovou cont'·ai.o rido no dia lOdo corrente
çanha que honra e enalte.:e fatigável desportista Euri- ,ern__ :,arlO� . a�IS\OSOS ydO . f'l'ovavel a transferência I' com o Grêmio Porto Ale. na Maternidade Dr. Car-
sobremaneira Santa Catad- co Hosterno. I:

gremlO a �I-ce es e. ,'la.s, 'Jesta para o dia 17 do mes- grense. los Corrêa.
.

na e o Brasil no setor remis- ,Ao surgirem na sacad.a aca?ou assmando pelo FI- -

.

_
. _.__--,. _

i:::::�: s:::::�::IEe:�; !:�:ft:;�:::!��:;1o��E �:��:�
..

�:;�;;":...: gU:::::U'::IL --.0 co. ArjO.· .U-!Tbr.'11_r*00platinos, ausentes do certa· ram os campeoníssimos o,'u-

d 4 'd d
. cionados demorada e delira- 2'a', Walmor Vilela, sota-vo-

valo Adil venceu pela SE.-
me e 5 e conSI era os m- �

gunda vez consecutiva i..l

::�Fi��::·�:���f.���: :E;;�:I:::'��:�: P�::�:� E�::��� e�:;�l: E!� :�E:::i,:��o:�:�f�u:t: o lof I amento �e C·anaSVI'81lraos bárrigá-verdes foram ho· Bonnassis, seguindo-se o nição constituida por l'ema-
.

dI C t C deputado Paulo Konder B/}r- dores do Aldo Luz, Mm.ti- aposta·s: Cr$ 54.774,456,00,

. �

,
menagea os pe o en ro a·

novo recorde brasileiro.
tarinense, tendo oportuni- n·hausen, o prefeito Osmar nelli e Riachuelo e mesmo * * *

dade de receber dos cai,a-, Cunha e por último o gíi- sem muito preparo logrou
rinenses radicados na Cn· vernador Jorge Lacerda. alcançar o titulo de vice- NILSON COM UM PÉ A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIA'NOPOLIS ·COMUNI-pital da República grandes Todos foram unânimes em campeã. Em 1944, voltam08 NO AVAí - O valol"OsD
mani.festjlções de simpatiá

I reconhecer o medto da fa- a representar o Brasil, des- "meia" conterrâneo Nil:'lol1,. CA AO
__ ._S INTERESSADOS Q·UE JA' ESTA-O ABERTAS AS 111\�S_e apréço pelo �eito return- 'I çanha, sendo aplaudidis- ta vez em dois páreos qUI! a�le daqui saiu há anos pa· !�

bante que veio situar o re- simos. Coube ao chefe do foram "quatro com" e "dou- ra deferider as cores do Fe.:·- CRICO-ES PARA RESERVA DE TE
'

mo de Santa Catariria entl'tl executivo Catarinense fa· ble", vencendo ambos e dan_ ro',iário, de Tubarão, tendo

.

.

, RRE NO NO LOTEAMENTOos primeiros da América do zer a entrega aos remadores do ao Bl'asil o titulo máxinlO. se projetadq como um dos

DE CA
.

su�o aeroporto da- Ba�e' ::a�:t��t��:�a �:::;:::s:e� . �.�,��:��!�ões �:��etst;�l: �;�����es :Oc�:�dOa:�.;'�: ... NASVIEIRAS, MEDIANTE DEPOS ITO ,DE Cr$ 2.000,00
Aérea, tão logo deixaram o lIa Transportes Aéreos Cata- veira e 'Walmor ViI�la, f,pn1 merecido fartos elogios (DO,IS MIL CRUZEIROS). - TODAS AS INFORMACO-ES SE·-avião da Panair que os lrinense (TAC). I "Quatro com" - Moacir ch:sta folha, acha-se U('sta
trouxe de volta do Rio, mi' O dr. Osmar Cunha,· tão Iguatem� da Silveira, pa- Capital há dias, devendo ser RA-O PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE

"

rema·dores foram abraçados logo terminou seu breve im- trão; Hamilton Cordeiro, contratato pelo AvaL I'_:
.,

'- 'FAZENDA' DA
entusiastic�mente pelà gran·1 proviso, entregou a cad� um voga; Francisco Schmitt. [']'ovávél que hoje venh'ot in-

PREFEITURA MUNIC,I.PAL D·E FlOR'rAN O.POlIS, DE ACO�RDade ID.\tHidão-que os·, foi eg- dos remadores vitoriosos um sota-voga; Edson Westphal. tegrar o "onze" orientaJ,) r

per.àr,
.

conduzindo-os ·até o: valioso e artístico mim!"i, sota-prôa 'e Sadi Berber. por Saulzjnho na peleja co I

cO.J:aÇ'ão da mêtrópole bar-, dando assim testemunho elo .. proEAas'te ano a

h:a o Paula Ramos. COM O DEC,RETO QUE REGULAMENTO U O MENCIONADOrfga-verde, dando entrada I quente. de que sabe recom· Federução -x- * *

no Palácio' do Govêrno,: pensar os esforços de quan- Aquática de Santa Catari·· RENDA DO JOGO .CA- 'LOTEAMENTO \

onde jlS aguardavam altas tos. sabem engrand�çer a_!;iua na, entil;lade presidida pelo, XIAS X PALMEIRAS - O I ' ,. + - .

_. ". -

,

Constituiu acontecimento I autoriades, notando-se �!:marcante a chegada, na tar-
I
tre elas o governador Jorge

de de terça-feira, dos "ro- I Lacerda, o deputado Paul?
wers" catarinenses, reprc- i

Konder Bornhause�, pre�!·.
sentantes condignos do Bra· i de�te da Assembléia Legís
sil no Sul-Americano de. latíva; desembargador Jl.l

Remo, realizado recente-I sé �ocha Ferreier� Bastos,
mente no Porto de Callao presidente do 'I'ríbunal de

(Perú), no qual foram os

únicos laureados da repre
sentação da C.B.D., 'vence
dores que foram dos páreos
de out-ríggers a quatro e

dois remos com patrão, con
seguindo, desta forma am

plas vitórias sôbre os te
miveis argentínos,

•

technícolor
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00. '

Censura até 14 anos.

technicolor
No Programa:
Reportar Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00,
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Elizabeth TAYLOR

Stewart GRANGER em:

O BELO BRUMMELL

As - 8hs.
Fl'aI1CI:,co Schmitt
Edson Westl)hal

10) Cine Noticiario. Nac.
2°) JANELAS FECHA-

DAS Com-: Eleonora
Rossi Drago
30) O TESOURO DO

MAR - Com: John Agar.
- technicolor
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PASSADO
10 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1';56, os Guaranis das missões foram desalo
jados de suas trincheiras pelos soldados do Ge
neral Gomes Freire de Andrade;
em 1789, o alferes de Milícias da Província de
Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier -
Tiradentes - implicado na Inconfidência Mi
neira, foi prêso no Rio de Janeiro;
em 1888, em última discussão na Câmara dos
Deputados, foi aprovada a proposta de João
Alfredo, extinguindo a escravidão no Brasil;
em. 1908, o Presidente da -República, Marechal
Hermes da Fonseca decretou o serviço militar
obrigatório;
em 1945, a fim de reunor à, Fôrça Expedicio
nária Brasileira embarcou o primêíro contingen
te do 14° B. C.;
em 1946, faleceu Catulo da Paixão Cearense.
Nasceu na antiga cidade de La Lavardiere (Ma
ranhão) no prédio n. 68 da então Rua Grande
(hoje Oswaldo Cruz) em oito de outubro de
1863.

FLUXO - SEDATINA
.•Alivia as eelicas uterinas
Pela lI!1io de seus componentes Anlllge

sina - Beladona - PIsc1dia e Rama

melís, II FLUXO-Sl!:DNl'INA alivia pron

tamente as collcas uterlilas. Combate as

Irregularldad�s das runç6es periodlca$
das senhoras.

:t calmante e regulador, dessu funç6U.

Retrato do Brasil
ASPECTOS ECONôMICOS

DO PIUAí
Contando com recursos

naturais ainda longe de ser

plenamente aproveitados, o

Piauí se inclui entre os Es

tados brasi leiros menos fa-
" vorecidos econômicament�.

Seu território (85% do qual
encravados na área do "po
lígono das sêcas"). de flo
restas tropicais; em decor
rência da exígua orla maní
tima, é escassa a vegetação
litorânea. Sua agricultura
é pobre, sendo de maior ex

pressão as culturas de con

sumo doméstico (arroz, fei
jão, 'mandioca).

. O 'parque
industrial piauiense, à épo
ca do Censo de 1950, apenas
superava a dós Territórios.
A pecuária constitui uma

das principais fontes de ri

queza do Piauí. Em 1953,
consoante estimativas divul
gadas pelo "A;;'uário Esta
tístico do Brasil - 1954",
ocupava êle, no país, o 3°

lugar em asinimos, o 4° em

caprinos e ovinos, sendo o

20 do Nordeste em bovinos e

.".._-v-.-�-.•••�....._-..·....p�·�..a�J-.W�

Em marcha para o produto
1 000/0 Nacional

'

EM MARCHA PARA o: Até o momento, apenas a

PRODUTO 100% NACIO- : Bolívia recebeu parte da en-

NAI I comenda feita. Entretanto,
RIO, (Agência Nacional)' as necessidades do mercado

- A FNM em 1953 faturou brasileiro já absorveram a

202 milhões de cruzeiros pa-
I

produção dos próximos seis I

ra uma produção de 373 ca-
.

meses.

minhões, apresentando en- i Os caminhões "Alfa Ro
tão um prejuízo de 80 mi- meo-FNM" são no momen

lhões. Em 1954, para uma
I
to 52,6% nacionais, devendo

produção de 531 caminhões,
I
até ao fim do ano em curso

faturou 240 milhões, obten-! atingir os 70% ...Os 30%
do lucro eventual de 53,6' restantes, ,correspondentes
milhões, fazendo cair o pre- I ao motor, já estão sendo

juizo a 26 milhões. Rece- I objeto de planos de nacío

beu, nessa ocasião, do Ban-
I
nalização, também. Antes de

co do Desenvolvimento Eco-
I
decorridos dois anos deve

nômico, um empréstimo de
I
rão apresentar uma 'produ-

114 milhões de cruzeiros,' ção média mensal de SOO
sendo sua quase totalidade I motores de 130 a 150 RP.
para capital de giro, esta- j Depois de uma estrita co

belecendo-se a cláusula de laboração da Alta Romeo,
produção mínima de 200 ca- vai a FNM possulr magní
minhões mensais. fica colaboração' da FIAT,
No ano último foi fatura- o que maiores possibilidades

do 1 bilhão e 280 milhões lhe trará em futuro. próxi
de cruzeiros para uma pro- mo.

dução de 2.415 caminhões, Adota a FNM o sistema
proporcionando lucro líqui- de participação nos lucros
do de 105 milhões. Espera- interessando .seus 2.800
se muito breve alcançar a operários em suas realiza
média de 600 caminhees por ções. Afixa boletins de

mês, para qtie se possa aten- produção em sUJs ins,tala
der encomendas procedentes! ções a fim de estimula-los.
dos 100 agentes da. fábrica Pela produçãó do ano recem

espalhados por noss� tér- 'fi�:do carla operário fez-se
l'itório e mais ainda de es-

I �ere�edor de, em média,
trangeiro, onde Argentina,

1
três salários extras receben

Uruguai e Bolívia ,já recla-
I

do um antes do Natal e es·

mam os excelentes' cami- I tando por receber o restan
nhões a óleo Diesel capazes' te em maio, quando da apro

,t1'Éó.1.sJ:lortar 22 toneladas. I vação dO ba1âpç6 .

. ;f
.
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\ Avaliação dos depOSito I
. de areia monozitica

�""'i.��j,_l
riqueza e reserva dos dep6:
sitos. Outros metais ce

grande valor econômico, co
mo a zirconite e a ilmenita,
são dissociados da monazt
ta quando do processo de
beneficiamento.
Em 1955 o Departamento

realizou investigações nas

áreas do Morro do Cão, Res
tingas do Tatu, da Joana e

do Canto do Riacho, no Mu

nicípio de Guarapari; Can
to da Fruta, Restingas li..:

Flecheira, Jacumem, Jacu
mem Grande, Barra do Jacu,

ÁREAS INVESTIGADAS
NA BAHIA, NO ESPíRITO
SANTO E NO RIO DE JA-

NEIRO
RIO, (Agência Nacional)

- Prosseguem os 'estudos e

pesquisas, no campo e no la
boratório, do Departamento
Nacional da Produção Mine,
ral, do Ministério da Agri
cultura, objetivando conhe
cer e avaliar os depósitos
de areias monazíticas e mi
nerais associados na faixa
litorânea da Bahia, Espírito
Santo e Rio de Janeiro. Os
trabalhos de agora, no Es
pírito Santo, consistem em em Vila Velha. Nesses locaís
numerosas sondagens e es-

1
foram' praticados ao todo

cavações com o fito de co- 803 sondagens com 5.637,5i.
lher os perfis e amostras metros perfurados que for
que são levadas ao labora- neceram 10.595 amostras
tório de análises que o De- I

que proporcionaram- 21.785
partarnento possui em Vi- determinações análiticas .n o

tória. Nesse laboratório são Laboratório Técnico da Pro
conseguidos os elementos dução Mineral sediado em

capazes de deixar avaliar a Vitória .

jano
suínos. As matas e pasta-
gens cobriam mais de 50mo

12 ....,.., sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
x Tr�ano

'

da área agrícola do Estado, 13 _ domingo _:__ Farmácia Noturna _ Rua Tra:i.anode 7.863.581 hectares em

1950; as lavouras abran-
19 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

. , Conselheiro Mafra
gIaI!l apenas 4% dessa area. . , .

E t 1945 1953 á
20 - domingo - Furmácía Esperança - Rua Con-

n �e e ,sua rea. selheiro Mafra
cultivada aumentou de qua- I ' ,,' .

60m
.

d
. 26 - sabado (tarde) Farmácia Nelson - Rua Fe-

se 10, mas am a._ aSSIm Iipe Schmidt
era a menor da reglao nor- . , . .

d ti
.

d iet
27 - domingo - Farrnâcla Nelson - Rua Felipe

es ma, pouco ma�s a,m� a, Schmídt _

.

de da t·alag_Oan.ll:, a penúltima 31 - quinta-feira (dia santo) - Farmácia Moder-
em ex ensao.

na -- Rua João Pinto

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

5 - sábado (tarde) - Frrmácia Catarinense
Rua Trajano

6 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
PLANTÕES DE FARMACIAS

M1l:S DE ABRIL

INSTITUTO DE APOSENTADORII\ E
PENSÕES DOS COMERCIA'RIOS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA
EDITAL

(RETIFIÇAexO)
,Tendo em vista as instruções emanadas da Adminis

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 sõbre
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
Substv, Auto. Delegado

EDITAL

ANZOIS PESCADORES

Não compre um anzol sem consultar antes n/ pre
ços. Escreva sem compromisso para "Bama" Ltda., Av.
Franklin Roosevelt, 126 - Salas 308/9, Rio de Janeiro.
..-.---...-......,._"._.--......-_..---......._-.........,.._.....�.....�.....-..-..-. ..,....

COMUNICAÇÃO Á PRAÇA
Comunico à praça, que adquiri em 6 de fevereiro de

1956, do sr. Eny Luz de Moura, livre e desembaraçado, a lo
ja situada à rua Tenente Silveira, 25, nesta Capital, "CA
SA LEILA'!, do qual não assumi o Ativo e Passivo.

F'1orianópolis, 5 (te maio de 195&.
LUCIO FREITAS DA SILVA

". Te,..,
�.,-

. '.
. '.

•• ,:
�w •

,.."wi"
• Com êste v",161" V. S.

",bl"il"â um", C6rlt", que
lhe I"ender.i jU1"6 com.
pens!l.dor

.

e

lev"'I"Ã p"'''''' SU4 residin-
•

.

,
,ci", um lindo e útil p"esente:

-

umBcLlss/MO eOFREde JdCO aROMADO.
_ APr'ocu",� hoje" NOVO

'

NCO GRICOL.A
- 1Zw.o CT .

>10-, 16
.

_-__...�. FLORIANÓPOLIS TSANTA CATARINA ......,

••.no

o peitilho verde dos valorosos solda?os do

Império, que popularizou os catannenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da

Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagensj �

�, .� diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr-

'�,' to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

1. 25% de desconto". 2 horários a escolher ...

tripulantes
.

atenciosos... impecável serviço a

.� bordo. Faça a melhor escolha... faça a melhor

"" viagem.... vôe no "Barriga Verde"!

vôe
25° /0 de desconto*

Escalas elo
"Barriga Vereie"

Pôrto Alegre
Florianópoli,
Curitiba
São Paulo
Rio

• Duconlo apNlfllldD pela D. A. c.•ôbre a. tariJa. do. 1<.:tUO�06 SlJper-CollflOír JItO.

'�.
ro anO$

J de rea' sérvi�o
ao 8rasi'
__ , _'r"_ .�""'_

..
,.�",__

PJj'3SAGENS E ENCOMENDAS; Rúa Felipe Schmídt, 34 =Fone - 2377."

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

<�

II Congresso Estadual de I
Estudantes Secundarios I

I

Além de pecuária o baba- O" , .

�

d aúb ii
serviço noturno sera efetuado pelas Furmácias

çu e a �e.ra �dcarnau a s .0

I'
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-

o� .es eios a, economia mídt, 43 e Trajano.
pla�Iense. �,egundo produtor A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-nacional de ambos, a cer� I via autor-ização dêste Departamento.
lh� rendeu, em.1953, 76

mI-, D. S. P., em março de 1956.
lhoes de cruzeiros, e o ba- Luiz Osvaldo d'Acâmpor - I etor d F·'

, .

b 64 ilhõ A t
Ia n spe OI e armacias.

�çu, ,mI oes: ex ra-
I

.'

çao do oleo de coco babaçu Je ooo e&38()!'•••e.o••
é o alicerce" da produção in
dustrial do Estado, tendo

alcançado, em 1953, 47 mi
lhões de cruzeiros.

(Informações do IBGE,
distribuição da SERVIÇOS iAÉREOS CRUZEIRO DO·
SUL, especial para este jor- I
nal).

.

I

Com o fito de deliberar
sôbre as medidas a serem

adotadas para a realização,
em julho, do II CONGRES
SO ESTADUAL DE ESTU�
DANTES SECUNDARIOS,
realiza-se sábado, 12 de

PROGRAMA
Dia 12 de maio

16 horas - Recepção pa
rá a apresentação das cre

denciais dos representan
tes.

20 horas -- la sessão or

dinária do Conselho Esta
dual dos Estudantes Secun
dários.

Dia 13 de maio
9,30 horas - Sessão para

escolha do local e data do
II Congresso Estadual dos
Estudantes Secundários

20 horas - Sessão de en

cerramento do Conselho Es
tadual dos Estudantes Se
cundários.

menauense de Estudantes
Presidente da União Estu,

dantil Brusquense
._-----�-------_ ..,---------------

DIFERENCIAL PARA CAMINHÕES
Um conjunto completo e peças diversas em separado.
A venda na rua Almirante Lamego, 25. Nesta.
A mais bem afl'eguezuda e sortida no Estreito

Ir-se.
'

Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em FpoJis.

••••��••••G•••••�••••••a8•••••••••••••••••••

Viagem com segurança
e 'rapidez

so NOS CONFORTAVEIS �lCRO-ONIBUS DO--

-·:·BAPIDO-�S1fL:BRASiLEliíO;--�
Flori8.n�poli8 -:- lta1af - Joinville - Curitiba

'\"7�. - ....�

Ag'eAn-c'tYa--'·
�

l\.UIi:Deoaoro esquina aa
• Rua

...
Tenente Silveira

Lê ou Estuda t

Muito?

LIVROS

- o Snr. não os encontri
ia sua livraria? Pois peça
.iS, quaisquer q,ue sejam
para:
Jaixa Postal - 511. Flô

rianópolis - Santa Catarí-
na.
- E receba-os, sem mais

4-:rabalhos, pelo Reembolsr
Postal.
- No seu pedido não es

.,\uecer seu endereço e 11P"

me do autor da obra solici
tada.
- Rapidez e Máxima

Atenção.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Maio de 1956

ASSIM COMO A PONTE HERCILlO LUZ,.

� PA _ LIGA A ILHA AO CONTINENTE, NOS- '.

O Coronel Comandante da Guarnição Militar de �r �ft\ t%1 W MPANHIA LIGA SANTA CATARI
�

Florianópolis e 14° B. C. faz saber, por intermédio deste, 1n "1N�nAD S.A CO I
- '::

qUe se acham abertas as inscrições para o concurso de �" V�U 'iI!".(J NA..,AO BRASIL

.��.adimíssão ao "Curso de Formação de Oficial Farmaceu- '.

� fi/; C: �� .

.

til '�tico", que funciona 'na Escola de Saúde do Exército, "C�í'4 �1\'1': ftl,�t" "
", Rio,

Data da Inscrição: I" a 31 de Maio de 1956 . "�VI JJ\� I" _ .��- Condições estabelecidas pela Portaria nO 1105 de
_

novembro de 1955 (D.O. 278 de 6-12-55):

CENTRO PAULISTA DEa) Requerimento ao Diretor da Escola de Saúde do AUXILIO PARA UM ALEJADOExército, pedindo matrícula. (Modelo publicado no D. O.
. .

acima referido). Aos corações generosos, peço um auxílio, para que SANTA -CATARINAb) Certidão de idade <iverbum ad verbum", provando [não veja meus 3 trlhinhos menores morrerem de _f�me e

ser o candidato brasileiro nato e ter no máximo 28 anos, frio, qualquer contríbr íção �ntregue nesta,Redação eu

referido ao ano da matricula. . ficarei imensamente aC:l'adeCldo, rogando a Deus pela
c) Diploma de farmaceutico, já registrado. ,"ossa felicidade.

A Diretoria provisória da C. P. S. C. convida todos
d) Documento que prove ser reservista.

os paulistas residentes o uem trânsito por êste Estado,
e) Atestado de honorabilidade passado por dois ofi- Ca\Sa das Esquadrias hem como tôdas as pessoas simpatizantes e que desejem

dais das Forças Armadas ou por autoridades judicial
se filiar a aquela associação, qualquer que seja sua natu-

ou policial do local onde residir o candidato. DE ALBERTO RICHTER ralidade, a tomar parte da Assembléia que se realizará
f) Ficha individual (Modelo publicado no D. O. de Rua 21 de Maio, 612 - Estreito - Florianópolis 1,0 dia 12 do corrente (sábado), às 15 horas, na Casa San-

6-12-55 pg. 22268). Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., COl» ta Catarina, com o fim de apreciarem os Estatutos da
g) Atestado- de vacinação anti varíolíca. -

estoque para entréga imediata. referida entidade, em la. discussão.
h) Duas fotografias 3x4 de frente, busto e de .cabeça , Ex�eução- aprimorada em Canela da melhor qualidade Fpolís., 7 de maio de 1956

_

descoberta. . ... e sem derettos, r I Angelo Ribeiro, presidente da Diretoria Provisória.
i) Comprovante d(haver satisfeito a taxa _de)nscri-" Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron- Valho-me do ensejo para apresentar a V. S. os meus

ção (200,00) duzentos cruzeiros , .seja por pagamento na to para eatréga imediata
-

. agradecimentos e cordiais saudações.Secretária da Escola, seja mediante remessa pelo correio Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para (importa-" Angelo Ribeiro
C\U estabelecimento bancário. ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Irlterca:mbio Presidente da Diretoria Provisória

j) Ata comprovando ter sido julgado capaz no exame (Brasil) CABIB.
médico. (Exame feito pela Junta Militar de Fpolis)..· Se vai construir anóta o nosso endereço.

Os documentos devem trazer as firmas reconheci- Sua visita nos dará prazêr,
elas e não devem apresentar rasuras, irregularidades ou

discordância quanto à-filiação, naturalidade, nome e ida
de do candidato. O diploma a que se refere a letra "c"

poderá ser entregue até a data do inicio das provas
pratíco-orals.

-

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

Secretária do 140 BC.
Virgílio Cordeiro de Mello

CeI Cmt do 140 B_C e Guarn Militar Fpolís

-

"ocê '�sabia que ...
Ir-'-=---�.�', �� �
I ftV.;t. "" �ilJ-
I (J GeNHt3/.

'Ii eo COII/S'E-
í C7UIU p,.:fz:eR

CO/I!? tPu€ •

:.I/I1A 80UMI-IA
De At;:O, SUS'PêN
S4 NO VÁCUO,
D&l.Ii[?Of)E um
CAMPO M//6Ne
r/co, GIRE ,tl'
R.1z.4Ô DE "'/-8
,'v1iLHÔeo.5' Pê
RcVOLUCõéS
POR 111/ooro .

cu SE JA/IIl,
800.000 POR
SEGU/vOO.

AVISO

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 n..0 1105, de 10 Nov 955 (D.. O. 278, de

C-XII-55).
.

As vagas, em número de 30 (trinta) serão preenchi
das de acôrdo com a Portaria do M. G. de nO 373, de
20 Fev 956 CD.D. 45, de 23-II-56).

AGRADECIMENTO
Viuva, filhos irmãs e parentes' de José Soares ainda.

consternados pelo seu falecimento sente-se com o grato

I!dever , de por meio desta esternar os seus penhorados
agradecimentos aos senhores médicos. Especialmente

I

aos benemeritos e humanítaríos Dr. Pessí Borba e Dr.
Mario Wendhause e seus bons amigos e a todos qUe du
rante sua enfermidade' os confortaram com seus

honrosos favores, atenções e tudo mais que fizeram pe
jo seu bem estar.

Pelo presente, pede-se o comparecimento, sábado
dia 12 do corrente às 15 horas (3 horas da tarde), nos

salões do "Clube 12 de Agôstô" nesta Capital de tôdos os

Eng-enheiros, Geógrafos, Agrimensores, Odontolõgos e

Farmacêuticos, formados pelo extinto "Instituto Politêc
nico de Florianópolis" para tratar de interêsses da clas
se, em face da recente Lei do Govêrno Federal, mandan
do registrar séus diplomas.

A Cemíssãe

'( O n V i ·t e

•••@.G � ,

"
'.

RIO, 8 (v. A.) - Sob o pa-'
trocínio do Instituto Nacio
nal do Pinho, cujo presidente
31'. Aristides Largura, dirigi
rá o conclave, Os madeirei
ros do sul do país Se reunirão
de 21 a 26 do corrente mes,
am Florianópolis. Nessa reu

nião serão, debatidos os pro
blemas da classe, entre Os

quais os preços do produto e

sua exportação,

Terremoto na Repúbli
ca do Salvador

SAN SALVADOR, 8 (U. P.)
- Forte e prolongado tremor
de terra sacudiu todo o país,
hoje de madrugada, às 2,20
horas. Ainda não há infor
mações, nesta capital, se o

stsmo causou danos no inte
rior do país. Segundo o Ser

viço Sismológico Nacional, o

tremor de terra desta ma

drugada foi de 4 a 5 graus da
escala de Mercali. ° epicen
tro foi calculado em uns 40

kms. do pôrto de San José, na.
Guatemala, sobre o Pacífico.i

I

. !

� Novos preços dó pinho

EDITAL DE CONVOCA.
çÃO

Na qualidade de presíden
te do Sindicato dos Bancá
rios, convoco. os Srs. 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
19 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 Dl!: VENCI

MENTOS.
Florianópolis, 6 de maio

de 1956. I

Abel Capella, presidente.

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre

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

CONVITE - MISSA-

...... :--. ... _'_
: ._.�..... -i��> "_

"'
-,

ECO'NOMIA absoluta"
Grande CONFORTO

.'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1.na�4,
IME'RSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido intei.ramente de
cobre.

• Aquecimentu ultra rápido.

a Játo abundante na ternoe

ratura desejada,

o MiStURADOR DÁKO. de fI'\.. ••

logem instontoneo, permite °

maior escola de lI,aduações de

TEMPERATURA.

\ I
I

1•••e•••••••••••••8 �

. ,Reslaaraole Napoli I Vidal V::::�::o:�:Rf:::� :::::m
-

aos paren- F'�n��ioc���sã?a sn-
• tes e pessôas amigas de seu querido filho RONALDO va e Estella Silva partíci: para a missa de mês que mandarão celebrar dia 11 às paro o nascimento de sua

.. Rua Marechal Deodoro 50. .

I 7 horas no Colégio Catarínense, no Altar do Anjo da filhinha Eliane Maria ocor-Em Lajes, ne �ul do Brasil.. o melho�! . :, Guarda em intensão a alma de seu filho e irmão.

11'idO
no dia 10 do correnteDesconto especial para Os senhores VIaJantes. : A todos que comparecerem a êste áto de fé cristâ na Maternidade Dr. Car-

I _•••••••••••,...•••ttoo••ee•• antecipam seus agradecimentos. los Corrêa .

Fabticadol not tlpoe "�."_ .,�•••,,_,,_.ji

����f� .• itrtlcQ"'1<�' ��'r':::::-- _ ... .. __

• Construção sólida, sendo a caixa' interna de COBRE II'

iI, revestida de material altamente ISOLANTE (lã de v.ldro):
I • Resi$tência do tipo tubular, inteiramente blindada. j

• Controle automático de rem&erarura ��ttRMOS��TQ

-------------�-�...".!_.........,""""""_""""""_"""'-"""".._,................-""""""'�-- -' 8u. Jo"'o,Pintol' 9 polislii... ii. Itarjoil,
. ,

CONFORTO absolute
Grande ECONOMIA
-�._ --O<'4'���:,�::::7:,

J ',:� -;,Al{í:�:���K·""",�-_.,,.�
AQUECEOOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade: !
100 a 1.000 litros,

•

'�'.
r

:_�... -.
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o ESTAOO Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Maio de 1956

���"-:'- �

�D�� Fulton 1. Sheen, ispo
� Nova York

no ar, mas precisamos sin-

cronizarmos com elas para RETORNANDO. . . Que se exerça a "eterna vi-

sermos educados ou refina- (Alvarus de Oliveira) gilância", mas que se não

dos; o ar livre nos corcunda
I Depois de pausa de qua- obstrua a ação que possa

como algo dado, mas pre- tI'O mêses em qus estivemos ser benéfica pelo simples

cisamos respirá-lo para vi- ,acEtrtando novos rumos de fato de não ter tido origem

ver. É notável corn.._o muitas vida, as nossas crônicas re- a ideia no seu, partidão O

coisas nesta vida são da- tornam. Sentimos necessida- que mais falta ao brasilei

das para nossa aceitação; de de extravasar nossa opí, 1'0 - Dirigido e dirigente -

mas devemos querer rece- nião e gostamos deste con- é educação politica e demo-

bê-las, O que vem de fora tacto com os leitores e t.im- crática.
'

de nós nos fortalece, como o bem recebemos, sobretudo Como no esporte, - em

alimento para o estomago e do interior, notas reela- que já vamos evoluindo por

a verdade para o espírito. mando e lamentando a faltá que perdemos quasi sempre

Exageramos a questão de de nossos comentâr ios. Foi a última batalha - na poli

fazer nossos próprios ide- um consolo e estímulo e aí i- tica, o mais dificil' é saber

ais, pois êles constituem a nal também temos missão a perder ...

única força que vem de nós cumprir... Cá estamos de Para, nós o desejo arden

mesmos; êles não podem nos novo. Nestes mêses muita te é que o governo atual -

dotar de um poder que não coisa aconteceu. pelo qual não morremos de

temos. Todos os ideais, có- Embora o nosso Diário amores - seja o .maior e

digos e sistemas humanos tenha sentido' as ocorrên- que o Brasil tire o máximo

traram o homem como um I cias e tirado as suas dedu- proveito destes cinco anos

ser auto-suficiente, cujas I ções, as impressões n
ã

o ro- de gestão.

mais altas potencialidades Iram divulgadas. Mudaram- O mundo continua a ro�

existem dentro de sua pró- I
sé os dirigentes tantas ve- dar, a vida prossegue na

pria natureza. Amá-los é
I zes,

trocaram-se posições, o sua rotina e mercê de Deus,

como respirar o mesmo ar golpe andou muito em voga. o Brasil cumprira o seu

que expiramos, ou não ouvir I Nunca a politica viveu ta'!'- destino que 'é o de ser, a

nunca quaisquer. outras 1)a- to em tão, pouco tempo., seu tempo, uma potência -in

lavras além das, que nós pró-I Todavia, sinceramente, ternacíonal.'.Todos os -qtre

prios pronunciamos. achamos que as diferenças atingem o ápice, descem de- j

Na ordem biológica natu-, politicas deveriam deixar pois. Os que estão embaixo

ral, nada leva mais depres-
i
de existir, pelo bem do Bra- ainda virão a subir. Que foi

sa à degeneração do que a
I
silo Devemos-c+ sobretudo os a Babilônia? Onde está ho

endogamia. O humanismo, que não são Juscelino-Jan- je? Que foram a china, e

quando significa exclusiva- gulstas - esquecer as pai- Roma, a dominadora do

mente viver naquilo que é xões e cooperar para que o mundo? E a Europa ante a

humano', pode ser igualmen- programa do, presidente se- qual o universo se curvava,

te desastroso para a alma ja cumprido e o país consi-. onde está agora? Onde esta

do homem. ga sair da tremenda crise rão os Estados Unidos, a

A dádiva do exterior ex- em que se debate há tan- Inglaterra, a Russia daqui

'!pressa-se nas palavras do to tempo. Crise de produção, lá
alguns anos? O dia 90

Salvador: "Batei que vos de moral, de tudo. Brasil há de chegar! E o

será aberta a porta. A íma- Que exista a critica, mas nosso de retornar ás croni

gem expressa a ternura e a construtiva, não derrotista. cas, tambem chegou...

paciência da 'Divindade;
que condescende a pedir en- ftcolflece no 8,-aS·11trada em todos os corações -

-

_ humanos. Bater também im- De M. Ruiz Elízegui, da

plica em certo grau de in- Globo Press
sis,;tência. "Se qualquer hã- O açucar, o pinho e o ar

mem abrir a porta, Eu en-
roz são as três principais

trarei, cearei com -êle e Co- mercadorias do comércio de

migo". Sua reação ao con- cabotagem do Brasil. Em
vite outorga a concessão de 1953, os respectivos movi

fôrça e poder! Atira-se um mentos foram: 431.000 tone

desafio a quem procura ladas, 395.000 e 351.000. A
abrir seu coração a algo tonelagem global em 1953

que é gratuito, gratis, e dai foi de 4.818.000 contra'
ser chamado graça. 4.714.000 no ano anterior,
A graça não é uma em0-

.ao passo que o valor aumen

ção piedosa; é uma luz e tava de 25 para 30 bilhões
um poder; uma luz para o de cruzeiros.
espírito para que perceba * * *

Em 1954 - segundo in-

t d tã
forma o IBGE � funciona-

cer as varda es que es ao
, Instalou-se o curso de en-

I' d
-

vam no Brasil 448 departa-
a em e nossa razao; e re- genheiros eletricistas da Fa,

.
"mentos das Caixas Econô-

presenta mesmo mais para culdade F.Ju'minense de'En:'
, it dR' X

micas. Essa rede era forma-
o espirr o o qUe um aio g'enharia, em Niterói. O cur-

,

ist O d di
da por 188 agências postais,

para a VIS a. po er a l- rículc dêsse curso foi ela-
.

'

I f t 1
. 90 fPiais e' 6 sucursais. O

ciona 01' a ece nossa von- bora do por uma comissão'
�

f
" maior número de departa-

tade raca, como a luz ilu- constituída de técnicos, sob
.

mentos encontra-se em Mi-
mina nosso obscuro intelec- a presidência do professor
to. Sem ela é como se ten- emérito da Universidade do

nas (59), Estado do Rio

t f f"
(59), São Paulo (40), .Rio

�s.se az_�r ..ca e numa ma-, Brasil, Engenheiro Dulcídio GI;ande do Sul (40) e Bahia
quma elettlCa. sem a co-r.:: jde Almeira Pereira, diretor
t d

.

A
' (32). O menor, 'no Ceará

ren e; : ene�gIa. c?rre�- vice-presidente da General (2). O valor global dos de-

.

te eletnca e dada a ma- Electric S. A.
quina, e o poder nos é dado, \1

- pósitos ascendia naquele

contando que nós o queira-
* * *

_

ano a 18.679 milhões de

mos e preenchemos as con-
\ Apenas._ 4 municípios pau-

cruzeiros.

dições. O ato de bater impli- f listas tinham em 19M recei- ,. * lt
.

ca numa cpnvicção indivisa I ta superior a 100 milhÕes de Em 1950 viviam no Dis-

de qUe ?á um r?serva,tório I c�'uzeiros: ,se?,undo o "An��: , tri�o Federl').l 21.0.454 estran

de, energIa accesslVel. ,TIO EstatIstIco do BraSIl
1 geIros,

dos quaIs 14.773 na-,

A quantidade de graça ce- ! (1955). Eram êles: São Pau- turalizados: Dêstes, 11.341
.

lestial que uma pessoa re-IIo - 2,5 bilhões; Santos - eram do sexo masculino e

cebe depende de seus dese- 269 milhões; Campinas - apenas 3.282 do sexo femi- MOÇAS DESANIMADAS t

jos, A extensão das mandí- 116,8 milhões e Santo André nino. Entre os estrangeiros HOMENS SEM ENERGIA. '

bulas determina o tama-' - 110 milhões. Nove tinham não naturalizados era maior Nlio é sua culpa!

nho do quinhão que nelas se receita inferior a 500 m�l o equilíbrio: 111.976 ho-l
' 'É a fraqúeza que o deixa ,caDsado, pálido,

coloca. A abundância sem cruzeiros, mas nenhum abal- mens e 83.905 mulheres. Os
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

I

A fraqueza ,atrasa li vida porque rouba

limite da graça de 'Deus cir- xo de 200 mil cruzeiros. portuguêses 'forneciam o as forças para o trabalho,

_ cunscreve-se apenas pelo
* * * maior número de naturali- I, V A N A D I O L

que desejamos ter. Não é Três estados _�roduzem zados (4.587), possuindo
Ilumenta os g I ob u los sanguineQS e

'Êle Quem estabelece os li- cevada no país: Rio Grande também á colônia mais nu-
VITALIZA o sa�:ru�����q��Cl�;dasE�sdfd!J!!� delicioso e pode

"""'-l'l"t�' nó os cedemos, pela -do SuL (25.2.9,6, ,Joneladas); meros.a p26.318). I ���������..��-�-�!!!!!!!!!�(
,.

Nosso mundo ocidental
vem consumindo sua moral

noS últimos séculos, e ago

ra atingiu um ponto de -de

bilidade espiritual. Os prin
cípios morais mais impor
tantes que abandonamos ou

repudiamos nós agora cha

mamos "mitos", como para

negar a verda<\_eira existên

cia -daquilo que nos deu vi

da. Não estando disposto a

fazer os sacrifícios neces

sários para recuperar os

amores perdidos e as pri
meiras paixões, nós com

pensamos classificando as

verdades como "irreais".
Não há, contudo, razão

para desepero, pois existem
reservas de poder não ex

ploradas. Existe a luz solar,
mas precisamos abrir as ja
nelas para banhar em suas

ondas luminosas ; as sinfo

nias e a sabedoria flutuam

nossa indisposição-de aban- . parte dos acessórios da gra
donar as insignificâncias e

I
ça, Só há realmente uma

as �agatelas do egoismo I única razão no mundo pela
que ainda se' agarram a nós. qual .não somos mais felizes
Mesmo quando são dadas no- em -nossas almas,... e essa

vas roupas, há algumas ve- é porque não o queremos
zes relutância elJl jogar fo- ser. A graça é, por conse

ra os velhos 'trapos. Os só- guinte, procueada com ti
tãos de todas as casas es-

tão cheios de remanescentes bieza, mas as coisas, ter
de outros tempos dos quais renas, com avidez. Mas não

não estamos dispostos a digamos que não queremos
nos desfazer completamente. a graça de Deus porque é

Esse excesso de velhos per- gratuita. Ela custa algo ...
tences torna dificil a movi- custa tudo... custa a vida

mentação de uma grandeda Vida. (APLA).

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

"t-

Santa Catarina (3.371 tone

ladas) e Paraná (466 tone

ladas), perfazendo um to

tal de 29.133 toneladas. ÊS-

se volume, produção do ano

de 1955, tem o valor de

103.958.000 cruzeiros. A

área cultivada foi de 31.508

hectares, dos quais 28.241
pertecem ao' Rio Grande do

Sul. O maior rendimento

por hectare coube a 'Santa
Catarina, com 1.283 quilos.

* * *

•

í -

\,'

,

$O 'OS REVEN EDORES
'''''-:0':';'
mOEM GASOLINA

COM

-- 'atente r..o 40.631

05 automobilistas br45ileiros sabem quê
o aditivo ICA, patenteado pela - SHELL,

.

é exclusivo das gOSQlinos vendidas nos

Postos SHEJ.L

, ,

tncorporando à gQsOlino as vontagens 40
fosfato tricrecilico, que elimina a -pré

ignição e as falhas nas velas, ICA. tornou
a gçuolina SHELL " mais' poderosa que

Você poderá obter.
�

ICA é misturado ã gasolina nas própri�s de•.
põsitos, cerres e vagões-tanque da SHELL.

auand� rtàbastectr seu cClTro, ligO

esqueça:

í \; "
,

somente as gasolinas SHELL �CClllfim Ilesa
,-

I SÓ OS REVENDEDOR�S SHELl VENDEM GASOLINA· COMDrjD .

, --- -----' -_ .. ,- _ __,
' A __A__ ,� ,

,

' '

"_

,- --- .,p-..,_,- ,..
'

•..,. T '-
,

,� 1
--,

\�._..... -

IDia 13 - domi�1�A !I�!�mC����gem ao "Dia
das Mães".

DELEGACIA DE FLORIANÓPOLIS A meia noite Valsa a ser dançada pelas mães

E D I T A L
.

e filhos.
.

O Delegado do I.A.P,B., em Florianópolis, SC., faz --. às 23 horas - Surpresa.

saber aos Srs. Empregadores e á classe bancária em ge-
Dia 15 - terça-feira .s: Soirée de encerramento do UI

ral, tendo em vista a publicação no Diário Oficial de 20 Congresso Estadual de Estudantes - às 22

de a�ril p. p., da Lei n? 2.755 de 16 do mesmo mês, que horas.

amplia os valores da incidência das contribuições para
Dia 26 - sábado - Grandiosa Soirée dos Brotinhos,

êste Instituto: .

às 23 horas.

.a) que, a partir de abril p.p., a contribuição para o ::.=.::.:::-:::-::-:::-:-::-:-��--------..;..------
Instituto deverá incidir, compulsoriamente sôbre as ím-

-. ••••e .

portâncias mensais efetivamente percebid�s pelos segu

rados, a qualquer título, em bases nunca inferiores' a

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

.

b) que fica mantida a taxa de 8% vigente para êste

�nstituto, independentemente da taxa de 0,5% destinada
a L.B/A." não alterada;

, c) qUe em virtude do disposto no 'artigo 40 da Lei
2.755, de 16 de abril de 1956, não mais serão recebidos,

n:sta Dele,gacia, os pedidos de majoração' de contribui

çoes anterIOrmente prevista no artigo 30 da Lei nO 1.136,
de 19 de junho de 1950.

.

Florianópolis, 5 de Maio de 1956
Reinaldo Wendhausen - Delegado

INSTITUTO DE A�OSENTADORIA E
PENSÕES DOS. BANCÁRIOS

VENDE-SE
) Um aparelho Raio-X, marca "Philips" estado de no

'10, 100 Amp., completo com mesa de Incllnação,: Bucky,
camara escura etc.

Um aparelho Raio-X, marca "Sie�ens" 10 Amp., es

tado de novo.

.

Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitas" com
bísturi para cauterisação.

'

Um aparelho de ultrasom, marca "Sanitas"
Um micr�scópio, marca "Zeiss", não usado.
Um centrIfugador elétrico
Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último 'mode

lo, com parasoi, filtros e lentes HRolleinar"
-

Tratai': Avdao' Rio Branco, 100, das �8 - 19 horas.
•

COMUNICAÇAO A PRAÇA

'Preguiça e fraqueza
V·A NA D 10 L I

Comunico à praça, que conf�rme declaração de firma
. r�gistrada na M. D. Junta Co�ercial do Estado, mudei a '

s!gla da minha casa comercial, situada à ,rua Tenente Sil

ve'ra, 25, de ','A CASA LEILA" para "CASA BLUMENAU".
/

Florianópolis, 5 de maio de 1956.
-

-

LUCIO FREITAS DA SILVA

P'ARTICIPACÃO
,

Reinaldo Wendhausen e Eusa de Mello Wendhausen

llarticipam o nascimentQ de seu filho Reinaldo ocorrido
no di,a 6, do corren��, na Mafernidade Dr. Carl�s Corrêa.
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Sómente �na�Capila I lo í po I ilizado ·p·e la].(ii.··ôgfá'Ddí1 :f1�r:�::,;n�IF�::�;:i� �;E;:,�,::;'�f:�:;��:::�:·
..... • SJ - entre a Russia e Os poderes aliados "Se tornaram- ainda

, Governo.
�_

Belo exemplo de 8lumenau. -·l!;ir:::j ;!����:��:����;,n�:'E'�:����i::�;�::!�: :::
�. -, � Nações Unidas. As negocia- clarecendo que, o fracasso foi
Não procedem os argu- fraternização à margem de I dar horas de prazer e alegria DE 1° DE MAIO

I
ganização daquelas festivida- ções fracassaram, havendo causa da rigida posição assu-

mentos desesperados com infiltrações da política e dos
I
à classe obreira e mostrar a BLUMENAU des.

"

'

.

um lado acusado o outro c:o- mida Pelos representantes
'que os órgãos oficiosos, escri- políticos interesseiros. Festa I

todos que ela compreende - a Ilmo. SI:. " Devo na .0cai\iãQ ressaltar a mo responsável paío sucesso. soviéticos. Tais documentos
tos e falados, tentaram ilidir sem demagogias tolas, sem necessidade da PAZ SOCIAL, Celso Ramos colaboração que o SESI -tem Numa 'declaração, o sr. An- integram o "dossier" enviado
nossas críticas ao processo autoridades a se gabarem entre' patrões e empregados, Diretor do Dept'' Regional prestado aos órgãos sindicais drei Gromyko, da Russía.ca- pela subcomissão do desar-

polítízador com que, aqui na írrísoría e falsamente de' se- como demonstra º documan- do SESI de Blumenau, e manifestar cusou o Ocidente de tratar de mamento da ONU, que esteve
Capital, o Govêrno do Estado rem os grevistas n", I! to abaixo: FlorianÓl)olis em nome de todos êles os impedir um acordo, abando- reunida em Londrss, Grorny-
cercou os festejos do dia 1° Mas fésta que serviu para COMISSÃO DOS FESTEJOS Senhor Diretor psopósítos de manterem mais nando posições antigas e a- ko acusou os aliados de

_

in-
de maio. Na qualidade de Presidente f01·talecida a cooperação com, presentando novos, obstacu- 'sistirem em questões polítí-
No Palácio, muito embora ..--.. _ _ ......,..,. da Comissão Organízadora essa riobra.e valiosa entidade" los. Afirmou que as reuníões cas, inclusive á da unificação

o convite anunciasse uma vi- dos Festejos do dia 1° � afim de que, dessa forma re- não somente deixaram de da Alemanha.
sita dos operários e sindica- Maio em Blumenau, 'Venho;' sultem sempre maiores. .be-

tos ao Chefe do Gcvêrno - em nome dos Sindicatos'dos neficios para a classe traba-

o que seria normal - o que Trabalhadores na Indústria lhadora e se consolide assim
se viu e ouviu foi um comício deste município encaminhar- a tão almejada Paz Social en-

udenista, com oradores fa-' lhe cópia do relatório relativo tre patrões e operárias.
Iando em nome 'de alas desse àquelas comemorações, e ao

partido e com' o Governador mesmo tempo agradecer a V.

dsmagogíando em proveito Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Maio de 1956 Sia. o auxílio que nos conce-

dos seus interesses partídá- deu possibilitando-nos a 01'-

i

I RIO, 9 (V. A.) - Sãó as se-

! franqueamento simples cÍos
rios. gu�n.tes as taxas postais-tel�- livros enquan�o o �Brasil co-

Essa politízação da festa do -CHEGA HOJ,E MADEMOISElE KARIN --------------........---....",,.....----- graflCas atualmente em VI�' bra 0,30 a America cobra 6;40,
trabalhador verificou-se nos _

gor: , lo Çanadá 1,60, Suíça 0,90, A-

demais atos presididos pelo Pelo avião da Panair chegará hoje a esta Capital a PROCESSA O I\.AINIS·fRO DA GU'ERRA A
'..

lemanha 1,30, Portugal 0,30,
Governador e, nos quais, as renomada, elegante e belissima .Srta. Karin, mrrdalo da 'IVI ,_ Brasil 2,50, EE. UU. 2,40, França 1,08, Itália 0,70, e nos

palavras Getulio, Vargas e 1 grande firma confeccionista Meteór, de São Paulo, esjia- UM JORNALISTA C.ARIOCA
Canadá, 3,20, suíça, 3,80, A- portes seguintes enquanto o

Legislação Trabalhista foram cíalmente' convidada para 'tomar parte, juntamente com _

lemanha, 3,90, Portugal 2,90, Brasil cobra 0,20 os EE. UU.

proibidas. gracíosíssímas senhoritas do, nosso fino meio social, .no
França, 3,10, Itália, 3,30, .ísto 3,20, o Canadá 0,80 a Suíça

.

'd fil d
' no primeiro porte e nos por- 1,90, a A1emanha 1,80, Portu-'

j
,O dla t° de maio e uma es 1 e e módas, a realizar-se no Clube 12 de Agosto, na " RIO, 9 (V. A,) _ Em ofício apenas uma traição. Um ge- '

, _tes seguintes então a dife- gal 1,15, a França ,1,16, a Itá-data operária e não política; noite de 12 do corrente. dirigido ao ministro da Jus- neral traiu prímeíro seu
t

- rença é bem maior. Enquan- lia r,60� Tambem se diz nouma fes a de classe e nao de Ao lado da sugestiva e elegante atração dó desfile dos tíça, o ministro da Guerra, companheiro de arma, assa- /

tíd
.

li d t·
.

, to o Brasil cobra apenas 1,50 comentário da imprensa -epar IaS. A presença, nas co- mais m os ar Igos de inverno da �'A MODELAR", ha a des- general Henrique Teixeira gurando que lhe- passaria' o
-

d G 't .

d aartící
-

d
A

ftIa América do Norte vai para das' associações que essa ta-memoraçoss, o sr. overna- acar am a a par rcipaçao o Coro In an i do Educan- Lott, solicitou providencias Ministério no dia seguinte e -

d
" .

darí S t C t
.

t b
' 2,40 e o Canadá para 1,60, A- bela' aí não está dentro doar, como prrmeira autnrida- ano an a a arma como am em a escolha da "Míss aquele titulai; no sentido de assenhoreando-se dele antes

d t
-

té FI
. ,

1'" lemanha para 7,80, a França cálculo do preço do dólar. See, era gss 'o comum e a e orranopo IS . '<:__...
-

ser processado de acôrdo com da hora marcada; traiu seu

brí 't
- . , .

lt d dI' 1
' ,para ,9,20 e o que ovem provar formos calcular pelo preçoo rrga Orla; como polItICO, a '�

Essa nOI a a (;! e egancia, be eza e arte tem, ainda, a lei de imprensa, o j ornalís- superior hierárquico, revel-
- ,que a nossa tarifa ainda é do dólar ao câmbio livre af,a:ar de si mesmo, da sua ��- u,ma. alta finalida�e, uma �ez que "A MODELAR" sua p�- ta Joãó Duarte Filho, chefe tandó-se contra êle; traiu a '

litíca, entre oradores polítí- trocmadora, cedera a totalidads da sua renda em -bsnerí- da redação da "Tribuna de Constitui ç ã o,' derrogando-a
baixa, e muito baixa. No Eliferença, é de �spantar.·

cos de alas do partido g.ue o l ckr da+construção do Hospital Infantil, projetado pelo Imprensa", autor de um artí- com um golpe militar de sur

apoia - é que foi condena- "Lions Club" local. go assinado no mesmo ves-
I
presa; traiu a oficialidade do

da, como desvírtuamento das j\s mesas estão sendo vendídas
'

pela saguinte- .dístín- pertlno, que considera' ínju- Exército, levando-a, por des-
festividades, como Intromês- tíssíma comissão d� digníssimas esposas de assocíadps do ríoso à sua pessoa. -, conhecimento, a uma quarte-
são descabida, como falta de "Lions Clubl': Dr. Newton Avila, Dr. Polidora Santiago,Dr.' lada, como se viu no caso de
respeito à labor-io'sa classe. Armando Assis e' Dr. Nereu .Corrêa. No referido artigo, entre 21 oficiais que não trairam;
Atitude correta e oposta à - Tambem na sec�etaria do Club 12 podem ser adquiri- outros comentários, Q jorna- traiu o regime qem0crático

dos políticos do situacionis- das mesas como ta,mbem, os "ingressos convites" indivi- lista-João Duarte Filho, 'es- prelSsonand6- o Góngresso hu-
mo, tiveram os Serviços So- duais. tabelecendo comparações en- milhando-o até obrigá-lo;
ciais da Indústria e do 00- tre oS movimentos de,24 de núm gesto de covardia, ·pelo
mérciô, que, como fazem to- SABOTAGEM A OLHOS VISTOS rugosto de 1954 e o de 11 de temor, a votar ílegalmente a

dos os anos, auxiliam fina:n�
_

',,' novemb1:0 de i955,-dizia: destituição de dois presiden-
ceiramente aS comemorações, O PATR'IMO�NIO P'UBl1C'O "A '11 de novembro thouve tes"..
sem delas pret"enderem toma-r' 1

���:;�:��: �:��:':��li::� ',- MUNICIPAL DEPREDADO S�; CÍ���I?e ��y�� O EST"O'O,'f!aráter de cooperação hones;- neste Estado,-onde se achava N
ta e desinteressada, para que Uma verdadeira' onda de lizmente, a policia não _os vê, gravemente enfermo, veio a

aqueles aos quais a data é sabotagem, -realizada, ao que parecendo mesmo desinteres- falecer antéontem nosso ben-
'dedicada possam festejá-la se evidel'lcia, sob plano la- sada do acontecimento. Por quisto coestaduano, sr. Julio
com ,auto-determinação, 'com boriosamente pretraçado, es- que,? da Costa, Neves, tabelião apo-
liberdade de iniciativa e de tá destruindõ obras da' Pre- Estamos infonnad03 deque sentado naquela comãrca.

'

pro:gramação. Na iverdade, feitura, com agravo para o o dr. Osmar
.

Cunha, digno Chefe de ilustre e numero

sendo dos óperários o dia, a patrimônio _municipal. Não é Prefeito Municipal, oficiou à� sa família, o extinto desfru-
, elês cabe decidir, das sole7 certamente muito, honroso Delegacia de Policia nesse tava da mais larga estima na
nidaq,es comemorativas; den- para uma Capita� êsse fato, sentido: cidade do Oeste, que recebeu
'tro da natur�za classista do que entretanto vem ocorren- Esperem_os as prOVidências sob enorme consternação, a

. Realiza-se, no momento,
feriado univer,sal., do dia a dia, como que para que devem ser tomadas para' notícia do seu faleeimento. em nossa Capital, a come-

Que emoções teriam expe- levar ao desânimo a' admi- assegurar pelo menos .o re3- I Na' se."são de ontem da As- IU'oração do Centenário do
rimentado, na .sua festa, os nistração do Pre-feito Osmar peito ao patrimônio _público I sembléia o deputan.o Lenoir Presbiterianismo no Brasil.
operários, oiwindo o sr. Jorge Cunha,_ empenhado em dotar da CapitaL.,..,. Vargas, líder da bancQdai do Para êsse fim foi organiza-
Lacerda fazer o elogio C\os FlorianQPolis de mais decen- "

"

Partido Social Democrático, da, através de um 'programa
tres meses vazios do seu go- te e condigna apresentação. ,�.���.Jl;� _

de cujas fileiras o extinto era 'de palpitante interesse e a-

vemo? E' ver o que se passa com prestigioso elemento, fez-lhe tualidade, uma semana de
Belos exemplos de orgftni- Os b�ncos dos jardins públi- Ameaçada de paralisa- o elogio fúnebre, propondo' cQ.nferencias,'nos vários tem-'

zação, a TBspeito, deram os cos: ql;lebrados intencional- ção total dos transpor-, homenagens de pezar à ·fa- pl6s presbiterianos de Flo-,
operários e trabalhadores de mente, criminosamente" du- mília enlutada e, em especial, rianópoli,s. A cargo de rev- t
tantos outros municípios ca- r.ante a noite; a cada dia que te 'em São Paulo ao deputada Estivalet Pires,' mos. Pastores, 'no' nosso e do,

. tarinenses, entre os quais os amanhece é f!lenos um ,banco RIO, 9 (V. A.) _ Paira no- genro do saudoso coesta� vizinho Estado do Paraná,-
do centro de maior densida- que há numa praça pública; vamente sobre os paulistas aduana. _

essas conferências têm por
de operári51: :I;'llumenaú. lâmpadas elétricas, canos, ameaça de Paralisação total Associando-nos às ma'hi- temas assuntos não só de
Reunidos e- dirigidos por material de construção, tudo dos transportes coletivos di f(;!stações de profundo Pezar fundo religioso e sagrado,

uma
-

cornisfilão de festejos, fi- vai desaperecendo ou bárba- cª,pital bandeirante Os tra- levadas à família Costa Ne- senão ainda de aler�amento
,zeram um programa comple- ra)11ente, iÍlUtilizado, nessa balhadores das empresas de ves, apresentamos-lhe nos-o' cívico e patr,iótico, visal'ldo a

to, restrito à família operá- inglória campanha' de, sabo- transportes deliberaram, em sas condolências. .

\

r:ecuperação moral do Bra-
ria e fechado a incUrsões es- tagem contJ;a a atual admi- assembléia, "ontem realizada, sil. Constituem, por isso, ir-
tfanhas. Acolheram e mesmo nistração municip:l;l. conceder prazo à Companhia PRETENDE VENDER resgatável contribuição para
soliCitaram a COlaboração das Ainda:há poucos dias eram MunicipaL de Transportes Co- 10.000 NOVILHOS ixm movimento de profundi-
autoridades e das classes pa� as mudas de arvores que" leti!vos .ate' a"zel'O hora do dl'a dade, no empen}:lo de soer-
t

. BUENOS AIRES, 9, (U. P,) ,

ronaIs, mas vetaram nas plantadas em certa foua
,onze, para o reaJ'ustamento guer nossa Pátria, alicerçan-

1 b
- .

t f
.

'1 d d Ih � A Associação Rural Argep-S11as ce e raçoes, a m er e- para marigma- a, 'an 0- e dos salários. A base estabel�- do-lhe o progresso em bases
A .

d l't· d d b b 1
" tina pediu autorização para " ,

.
renCIa a po 1 lca, a, ema� som ra e e eza, eram arran- dda é de quarenta porcento eSPÜ'ituais vale dizer"
gogia, das atitudes inconsen- cadas durante a noite, até c.om v�gencia a pal'tü' de "l'i-

exportar ao Brasil de oito a
eternas.

t t
'

d d f
.

tAd f
... dez mil novilhos em pé, paraaneas ao con/ eu o. o ena- que o as, uma a-um:a, se 0- meiro de maio. Se ate' o a'i", Iniciada anteontem, a se-

d C d·
.

"b
� solucionar aIS dificuldades dos,o. omeçaram <o -la com oram nmguem sa e como nem

onze nãp f,orem atendidos, mana comemorativa será so-
,

'e l't d
'

D d A P' f·t criadores. Assinala. que aeSplrI o vo a o para eus, para on e. gora, a re e1 u- t
- lenemente encerrada no pró-én r�rao em greve. produção é de 30.000 novilhós,naS igrejas católicas e nos ra mandou construir, no jar- ximo domingo. Dela vem par-. quantidade que excede a 0-templos presbiterianos. De- dim Getúlio Vargás, um-a fon- A CANDIDATURA ticipand,O, como conferencis- "

pois, em horas recreativas, te luminosa, o que inegll,vel-' ferta.
tas, os revmos. Pastores Os-

bem programad8<s, para )ias

[mente
dará aquêle recanto . DE NIXON

TEM NOVO PRESI w_�ldo Soeiro, Emerich, da
crianças filhos de operários; público uma nota de beleza WASHINGTON, 9 (U. pJ1' _

,-

Igreja de Cu}itiba, JOão Eme-
em shows, em soirées; em a mais. Pois bem. Durante a - O s membros do Gabinete DÉNTE O SIONISMO rich, desta Capital, Leuis Pe�
longo e empolgante to'rneio noite passada, mãos crimino- se c�ngratul�ram com o �ice�� JERUSALEM, 9 (U. �,).' reira Boaventura, de Lon
e::-pol'tivo, com jOgos dos mais sas arrancaram o encana- presldent� RIchard M. N1xon O 24° Congresso SlOl1lsta ctrina e Ení Luz de Moura' do
variados geneJ;os. menta, ·destruiram ; impiedo- por sua deClaração, de que se mundial elegeu, hoje, o, dr. Estreito, pata citai apenas Os
Caso talvez único no Bra- samente o que estava cons- sentiria ho-nrado caso fosse Nahum Goldman, de Nova que ontem ti'verâm li- "genti:le�

sil: a Rádio Blumemiuense, à truido, roubaram; depreda- escol!1ido pelo voto republi- Iorque, pa.ra preSidente -da za de visitar nossa redação e
hora destinada às alocuções, ram, danificaram tudo. Bem cano para candidato à vice- organização internacional. O trazer-nos cativa-nte' 'convite
confiou seus estúdios aos defronte, como se sabe, fica presidéncia nas eleições pre- posto estava vacante desde Para as s,olenidades. '

.

operários', por conhecer a res- o quartel da'Policia Militar,; -sidenciais deste ano. a morte de ChUlm Weizmann, Registramos, &gradecidos,ponsabilidade que eles podi- mas ninguém sabe explicar O secretário de Estado'Dul- primeiro presidentt!. de Israél. o gesto do revmo. Pastor João
aÍn assuÍnir, nos discursos à como o -fato criminoso oc_or- les declarou: "Desejo' expres- Goldman foi eleito por 272 Emerich de Souza: oferecendo
)lerem proferidos. rhu cóm tamanho descanço e sal' a satisfação que eu e votos contra 42, na sessão 'fi- ao noss'o diretor um exemplar

Festa, enfim" do Dia do requinte de perversidade. meus colegas. sentimos que o nal desta noite. Os deputa- da obra de João deI Nero,
Trabalho; festa do ope1:ário e Para impedir ê3ses vergo-' fato da dupla deste ano ser dos da facção nacionalista 'de P-roblerIÍas-Sociàis- do Mundo
para o operária, prestigiada nhosos atos que tanto depõ'em novamente "Ike e Dick". oposição do Partido Heruth Atúal - valioso estudo pis
cam a colaboração d� todo,s e contra os foros-de civilidade A declaração de Dulles foi apoiaram o ,seu unico candl:' t6rico "e' dOlltrinárió de Com
com a presehça de autorida-' da nOSsa população, haveria a pIa u d i d a pelos demais dato, . dr. Yoseph Schechf- 'portamento social para nos-

des, nos atos solenes, de con-' a ação da J;loÜcia.- Mas, infe- membros do Gabinete. mano

.'

I I

Muito atenciosamente
WALDYR ROSA

Presidente da' Comissão

Em virtude de ser san

tifiéado o dià de hoje;
"O Ji;STADO" não circu

lará amanhã.

Centenário dQ Pres�.
terianismo no Brasil

ACUSAM-SE MUTUAMENTE ALIADOS E
RUSSOS SOBRFO FRACASSO DE

·LONDRES

AS TAXAS'POSTAIS
ÊRRO ANTIGO

�ómente na cachola dos orgânicamente desonesto�
caberia a idéia de O Estado afirmar que o dr. Wilmar
Dias não sabe leI:,

,

�ue o ilustre professor e brilhante advogado é uma
, das mais invejáveis culturas, um dos mais rútilos ta-
""""-lentos e uma da� mais �geis inteligências, entre os va
lores da atual geração catarinense, todos sabem e

disso êle tem' dado demônstraçõe,s inequívocas e per
manentes.

A trancinha mal enj.ambrada, da Gazeta, de on

tem, não procura o professor:' quer, apenas, atingir o'
autor do -recurso conrra a diplomação do sr. Jorge La-
.cerda. -...._

x

O sr. D. C., cuJo nome ontem sur�giu 'nas mesmas
. colunas da perfidia a 'que acima aludimos, é o sr. Tte.
CeI. Demerval Cordeiro.- chefe do escritório de propa
igànda eleitoral do sr. deputado Leoberto Leàl. Nao deve
ser muito conhecido e apreciado' nas hostes udenistas

,

, �

pois foi uma das vítimas da perseguição' bornhausea-
na, 110 Estado.

x '

Na semana última foram despejados de uma pen
-

são tres estudantes, bolsistas do Estado. Motivo: falta
de pagamento. Motivo da falta de pagamento: falta de
pagamento das bolsas, desde fevereiro.

'

Afinal, o Governador é amigo do,s estudantes ou

amjgo da onça?
x

O caboclo de UrubicÍ. viu quapdo, ali nos COl'reios,
abrí a guaiaca e despejei um montão de dinheiro para
taxar duas cartas e tres telegramas.

' '

,

- Taxinha' braba, hen1, dd'uto'r!
- Brabíssima_!
'- Mais pió que essa, só a' do empracamento de

automover e caminhão lá' em Urúbiéí!
x

Não ne.go - que nao SOu isqueiro - as habilidades
�
discursativ:as do nosso (}Oie1:nador. Reconhe_ço, até, que
elas têm poder criador, de enriquecer o vernáculo C0111'
neologismos. De fato, li, ainda anteontem, uni.a repor
tágem assim:' "Em Úimeiro lugar, falou' Fulano; dis
curs'ou, em seguida, Sicr"l,no; orou, depois, Beltrano; e

por fim, encerrando bato, demagogiou S. Exa. o sr.

Governador .

x

'Poh ,haver lido o que acima escrevi, foi que. ponhei
'arrepa;ro na oração com que S. Exa. saudou Os nossos

valoro'sos, campeões sulamericanos do "Aldo Luz".
Usando tom de responder desaforo, lá pelas_ tantas

vibrou S. Exa., aludindo aos 'vitoriosos 'da baia de

C�llau:, "Eni�ntando as ondas revoltadas do ocea-
no ...

"
_- ,

Claro que' os nossos rapazes demonstraram fibra
extraordinária � heróica. Ma&, daí a enfrentarem as

ondas revoltadas do oceano, vai distância. Capacidadé
.

para isso não lhes faltaria . .o que não poderiam fazer
era o milagre, de enfrentar as ondas r,evoltadas do

oceano, dentro do gênero do 'esporte e da espécie de
barcos da .competição! Se o fizessem, eles, oS argenti
nos, péruanos e Os de:rnais non putevam navegare e ti
tanicariam de naufráJgi'Q em naufrágio! Ã imagem de
S. Exa. só foi passiveI, até' agora, em poesia:

-

Lá vai â barquinha,
Perdida,
Ofendida,
Fendida,
Nas aguas
Do mar

Do tufão: .•

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


