
Rlq, 5 (�-I) -O Governador
CordeÍro de Farias regressa

,2" f'eil;a a Recife, O Chefe do

Executivo de Pernambuco

realiza demarches no senti

do de' conseguir a pacificação
politica de Pernambuco, Con
firmou-nos que êsse foi um

dos assuntos tratados '110,últi

mo almoço que teve com o

Senador Apoiemo Sales. Acha

úÚl e indispensável a pacifl-
, cação do Estado, Qara a rea

lizaçào do seu programa ad

mínístratívo.
'Retal;c1o�l o sr, Cordeiro ele

Farias seu regresso a Per

nambuco, principalmente por
causa de uma notícia de certa

gravidade para a la'},oura
acucareira do Estado: dificul

'cl�des no financiamento da

entre-safra, O R'1nco do Bra
sil suspendeu êsse financia-
mento aos fornecedores d"e \,; Tôtllà á or.dem '40 "dia, ' €la 1 - :O$!�is éi.º ����'stã.{) decan'a:",D GovernaDQL confe> .

il '
f

_ ,
" •

. . . sessã{;' d'é' o.,p,tem' da 'Câmãra: ordem, procedeu-se a chama-rerLcioi1 conr-e Pl'êsideBte-, du'
fo' I: C'Qr�SI'l'ml'd'a com ,a discus-

-

Banco do' BrasiÍ,
'

esperando'� 'da nominal, para a votação
são do 'projeto de decreto le- da emenda, anunciando o seu

encontrar uma solução para gislatívo que concede' anistia to nrlmol lid� vo o primarro Os mares, ape-
essa situação. ",

a todos os civis e militares sar aos protestos do sr, Oas-No seu último encontro -

.

.

t da Rent blí que, direta ou indiretamerltt!, til-llo Cabral.
com o Preslderi ef"< a �pu ,1-. se envolveram nos móvírnen-
ca, .voltou o �r. vord�l:o .de l-tos revolucíonártos ocorridos
Fartas a pedir providências ,

t· d d d
-

, ..., .io pars, a par Ir e ez e
,de amparo admlnlstratívo .e novembro do ano passado atê
rínanceíro para o E�tado, dl- 'primeiro de março elo corrsn-
zendo ao sr. Juscelmo Ku-

't
'

,'n" e ano.

bitschel� qUe., P,O I l�a.me�- ° O primeiro orador, sr. Viei-
te, comuderava ma a sltuaçao

ra de Melo, líder da maioria,
nacional. manife'stou-se contra a e-
S. LUIZ, 5 (VA) ,- D�rou menda do senhor Rog.ê Fer

pouco tempo, a madruga a e
reira, da anistia ampla e ir

o amanhacer, a tentatLva de
restrita. Declara'ram-se ii fa

revolução desfechada por um
vor da emenda do represeQ

oficial ela Polícia do Estado e
tante socialista oS srs. Ab-'

conhecido político mílitante
Gal-guar Bastos, Geor.gesaà oposição, com o objetivo

vão, Campos VergaI, Adauto
de depor o governador em

Cardoso, Aureo Melo, Nelson
exercício, sr. Eurico Bartolo-

Omegna e Emílio Carlos. Fi-
nalmente, o' sr. Fernando
Ferrari, líder da minoria, de
clarou aberta a questão para
J. bancada. trabalhista, e a

nunciou que oportunamente
apresentaria projeto esten
dendo .a anistia aos insub-

Em reunião realizada na Movimentação de Navios Serafim Pfaucz; _Fisca-is _ da
Faculdade de Filosofia no Sob o Comando, em Chefe Pesca srs, João Valentim dos
início deste mes, e a que as- da Esquadra, Vice-Almirant.e santos. João ManoeL Lemos e

sistiram QS professores da Cm'los da Silveira Carneiro à Miguel Pedro dos Santos; Ca
seceão de-Hístórta, se fundou bordo do cruzador Tamanda- pataz Tito Antônio de Olívaí-
o Colégio. de Estudos Hístó- ré, saiu do Pôrto ele Ria,' ra.

-

ricos destinado- a concentrar Grande com d�stino ao ,Rio O Capitã? dos Pôrtos de sa:��e desenvolver estlldos hístó- de Janeiro, a Força Tarefa de

I
ta. Oatartna, no Com. (lo �.

ricos em n0380 meio, Adestramento constituida D, N.
O Colégio, sob U' direção elo com os: CT Mariz e Barros, Esteve no Comando do 5°

Professor Jaldyr Bhering CT Orenhalg, CTE Bracuí, Distrito Naval, o Capitão de
Faustlno ela Si1va, e que.é di-' CTE Baurú e CTE Beberíba. Mar e Guerra Ruy Guilhon

, vídído nas secções de Histó- Enco'ntra-se -no Pôrto de Pereira de Melo, Capítão dos
ria Geral, História da Amé- Paranaguá, a serviço da Di- Pôrtos do E.st. de S. oatarína
'rica, .Histórín da Península retoria de Hídrograría e Na- em Florianópolis. Sua Sria.
Ibérica, História do Brasil e vegação, o BT Mestre João tomou'. parte nos estudos

CO�O' volara'ln OS' 1 íderes História dê Srm-ta Catarina, dos santos.. �,' junto ao Gove'l'ijf.!.c1o:r doo Esta-
.' &....

, ,.,'
"

'.

'

,IA anuncia, estar al;l�-rta ,a, ins-, ' O.Réhôca'tlól' J�,dtão" está' dõ e à" Cóm:andante do 5° B.
e,

.. ariGão Íf:1l'a �bodas'à:s pé"'ssou's' atracado no '·Pôttor de Rio"N., com referêrreia a pesca-no
lider da P:ÔC; e a faval' da- eiu�' dessjarem frêq'uentar "Grande, afim de atender os litoral de Santa Catarina.
emenda o's srs ..Rogê Ferrei:" seus seminirios, cursos de di- serviços de soc'QlTOS na Juris- Apl'esentação de Oficial
ra, seu autor e líder do PSB; vulgação, btblíoteca arquí- dição do Comando do--50'Dis- ApJ:esentoú-se no Comando
Prado Kelly, líder da UDN e vos' etc.

.

\

trito Naval. do 50 Distrito Nava], o oapí-
da oposição; Bruzzí de Men- A instalação oficial do Co- A Flotilha de' Caças-Sub- tão Tenente Fernando Men-
donça, Iídsr do PRT; Miguel légio, rsalízar-se-á no sába- marinas, composta dos C. S. donça Costa Jrreitas, que veio
Leuzzi, líder do PTN; Campos EO, dia 12, pelas 15,30 horas, Grajaú, C. S. Graúna e C. S. substituir o Capitão de Cor
VergaI, líder do p.êP; e Raul pronunciando o Professor Gúrupi, encontra-se atracado veta Maximiano Fonseca, na
'Pila, líder do PL. E'ltava au- Oswaldo Rodrigues Cabral no Pôrto de Santos. Chefia da Comissão do Le
sente o sr. Manóel; Novas, Ih uma. .. palestra sôbre a Histó- Recebido pelo Exmo. sr. vantamento do porto de Im-
der do PR. ria de Santa Catarina. Comte. do 50 D. 'N, o Gover-" bítuba.
A emenda foi rejeitada p�r São convidados a assistir nador Jorge Lacerda

96 contra 98 votos. Algumas tôdas as pessoas que assím o O Exmo. Sr. Governador do
palmas,..-ecoarari1 rio plenário. desejarem. Estado de Santa Catarina,

Dr. Jorge Lacerda, foi recebi
do pelo Exmo. Sr. Comandan
te do 5° D. N., Contra-Almi
rante Alberto Jorge Carva
lhal. Sua Excia. esteve tra
tando de assuntos relativos a

pesca nas costas de' Santa
. Catarina. Estiveram presen
t�s OS srs. Secrêtário da Agri
cultura, Mario Orestes Bru

za; Diretor da Caça e Pesca

o
.

proieto de anistia

Votaram contra os SI�S. Vi
eira de Melo, líder do PSD e

da maioria; Luiz.Campagno-'
ni, líder do PRP; Fernando
Ferrari, .líder do PTB e da

minoria; e Arruda Câmara

país.
RIO, 5 (V. A.) --.o procu-I da história, pois nunca se

rador geral da República pro- viu um vencedor nas barras
nunciou-se pelo arquivamen- 'dos tril:lunais como conspira-

I

to da representação do almi- dor. E no 13rasil, ent.re mui
rante Pena Botto contra o tos, líá exemplos em 1930 e

general Teixeira Lott, uma 1945, quando ninguem cogi
vez que, tendo sido vitorioso tou de processar oS que gal
no movimento militar de que
foi um dos principais coman- garám o poder - acres·cen

dantes, desapareceu a pos.si- tOjJ. Finalizando, ressaltou
.

o

bilidade de qualquer incri-' procu.rador geral que os par
minação para o ministro da ticipantes só .respondem por
Guerra. Ouvido o ministro crime quando goram oS mo

Plínio Travassos, asseverou vimentos. O processo será le
que o fundamento jurídico do vado ao plenário do Supremo
seu parecer'" encontra reSSo- Tribunal Federal para deci
nância em todas as páginas I são final.

o éapitão Capelão no Gabi
nete do Coman�10

O Capitão Capelão Quinto
David Baldessal.', adido 'ao

Comando do 14° B. C" esteve
com o Exmo. Sr. Contra-AI
·mirante Alberto Jorge Carva

lhai, tratando da Páscoa dos
Militares, que realizar-se-á
no dja 3'de junho elo corren
te ano na Escola de Aprendi
ze,s Marinheiros de Santa Ca
tarina.

ReforlDa na Lei de- Acidenles
do Trabalho

meu Ribeiro, e, ao que se su

põe, substituí-lo pelo sr. Ale

xandre Costa, recentemente
diplomado pelo Tribunal Re

gional Eleitoral vice-governa,
dor do Estado.
Os acontecimentos, total

mente imprevistos, desenro-
missos militares.

laram-se da seguinte manei-
ra, numa série de rápidos 'f RIO, 5 (V. A.) - ,Sob o tí-
episódios. Aos 30 minutos de tulo "Encruzilhada no Clube

hoje, o capitão Gondim, da DES. MEDEIROS Militar", o vespertino "Ultima
Polícia Militar, deixou o Hora" publica o seguinte co-

quartel da corporação, acom- FILHO mentário:

p\nhado de 23 hom��s a_:ma-. .201' motivo, ontem, da pas- ,"O problema da renovação
dos, e marchou em mreçao ao �a.gem da sua data natalícia, da diretoria do Clube Militar
Palácio dos Leões, sede do foi ontem alvo de expressivas I está colocado em têrmos 'de

ge'Jêrno, com o propósito de demonstrações de aprêço e I uma alternativa - golpe ou

atacá-lo de surprêsa. , estima, o n9sso ilustre con- legalidade, 'ameaç!l, ou defesa E' já na próxima sexta-fei- I mo D_iretor de Estudos o Pro-
Entrementes, o oficial' de' terrâneo, Des. João da --Sí1va das instituições, agitação ou ra, dia 18, pelas 20,30 hoi'as, I fessor Aníbal Nunes Pires. A

plantão no quartel despachou Medeiros Filho, Provedor do tranquilidade - com o lan- que se realizará a segunda I Comissão 'de Contas ficou
um soldado com a missã� de Hospit�l de Caridade e Co-_ çamento da chapa encabeça- reunião' oultural organizada constituída pelos Senhores:
prevenir a guarda do palácio mendadol' da Ordem de São da pelo Almirante Benj-amin pela Associação de Cultura Henrique Klappoth Júnior,
do que estava para aconte- Silvestre. Sodré e integrada por outros Franco-Brasileira. \ Calixtrato A. Cunha e' Tom
Cel'. Vendo passar o soldado, ' Nem porque aposentado da elementos declarados do gol- Podem assistir a ela todos T, Wildi.
suspeitaram os revoltosos da magistratura, cuja carreira pe. os membl'ós permanentes da A Diretoria resolveu que se

missão que levava e dispara- pe�'correu dos mai� modestos Não há dúvida - o golpis- Associação. As reuniões rea- abrisse imediatamente a ins
Tam contra êle, mas errararh 2.0 mais alto pô�to, nu Plesi- mo alinha os sem elementos lizar-se-ão na primeira e ter- cl'ição para sócios permanen
o alvo. 'Acertaram, porém, dência do Tribunal de Justi- de prol, a nata dos seus des- ceira sextas-feir'as de cada tes os quais terão direitos de
num civil que transitava pelo ca, o sr. Des. Medeiros Filho falcados quadros, a fim de mês, sempre às 20,30 horas, assistir a reuniões culturais,
Oreste:', que foi o unico mor- quis encerrar sua devoção ao tentar mais uma empreitada, "A nossa Associação Cultu- frequentar a Biblioteca e fa
to àIt curta revolução. trabalho. Não lhe pemütiu o já em curso, "t'isto que a vo- ral Franco-Brasileira, cuja zer parte do futuro Cine Clu-
O emissário do quartel, aO. espírito público esse justo tação já teve início em todas Assemblêia Geral Se-' realizou be.

-

que parece"conseguiu chegar descan,"o. Na Provedoria do as guarnições do país, no dia 28 de abr\l, elegeu a

ao paláci_o, onde se encontra- Hospital de Caridaele, cargú
.

Esperemós que, como a 11 seguinte Diretoria: Pl'esiden', '"

vam o governador interino e, sem dúvida dos mais arduo::;, de novembi'o, as Fôrças Ar- te: Des. Hercílio João da Sil- *

o senador Vitorino Freire, continuou a ser,vir seus CoeS- madas saibam encarar coin va Medeiros; Vice-presiden- *

porqüanto os revoltoso.s, che- taduanos, com o z,elo, a pro- realismo o problema e, com te: Dona Manoela Goeldner *

gando alí, foram recebidos bic;iade e a energia que o ca- a derrota do golpismo, man- Moritz; Secretário Geral: Dr. *

por uma decisilva resistência recterizam. .ter o Clube Militar fora ,do George Agostinho Baptista *

da guarda palaciana e dos Daí a justiça das homena, quadro de agitação dos que da Silva; Secretário: Theresi- *

elementos clvis que estavam, gens que ontem recebeu, às só na a;gitaçãoencontram cH- nha de Jesus da Luz Fontes; *

,

1 h d qual's, prazer'os"n,ente _
nos ma propíCio para o que pre- Tesoureiro: Giovanni Pàs- *aque a ora, na s,e e do go-' '"

Ivêrno. associamos. tendem". qualino Faraco; ficand6 co-
*

RIO, 5 (V. A.) - Na sessão
de hoje do Senado Federal
foram aprovadas as emendas
das comissões _de Legislaçiio

Social e Finanças, ao projeto
da Câmara FederaL modifi
cando o parágrafo úniCo do

ção dos�membros superiores
ou inferiores e alienação
mental; incapacidade tempo
rária em virtude de aciden-

ARQUIVAMENTO ,DA REPRESENTA�
CAO DE PENNA BOTTO CONTRA O
, .

'6ENfRAllOTT

artilgo 17, o parágrafo único
do artigo 19 e o �rtigO 44 do
Decreto-)ei 7036, de 19 de no
vembro de 1954 (Reforma da
Lei' de Acidentes do Traba
lho), no tocante, �respectiva
mente, � majoração dos be
neficios atuais nos casos. de
cegueira, perda ou paralisa-

tes; e estabelecendo um liÍni-
te superior de salário para
efeito de cáJ.culo de indeni

zação por acid�nte de tI'aba

lho, que será fixado em uma

vez e meia o salário mínimo
de maior valor vigente no

SENTIDO DA ATUAL

ELEIÇÃO NO CLUBE
MILITAR

ASSOCIACÃO DE CULTURA FRANCO�1

BRASilEIRA

O CONCURSO DE REPORTAGENS

*

Não honve vencédor; apenas
uma menção ,honrosa
A comissão julgadora elo

':!oncurso de rePort3igens, ins
tituido pelo informativo "Re
se'nha J-7" da Ráâio Qual'u

* já, composta dos srs, dr. Dib
*

Cherem, pela Rádio Guarujá,
* dr. Rubens de Arruda Ra�
*'

mos, pelo Jornal "O Estado"
*

I
e professor Ari Mafra, � pela

•
Oaixa Econômica Federal de

*
.
Santa Catarina, proferiu o

* I seu vei'editum- sôbre as re
•

,portagens do mês de Março.
* Deliberou a dita comissão

que, mais uma. vez, não houve
vencedor 'no certáme jorna
lístico, ficando Os prêmios de

Març.o e também de Abril

acumulados para Maio, que
será pois de Cr$ 2.000,00, em
vista de ter se verificado
acúmulo tambem em Feve
reiro.

l,\Ienção honrosa
,

Embora sem direito a prê
mio, conforme norma que se

vem adotando, mereceu men

ção honrosa o trabalho do sr.

Angelo Ribeiro, publicado em

outro local,

.* * *

No início, o cancer é
uma doença local: con
sulte imediatamente o

seu médico
Auxilie a campanha

contra o'cancer da As

sociação Catarinense
de Medicina.

* * *

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópo1is, Domingo, 6' de Maio de 1956
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Instituto de Aposentadoria

e Pensêes dos Comerciarios
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

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

n. '2.755, de 16 do corrente ("Diário Oficia'!" da União de
20-4-1956) ;fica elevada de 6% para 7% (sete por cento)
:? contribuição devida a êste Instituto.

2 - Pela mesma lei -foi elevado o teto de contribui
ção até então em' vigor, para o máximo de Cr$ 7.200,00
(sete mil e duzentos cruzeiros).

3 - Em consequência, a contribuição incidirá sôbre
os salários até Cr$ 7.200,00, não se admitindo contribui
ção em base inferior à do salário mínimo vigente na loca
lidade.

4 - A referida percentagem será calculada sôbre o

salário realmente percebido pe'lo segurado, ficando abo
lido o "salário de classe".

5 - Além da percentagem supra, continuam em vigor
de 1% mais 1% (empregado e empregador) para o Ser
viço de Assistência Médica, e as devidas à LBA, SENAC
e SESC, calculadas também até o máximo de Cr$
'1.200,00, nunca incidindo sôbr., o vaiar inferior ao do
salário mínimo vigente na localidade.

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

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

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

J�s� .

'I'ratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolis .

••••••••••••••••0•••••0•••••••••••••••••••• ·

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

À SUA MESA!

Fabrica de Caixa e

Esquadrias
Vende-se, "com muitas maquinas e mais d� 130 ca

valos instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI,
rua -João Pessôa, Itajaí.,

BOM EMPREGO
Importante organização de âmbito nacional precisa,

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

bôa redação e instrução ao nivel do curso secundário
completo,

Cartas, indicando idade, capacidade, experiência e

ordenado desejado, para a redação dêste jornal.

Barraquinbas, na Paroquia de N.
Sra. de Lourdes e S. Lujz (Pedra
8rand,el em Ileueficio das Obras

da Mãtriz
.

A p�rtir do dia 5 de' J?aio haverá grandiosa· quer-
;;riless� com leilões 'de valiosas prendas, completo serviço.,

d e :BaY, fogos artifíCios banda de musica, serviço de al
-tof'alãrrte etc: etc. >en,}'�fren,te da Igreja de N. Sra. de
Lourdes e S. Luizf;,l�dVá 'Grande).

Corívida-se o�' PQv6 em gera'! a colaborar com as

obras daquela Igreja 'que tanto precisa do seu auxilio.

�AGRADECIMENTO E MISSA

.

Os filhos, netos, noras, cunhada, sobrinhos e demais
parentes de LAVINIA DA COSTA MOELLMANN vêm

I ror êste meio externar os seus sinceros agradecimentos
a tôdas as pessoas amigas que os visitaram ou, de qual
'quer modo, os confortaram com manifestações de pezar
pelo seufalecimento e convidam a .assístírem à Missa
q ue será. celebrada, pelo descanso eterno de sua alma, na
:;>l'óxima segunda-feira, 7 do corrente, às 7 horas, no al-:
tal' do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral, pelo que
antecipam os seus agradecimentos,

Plortanópolis, 5-5-1956.

•

\

.",.t.
�

aos
" : (ido e volta poro --2 p,ssoas) 1

'

\ Esta oportunidade é sua! Você pode conseguir agora êste maravilhoso

prêmio, participando do Grande Concurso * promovido pela Real-Aerovias
,em comemoração ao 10.0 aniversário da fundação da Real! 5 grandes
'prêmios serão distribuídos aos passageiros. Cada prêmio, uma viagem aos

EE.UU., ida e volta para 2 pessoas, com estada por conta da Real l

E para habilitar-se, basta responder à seguinte proposição:

" {

"Por que prefiro voar pela Reol-Aerovias"

, _ 'Não escreva menos de 30 nem mais de 200 palav'l'as,
2 - Envie sua resposta datilografada a qualquer das agências da Compa,nhia

mencionando no envelope a [rase "Concurso BTasil-EE.UU."

5 - Junte à sua respq_sta o bilhete usado de sua próxi/ma viagem pela
Real-A erovias.

,.

s:«
,

,

t- Candidate-se·! Urno dessas viagens deve ser suo!

....�.

I

Uma comissão Julgadora,
absolutamente imparcial,
escolherá as 5' melhores
respostas. Comece a escre

ver a' sua, hoje mesmo

10 alias de real serviço ao Brasi'

• I
• Corta Pal,=ntl: n.v 221

, da R6dio NaciooClI - Ri.

------------��=-----------,-------------------------------------�--------------"------.-----------------------

;••••••••••5•••••••••••••••••••••• , •••••••• : V E N D E - S E
IOF I C I NA M E C Â N I C A I Vende-se um alambique
• • com capacete de cobre em

: CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- I perfeito estado, com a capa-
: . : cidade de 165 litros de cal-

: LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E : .do., Pr�ço de ocasião; tra-
• '

- G
I
com Joao Gualberto em Rio

I TODOS 9S SERVIÇOS PERTENCENTES A, �RTE. ! Vermelho.
• •

I RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 .;_ ESTREITO : .

�•••••••••••••••••••••••oa.••••e o••: Venele-se
2 casas stiuadas à rua

Souza França. número 46,
perto do Campo da Liga, Afonso Delambert e Senhora participam o contrato

de casamento do seu fillho Carlos Augusto com a Srta.
. Terezinha d'Acampora,

José d'Acampara e Senhora participam o contrato
de casamento da sua filha 'I'erezínha com o Sr. Carlos
Augusto Delambert.

Carlos Augusto e Terezinha
confirmam

AGRADECIMENTO
/. Viuva, filhos irmãs e parentes de José Soares ainda
consternadcs pelo seu falecimento sente-se com o grato

,

dever, de por meio desta esternar os seus penhorados
: agradecimentos aos senhores medicas. Especialmente
i 110S benemeritos. e 'human ltaríos Dr. Pessi Borba e Dr.
, Mar io Wendhausen 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
io seu bem estar.
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DR. YLMAR CORReA
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das 10
às 12 e das 14 às 16 horas.

Rna,Nunes Machado 17.
Fone 2911,
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��nmrr

Souza
- sra. Celeste Lopes Ma- seu primeiro aniversário a

fra, viúva do saudoso con- interessante menina Marcia, I

terrâneo sr, Agapito Mafra; filha do sr, Roberval Fran-

J- sra. Hermozila Salles zoni e de sua exma. esposa .
";j",' "

g:���:'; esposa dJ) sr, Milton d. :s;:i:���a :::rnz:ne\eus :<}_;t.;k�,;�{�� "

- -sra, Otilia Oliveira dignos genitores O ESTA- ., }�,:,:: '.1
'-\ J

;. �, .� ���.3(����;�';4:�S:i�i;l1i�1:�;',. ..,_� •

�_�_:_:_,;_e_s_p_os....a_d_ó�sr_",_N_e_st_o_r_�_e��._d_e_s_eJ_'a_m_u_i_ta_s_f_el_ic_i_d_a- J S=:'::i�D-d-:-:i:-c-'-a-·-j:-o--d-=-o
...

·

-S-=t=-S-j-i-v-a":'-d-o-r-e-S--j-�:'_L�I:"V:-:'_R:",,:_":_O -S--- -S-�-:"'-,,-:-"-:-."-:-H-:"-:"'-:H-:�-··�-:�-:...:<$i-:",-"-:",-:",-:.-+-:",-:.-�-:,,,-:,_,X�-...-.t
� �

-, ,de Florianópolis -O Snr.nãoos encontre �: gentes. :i:P A R T I C I P A ç A o .a 'lua livraria? Pois peça- ":"' .""

NELSON MORITZ LA PORTA e ANNA MARIA EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO JS, quaisquer que sejam .,+'1) '.!.
;il���OEt���,R!!r:i�:ti���� �9n��c��:n��ó��;ou�:�� Faço saber aos que o' presente virem ou dele tive-I )��:,�xa .Postal - 511. FI� :i: procura-se para casa importadora e :i:
.ado, na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. rem conhecimento que no dia 6 de junho de 1956, serão i r ianópolis - Santa Catari- .�+ distribuidora de máquinas opera- .t.realizadas nêste Sindicato as eleições para a sua Dire- !na.: t

roria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da I - E receba-os, sem mais �t trizes, máquinas para madeira, mo- .....
" b Ih I 40.' "

dI
..••entidade no Conselho da Federação a qUe está filiada "a a os, pe o Reembolsr : tores a explosão, maquinas e 80 - v:ficando aberto o praso de 5 dias, que correrá a partir I Postal. *,<»,+/

d d' ,.

f ••�
ú( primeira publicação dêste, para o registro das chapas I ___:, No seu pedido não es- .i. a, pro utos qumucos, erramen- +i.«a Secretaria. de acôrdo com o disposto na "Instruções" J xuecer seu endereço e no- -1'( tas, secos e molhados finos e papel. .�

aprovadas na,Portaria Ministerial n. 11, de 11-2-1954.
I me do autor da obra solíeí- -li.,"" Dirigir-se por carta, indicando Re- +!.,

As chapas deverão' ser registradas em separado, tada. �".fj ..

sendo uma 'para-os candidatos à Diretoria da entidade - Rapidez e Máxima .;-eo Ierências, etc., a Caixa Postal 5674 :::Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e outra par� Atenção. �:.., SÃO PAULO.' , .:.O;� 'representantes 'no .Conselho da Federação. -$:
, •
��. �.Os requerimentos para, o registro das chapas deve- <>. e> .. � • :+ !:' .,...

.

-

S' I�OCES ti TORTAS ,·:�+.+�.+·+·· +++ ->+ :··.+· ··:�.;.:�·t4>�:�.:i"ao ser apresentados na ecretana em três vias, assina-
,

. .

.ios por' todos os candidatos, pessoalmente, não sendo U b I� t Cpermitida, para tal fim, a outorgada de procuração, de- Doceira especializada em amp'an a uOD. ra, o ancer
vendo conter os requisitos previstos no art. 30 das "Ins- Pôrto Alegre, aceita en co- AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
.ruçêes" e ser instruidos com a prova exigida no para- mendas dê' doces, enfeites, A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA
grafá IOdo referido artigo. ' tortas e pudins para casa- I r.hama a atenção do povo, para as palestras que estão

Florianópolis, 1 de maio de 1956. mentos, batizados e aniver- i sendo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as
Dário Tomaz da Silva sál'ios. Rua Feliciano � 4as feiras, âs 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

Presidente I Nuncf1 Pires, 12. I �ábados, as 15 horás.

Sociais
Horas Mortas

Alberto de Oliveira.

Breve momento, após comprido dia
De incômodos, de penas, de cansaço,
Inda o corpo a sentir quebrado e lasso,
Posso a ti me �tregar, doce Poesia.

Desta janela aberta à luz tardia
Do luar em cheio a clarear no espaço,
Vejo-te a vir, o1Jço-te o leve passo
Na transparência azul da noite fria.

Chegas. O ósculo teu me vivifica.
Mas é tão tarde! Rápido flutuas,
Tornando logo fi etérea imensidade;

E na mesa a -que escrevo apenas fica
Sôbre o papel - rastro das asas tuas,
Um verso, um pensamento; uma saudade .

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

ANIVERSÁRIOS FARÁO ,ANOS AMANHÃ:
menina BERENICE

A galante e inteligente
menina BERE�ICE,

-

diléta
e encantadora filhinha do
nosso prezado colega de

imprensa .dr. José Medeiros
Vieira, vê transcrever, nes

ta data, a do seu aniversário
'natalício.

'

As inúmeras homenagens
que receberá, 'juntamente
com os dignos genitores, os

de O ESTA'DO se associam
formulando os melhores vo

tos de feUcidades.
- dr. Norberto Bach

mann, humanítârío clinico e

prestigioso prócer do Parti
do Social Democrático em

Joinvile, onde goza de me-.

recido conceito pelas suas

elevadas qualidades;
- sta. Eli Terezinha, fi

lha do sr, Haroldo Villela,
alto funcionário da Peniten
ciária do Estado;
- sr. Abelardo Coelho da

Silva; sub-flscal: da Fazen-
da'

" ..
, ,

- sr, Reinaldo Cabral

Sr. Ralmiro C. Andrada
O nosso mui· prezado e

distinto conterrâneo sr,

Dalmiro Caldeira de Andra

da, alto funcionário do De

partamento Regional dos

Correios e Telegrafas, é ele
mento muito relacionado na

Sociedade local, pela suas

elevadas qualidades de cara
ter e formação cristã ele
vada.·

,

Os de O ESTADO se as

sociando as homenagens,
formulam ao distinto aniver

sariante, os melhores e mais
-sinceros votos de felicida
, des.

FAZEM ANOS, HOJE:

- ar, João Gomes da N0-

brega, tabelião em Blume

náu, e elemento destacado e

muito relacionado neste Es
tado sendo membro do Di
retoria do. Partido Social
Democrático naquela cida

de;
- sr. Augusto da -Fonse

ca Barbosa, funcionário da
Procuradoria da República, ta
neste Estado; I - menino Mauro .Luíz..
- sr. João Olegário de filho do sr. Francisco Vie-

Souza, alto comerciante;
I

ira, telegrafista
,

- Adolfo Chierighini Ju- - Capitão Flávio Trinda- Inior de, residente em Curitiba
I- sr. Newton Nocetti menina MARCIA FRAN.

- sr, Anisio Evaristo de ZONI

Teive; ,

- sr, Mario Gilberto Cos-

Vê transcorrer amanhã o

PARTICIPAÇAO
Waldemiro Floriano Martins
Izabel de Abreu Martins
participam aos parentes

e amigos o noivado de seu

filho Wellington com a srta,
Olga Vieira.
São José 1-5-56

Vva. Carolina Fornerolli
Vieira e família

participam aos parentes- e
amigos o -noívado de sua
filha Olga com o sr. Wel
I ington Martins,
Florianópolis 1-5-56.

Centro Academico VIII -

Setembro da Faculdade
de Filosofia

EDITAL

Não tendo havido registro ,de chapas para concorrer

as eleições marcadas para 30 de abril p. passado, na for
ma do art. 52, dos Estatutos dêste Centro Acadêmico,
;,elo presente Edital convoco todos os sócios do C. A.,
para uma ,Assembléia GeGral Ordinária a realizar-se dia
7 de maio vindouro, às 17 horas, nas dependênc.ias da
}<'aculdade (Biblioteca), para eleição dos Conselheiros
&0 C. R. da UCE, na forma do art. 23, letra "a", dos Es-
tatutos acima citados.

'

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

"Art. 51 - Só poderão concorrer às eleições os can
didatos ·de chapas registradas.

Art. 52 - O pedido de registro das chapas será fei
to ao Diretório Acadêmico, com antecedência mínima de
três dias da data das eleições e será subscrito por todos
os candidatos integrantes da mesma chapa".

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

Secl'etal'io Geral

•
•

NOVO!
APERFEiÇOAMENTO

::�
" ·�;.\{;�'·l

;�;k�j
DOS LUBRIFICANTE.,

A �/iA�S IMPRESSIONANTE CONQUISTA
EM 21 ANOS DE

I
I

o tiOVO ESSe EXTRA MOTOR OIL
uFAIXA DOURADA"

"

"

81

I Ihor!
o� Esso Extra Motor OH :'Faixa Dourada'; assegura MAIOR
PROTEÇÃO para. qualquer carro a qualquer temperatura t

Qualquer motor obtém g:a��e .proveito da "maior proteção" exclusiva
do Novo Essa Extra Motor OtI, Faixa Dourada", não importa a marca do
carro, nem a sua idade! Assegurando lubrificação perfeita a tôdas as
partes vitais do motor, o Novo Essa Extra Motor Oíl, "Faixa Dourada't
fará Você apre?iar o seu cl\_:ro como nun::a � fêz antes ,I

.. Porqueo, motor passara a utilizar toda a sua potencia em virtude da _per....feita compressão que êste : Novo óleo garante.' O motor arrarlcará'
muito mais fàcilment�, pois a lubrificação é instantânea na partídâ ã'"
frio, assegurando funcionamento sua�e, Você economizará gasolina, óleo
e reparos c:omo nunca conseguiu, pois o atrito - êsse inimigo 'do seu
carro! - é reduzido a um mínimo jamais alcançado! Encha o cárter
com o Novo Essa Extra Motor Oil, "Faixa Dou;ada"! O Seu Réven
dedor Essa lhe indicará o grau correto", é Você sentirá também uma
satisfação inteiramente nova ao dirigir o seu carro!

<.--,1.

,R!!clu� . O desgast�!
_

t -''_
�

l ;,"

-

�.� � �.

-f.j.J "'''!'t''''

Conserva O moto�-!-

Resiste ao calor!

"A 1.a sêrie completa de óleos de multiviscosidade :e HD!" A ......
110 Se.

...�.
,_

,

i:..""
" I :"'.

r

�&U,...-r.=,,�YJ::NTUR-����<? J��:f!ll!!RI§'_T��!�� J
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Florianópolis, Domingo, 6 de Maio de 1956 o ESTADO

i Milhares de pessôas aguardarão o �i�
t regresso dos campeões .��
�i� Embóra elude não tenha sido marcado o die do regresso a esta Capital dos cateqorlzados remadores estar! -1·
� 1
� nenses, herois do Sul-Americene de Callao (Perú) com duas vitórias de excepcional significação, grandes pre- =i:
��

,

parativos estão sendo feitos para recepclena-les carinhosamente como merecem, pelo Jeito espetaculer que ce- :.: -

�i� loca Santa Catarina na vanguarda do esporte náutico nacienal Todos querem sbraçar os lnírépidos rapazes de :i: '

�� :.�

W C. R. Aldo luz, sendo de prever-se que milhares de pessôas estarão na Preçe 15 paráaplaudi�los eníusiasticameníe �I:
tll grandes homenagens ser-lhe-ão prestadas. ':i:� v
,�;

,. '. � .. � ,. .. +, � ...::..•.....:;,;;,.Áo.� ..:.•.._A. � � ••• :+ ••• ':t;" ..' ' •. :+ :+ :+ :+ :+ ., ':+ !II: ,
-.�

�;�.�••�.",,,,.,,.+.,,,,�••+."'.<H�.t+.".W.".""'''''."''''.'''''''''.�,'''.TY.'''''''''.'''''.'''''''''.''''''''.''''''''+'''''''''.�".··''''.'''''''' w � w � + � + ++ +tt+ ++•••••+•......."' +Hv.,
.

"O Estado Espo_rtivo"
�..a••••••••� - �•••••••r ••••e•••�.o�••1 ãd.Q•••p·.·.e�•••••••••••••••A••••a•••••••••••� eg

Em continuação ao Torneio Triangular de. Iutebel. jogam na tarde de hoje, no estédio da F., C. F., os dois
.

categorizados f#fea-ms"
,Quando encerramos ôn- hoje o público presenciaará trusv, Tesoura, Giovani e I O. Pígueirense, seu ad-I repercussão ampla. Várias Adão, Cavallazzi, Sonciní e

tem o expediente ainda não está fadada a um sucesso Afonsinho. O quadro está versário, - o bi-campeão da I experiências realizará o al-' Lauro.
havia sido íníciadé o emb�- i amplo, financeira, � técnic�- em forr_na e em francos: cidade, e .apesar do seu Ira- vi-negro, hoje. Provavelmen-I O jogo será iniciado às
te inaugural do 'I'orneio [mente, de v�z que e conheci- preparatrvos para recllyerar I

casso no JOgO c?m o �almei- te lançados, entre outros, 15,30 horas.
_

.

Triangular de Futebol entre I do o poderio das duas- es- os títulos de campeao da ras, quando fOI vencido em ,•••••••••••••••••••••••4t•••••••••O�•••••�&'a

Avaí e C. A: Ca�lo,s .Renaux. ,q:lad.ras, seus .feito� inolvi-j Liga Blumenauense "
e da: seus próJ?rios dominios pe- O TURFE EM REVISTA

.

Se êntem a vítõría coube I dáveis, sua disposição de I F. C. F. que perdeu para o ,lo, campeao da L.B.F., per-
ao clube de Brusque, hoje i luta, apreciável, .

\
Palmeiras e Caxias r�spec.' dendo ótima chance de ir ED BONo conjunto campeão-. de 5.41 .� �._Á..�arlos Renaux ;tivamente. Est� ? Carlos �e- : às finais QQ. certame esta-

caso consiga' derrotar o FI- aihda- çonta com um plan- naux em condições de brm- dual, espera Jogar o que sa-
I Ainda se fala na reunião disco de chegada com ,UM

guéírense
.

será proclamado
I

ter4ê "profe�so!�s'.: da art.e dar. a "hinchada" floriano-� be na tarde '

de-hoje, �.nn- de 10 .. de maio, quando o PESCOÇO de diferença. Em
campeão. .. I de chutar, entre ,ele�_1'�I- pO}1ta,na com um choque de ,dando sua, "torcida" COll1 Joquei Clube de Santa Cata- segundo entrou Mustafá,
A pugna que na tarde de .'"eirinba, .. Ivo, Isnel, ,. Pe- emoções. .

uma vitóri� categóricá.;e de: rÍ11a, em. caprichoso progra-� -cabendo para, Tio Félix o
,

,

;"_r':. .'. '?

- <

• mà,'.homgn�géou, a�lfa�a 'con- último posto.
�. � 'sagrada;ao trabalho, GUALICHO, é de propríe,

-, Foram" coí-ridos .. 4: páreos dade do deputado Alfredo

e, de primeiro' rao 'último, Cherem e foi conduzido por
reínouâm :equilibr'io dê pos- Noé.
sibilrdade, . permitindo. aque- Mustaf'á, que pertence a

le "friaon". tão nêcessário a Magda Elias, teve como .pi
qualquer esporte. e muito' loto. Milton Souza.

especialmente ao "esporte ,Ponta:. 23,00 - Dupla: ..
Na cidade de Joinville,' Liga Blumenauense de Fu- instantes dramáticos em se campeão da L. B. F., dos reis", onde' aS_'sensações .35,óo.

.

terá lugar, hoje, o-primeiro; tebol. ,f todo o desenrolar do cho· I
nunca alcançou o cetro má- se sucedem a cad'a páreo, * ,x'.*

embate da "finalíssima" do i ' que.
, I ximo do futebol bárriga permitindo ao simplês tor- Noé Sa:'ntos obteve o maior

Campeonato Estadual de Ambos os quadros por O Caxias por duas vezes. verde. cedor, ao "habituée''', mo- número de vitórias: 3 pri-
Futebol de 1955, entre Ca- I certo deverão jogar uma' laureou-se campeão do Es- i É intensa a expectativa mentos de mais pura emo-I meiros lugares.
xias F. C., detentor do títu- ! partida verdadeiramente tàdo ao passo que o Palmei- na "Manchester" pelo gi- ção, desde a partida até a

,

Cecilio Bem�rdi�o f_oi o

lo e Palmeiras, campeão da impressionante, ocasionando j ras que tantas vezes sagr.ou- � gaptesco cotejo.
.

chegada. 'lHATADOR llla1s vItorlOso,.
* * ;(. CíJm o mesmo resultado.

Primeiro' Jogo da Finalissima
Palmeiras e Caxias, em lufa hoje, no reduto do campeão joinvillense

NOTICIAS DE TODA PARTE Está foi asa.. reunião -l(. * ;(.

extra-oficial da presente .
Outras apreciações:

temporada
.

e no primeiro j
LOURDINHA continua

páreo marcou a vitória de sem achar sua melhor fór

Excelsa, de propi'iedade dos
I
ma. Sua proprietária, Maria

Irmãos Fetts, a qu�l, bem; :Linhares, �ontinua tendo es

conduzida por Noé Santos, perança.

deixou. no segundo posto: ,De URU, tambem n� 10

Belsom, um corredor de pareo, pouco .podemos adIan-
Cherem & Mello, ,conduzido' tal' sôbre o seu futuro. Seu

por Capitão. I Ilroprietájrio, Renato Laus,
·A !fonta pagou 15,00, en- ,e'Stá satisfeito com a sua

Carteira da Caixa Ecôno- quanto qUe a dupla descon- nova aquIsIçao.
mica Federàl de Santa Ca� tou 11,00..

* * *
.

.

I
-

ASA NE*G'"'R"7ó'A"tarina sob o
.

nO 1711 20 sé- decidida-
No 20 páreo dessa reunião' mente continua com a' "co

.

I encontramos Princesa, ,de rôa" do último posto.
.* propriedade de Cleusa Be-: Seu proprietário, J. 13er

No início, o cancer é *-, duschi, conduzida por Noé, nardes, juntamente com o

uma doe!lça local: con- * I deixando no seg_undo a Uru- TRATADOR Marino Sá, es

* suIte imeqiata·mente o *' bici, cavalo pertencente ao pera:m tlma grande .revjra-
seu médico * Renato S. Laus, que foi pi- volta.

Auxilie a campanha .. lotado por Epaminondas. Do 2° páreo era de quem

contra o c.ancer da As- * A ponta pagou 12,00 e a faltava falar.
* sociação . Catarinense '" dupla"15,oo. I itilli * * *

de Medicina.' ..
* * * . No 30 páreo,temos. que ·di- As :_ 2hs.

O 3° pãreo marcou o PRI-
-

zer alguma coisa de Sei'eno, 10) Fatos em Revista.
* MEIRO DESAFIO da tarde. I corredor do dr: Gastão As- Nac. <..

, ..._�__.� ,________ Paraná, corredor condu- siso Na verdade bem que 20), TERRA DE VIO-
zido por Epaminondas, de poderia ter aspirado o 2° LENCIA
propriedade de J. Oliveira, posto, já que vencera, na úl- 30) O CHICOTE DO
levantou o desafio, . deÍ.lmn- tima reumao, a Loluana. ZORRO 5/6 Eps.
do, no segundo posto, a Lo- Apesar de tudo não esteve 40) LINHA DE FOGO
luana, égua de propriedade muito longe dos prognósti- p S 4

I l'eços: ,00 - ,00.
do Stud Guaporanga e que CDS. Censura até 10 anos.
foi pilotada por Milton Sou- * * *

As _ 8hs.
za. Sereno, não confirman- TIO FÉLIX, de proprie- A SELVA NPA
do, ficou com o último pos- �ade do Joq.uei· Clube,' Preços: 8,00 _ 4,00.
to. Do 1° ao 2° difer�nça de era quem devIamos

espe-, C'2nsura até 14 anos.
"cabeça". Ponta: 34,00 rar,no segundo posto: Entre- -"

Dupla: 13,00. tanto MUSTAFÁ n'ão pen- .

. _

* * *
"

sou .ass�m.. I, ,

Flllalmente' o 40 pareQ Flllahzando, mformamos DR. EWALDO JOSÉ RA-
reuniu o sensacional desa- que hoje não ·teremos car-I MOS. SCHAEFER
fio, já uma vez adiado, entre Ireiras e sim, no domingo 13

,

,

Gua.licho Mustafá e Tio Fé-,
do corrente devendo como' f:UNTCA MÉDICA DE ADULTOS

.

'
.

' _' E CRIANÇAS - REUMATO-
hx. . sempre, a conduçao para o i LOGTA
Numa distância a per-, hipódromo de Ressacada" Consultório - Rua Hunes IMa·

correr de 400 metros poucos ser inteiramente gratis, in-
I chHado., 1.1: d C lt d

, .

I..
.,

�
-

Ol'ano as. on�u as - RS
eram os que acredItavam dIstlllb:tmente, 'IStO e:- para. 17.às 19,horas' (exceto aos sá.
/em GUALICIJO,. No final os sócios, aficionados ou h"rlos!.. . .

AI f'
.

t t d
..

I
-

t "t t
Res1flencla: Rua V,<eonrle de

e.e 91 yIS O a ravessan p o slmp esmen e VIS I �_n es.
. Ouro Preto, 123 - Tel. 3559,

GINO PARA O FUTE- prelio será efetuado em Ru·

BOL ITALIANO - Noticia- dapeste no proximo dia 16.

se em São Paulo que os clu- Segundo essas mesm�;.�; in

bes italianos Internaziona- formações, o combinMl.G dos

le e Bologna, ambos de Mi- dois times cariocafl deverá

Ião, estão interessados na formar com a seguinte cons

conquista de Gino, coman- tituição: Ernani; PavJinho
dante da seleção brasilei-

I

e Dario; c, Orlando Maia,
ra. Gino pertence ao São

I
Pampolini e Nilton Santos;

Paulo. Garrincha, Didi, Ademir,
* * * Valter e Rodrigues.

VITóRIA DO CAMPEÃO
PERNAMBUCANO NO PA- * *;(.

CAEMBU ..:_ O S. C. Recife, O GRÉMIO fARA DOIS

campeão pernambucano, en-
I
JOGOS EM SÃO PAULO -

frentou o Palmeiras, 5a fei- Ao que se informa, () (�squa"
ra no Pacaembú c�nse- I

drão do Grêmio Porto Ale

gdindo bonita
.

vitÓria pelo grense, Ira a São Paalo e

escore de 4 a 1. Ni.valdo SantoS; nos dias 13 e 20 do

guardou bem o arco ptlmei. corrente, devendo enfrentar

rense, não sendo culpado o Santos e o Corintians ou o

,de nenhum dos tento'3 dos São Paulo e PalmeiL'Hs.
contrários. I * * *,

COMBINADO VASCO-BO- EM BRUSQUE O PAU�

TAFOGO DÍA 16 ·EM BU- LA RAMOS - Atendendo a

DAPESTE - Rio, 5 (V A.) um convite da diretoria do
_ 'Segundo notícias chega· Paysandú, de Brusque, exi-

- das hóje a e�ta capital, está be-se hoje naquela cidade,
definitivamente assentada a frente ao conjunto do citado

realização de um pre1.\o en- clube, o esquadrão do Paula

tre o combinado Vasl!o Bota- Ramos, 3° colocado do cer

fogo x Honved-Kinisú. O tame. da Capital.
I

O PRESIDENTE DA C. B. D� SERA' RECE- j
BlDO PELA RAINHA DA INGLATERRA I De ordem doSr. Presidente, ficam eonvocaaos os s:-
LONDRES 4 (V. A.) � berá, na Tribuna de Honra nnores eng�nheiros socios pa�'a comparecerem a sessao

Apesar de �inda re';tarem
I
�o proprio estádio de Wem-

'

de As�emblé�a Geral Ext�ao.rc1inária, que será re�Uzada �o
alguns dias para a :realiza- I bleY, antes' da peleja, o sr.

I dla 5 (�mco) de malO �s 15 horas em sua Sede Socml

ção da pugna BrasÍl x In-
I
Silvio Pacheco, pr,esidente com a SegUl�t_e orden� do �la: . _

glaterra vibra o publico � da Confederação Brasileira .1 - Elelçao da Dlretona, Conselho Diretor e ComlSSao
, I ' I F' Ibritanico de expectativ'a pe- de Desportos, que estara,' Isca.

,. o-

lo sensacional cotejo.
.

Os I então, acompanhado de' sua I
....

Não hu'vendo numer� legal, Sera re,allzada a sessao co�
brasileiros estão. confian- I .' , I qualquer numero de S?ClOS pres�ntes as 15 horas e 30 ml

tes, mas sabem que (,S ingle- esposa. Cerimonia de gran- nutos, confo:'m� pr�celtua o Ar�lgO 55 dos Estatutos.

ses são temiveis. Hoje, a
I
de signifiCação' será essa,! Flor�anopoll�, 21 de abnl de �956.

chefia da embaixada 'reée-
I

tendo deixado õs brasileiros'
beu um convite especial: a! IÍsonjeados com a excepcio� I

'Rainha d.a Ynglat�rra rec�-.] naJ- honrat:ia.

CASA
Casal com' um filho, pro

cura casa ou
-

apartaniep.to
_ para alugar.

Tratar com sr. Antônio,
pelo te-lefone 3515, das 12
às 18 horas.

.P E R D ·_E U - S E

* * *

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE ENGENHEIROS

ASSEMBLEIA GERAI,

JOAO.KALAFATÁS
1° SECRETA'RIO

*

*

CINE SAO JOSÉ
As - 10hs.

"Espetaeular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,30 - 3,45 - 7 - 9hs.
O BELO BRUMMELL
Preços: 11,00 - 5,50
Censura até 5 anos.

I [di In
'.

As, - 2hs.
_ O BELO BRUMMELL
Preços: 11,00 5,50.
Censura até á anos.

As 4 - 7 - 9hs.
"Cinemascope"

- CASA DE BAMBÚ
.Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

As - 2hs.
1°) Cine Noticiaria. Nac.
�O) ARDIDA COMO PJ

MENTA
3°) E O

SOUBE
MUNDO NÃO

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

As - 7,30hs.
O BELO BRUMMELL
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 2hs.·
1°) Sul em Foco. Nac.
:zO)

.

LINHA DE FOGO
30) TERRA DE VIOLEN

CIA
4°) O CHICOTE DO

ZORRO - 5}6 Eps.
Preços' 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

\

As - 8hs.
O BELO BRUMMELL
Preços: 8,00 _:. 4,00.
Censura até 14 anos.

As 2 - 4 - 7 - 9hs .

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e Conte quantas ELGIN podem ser form.adas

com as letras da arca!

.' Preêncha no seu Revendedor ElGIN
mais próximo à fórmula apropriada
dando o resultado do teste.

Fa�a agora o teste de' qualidade •.•

" Se o seu resultado fôr o certo,
..

receberá pelo correio um i

interessante passatempol : grátis.

Experimente no Revendedor ELqlN a mais

suave, rápida e" completa máquina
de costure que V. poderia desejer l

E lembre-se sempre que para a

máxima' garantia de uma costura

pe'rfeHa, hâ um tesouro em sua, ELGIN ,-

Só serão consideradas as respostas
que nos chegarem até dia
15 de Julho do corrente ano.

2O anos de garantia
..,

LaiN
FABRica DE MAQUlNIS DE COSTURI S.I.
Caixa- Postal, 4.575 - São Paulo

.�

Araranguá : Gomes Pelegrin i & Cia. - Barra Fria:

Irmãos D'Agostiní - BÍumenall: Prosdocimo SIA -

ções Ltda. - Ituporanga : Ruy GaBoU Kehrig - Joa-
. -

,. _.

Karsten - São Bento do Sul:' Alfredo B. Buschle -

çaba : Bonato SIA - J. Con te & Cia. - Joinville: Pros- São Carlos: Aloisio Stoffel - São Francisco do Sul:

Caçador : Luciano Biasi - Canoinhas: Alfredo Mayer &

F'ilhos Ltda. - Capinzal: Comercial Barreta Ltda ........

Chapecó : Lodovico Silvestri --' éordilheira: Lu,dovlc'o

J, Tozzo & Cia. Ltada. - Creciuma: Jorge Zanatta -

Florianópolis: EI�tro Tecnica Ind. Com. SIA - Gaspar: '

Julio Schramm -:- Ibirama : Ralf Scheidemantel SI A -

Iridayal : Mario Berton i - Itajaí: Pimpa Representa-

docímo S/A - Laguna: Alberto Crippa - Lajes:' José
''!.'',J��J

Wolf - Mafra: Irmãos Barteneck - Wolfgan,g Rosleí;-"::'"

Musse ,& Irmão - São Lourenço: Libardoní & Cia.

_
Ltda. - Tangará: Fuganti & Cia, - 'I'ayó : - Emílio

Palmitos: Cooperativa Palmitos Ltda. - Porto União: Largura :_ 'I'ijucas : Gevaerd, Bastos & cia, - 'I'imbó :

Cárlús Ewal do Untesrtell ..._.. Rio das Antas: B. Bari

chello & Cia. - RTõda-Lúz';--AlbrechrG�ms-=Ri��:Ne:
L:;���:�. ;-!,�. .,(
g rínho : Escritório Miner Ltda. - Rio do Sul: � Irmãos

Fritz Lorcnz SIA Ind. Com. Agr. - - Tres Barras:

l"";""-�
Mel�hy Seleme & Filhos -:-' Trombudo Central: Com.

�""'- -

Ind. Dittrich S/A - Tubarão: Germano Kuerten -
-'

��;?�;_.
X�lxim: S. Nardl.Siebert & Cia. Ltda., A Exposição - Rio do Testo: Luiz

5

\

;i·
. ;.:

0': .:�_
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INSTITUTO DE APOSENiADORiA E
PENSÕES DOS BANCÁRIOS
DELEGACIA DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL
O 'Delegado do LA,P,B., em Florianópolis, SC., faz

saber aos Srs. Empregadores e á classe bancária em ge

ral, tendo em vista a publicação no Diário Oficial de 20

oe abril p. p., da Lei n? 2.755 de 16 do mesmo mês, que
amplla os valores .da incidência das contribuições para
êste Instituto:

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

A 'PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORI A'NO'POLIS COMUNI-' :nstituto deverá incidir, compulsoriamente, sôbre as im-

portâncias mensais �fetivamente percebidas pelos segu-
,

EST
-

O ABERTAS 'AS INS rados, a qualquer título, em bases nunca inferiores a

CA AOS INTERESSADOS QUE JA A'
"

- Cr$1.050,00'(salário mínimo local) e até o limite máximo
('e Cr$ 7.200,00 (três vezes o maior salário mínimo .vigen-

CRICQES PARA RESERVA, DE TERRE NO NO LOTEAMENTO te n�)p�í�� ;fica mantida a taxa de 8% vigente para êste

DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPÓS no DE Cr$, 2.000,00 inr.��l�: ���e��t��:�!e;mente da taxa de 0,5% destinada

O Mil CR�UZEIROS) TODAS AC INFORMA'(0-FS SE ,c) qUe em virtude do disposto no artigo ,40 da Le!(D IS ,

.

- "J ,,'"
-

2.755, de 16 de abril de 1956, não mais serão recebidos,
.

DA DA
nesta Delegacia, os pedidos de majoração de contribui-

RAO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO' DE FAZEN ções anteriormente prevista no artigo 30 da Lei n? 1.136,
de 19 de junho de 1950.

PREF,EITURA MUNIC,'OAl DE FLORIAN ÓPOLlS, DE ACÔRDO Florianópolis, 5 de Maio de 1956
_T Reinaldo Wendhausen - Delegado

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: o loteamento �e Canasviuira
, .

em 1644, o Conde Maurício de Nassáu entregou o

governo do Brasil-holandes ao Supremo Conse
lho do Recife;
em 1736, foi instalada a Academia dos' Felizes,
no 'próprio Palácio do Govêrno do Rio de Ja

neiro;
em 1867, quando da guerra com .o Paraeuaív.o
Major Tomaz Gonçalves um dos' bravos '''solda-

I dos da constância e do valor" da coluna 'do Co
ronel Carlos de Morais Camisão, tomou o acam

pamento paraguaio na I�l�rnada da, Lagu�a. Em
'seguida começou a mundialmente conhecida e

admirada "Retirada da Laguna";
em 1906, tiveram "início os trabalhos de transfe
rência das oficinas da Estrada de Ferro Dona
Thereza Christina, de Imbituba para 'I'ubarão,
neste Estado de Santa Catarina; _ .

em 194J, nesta cidade, foi fundada a "Coopera
tiva Editorial e de Cultura Intelectual de Santa
Catarina c�lcada no Decreto-lei n.. 581 de 1 de
Agôsto de 1930, de nada se sabendo sôbre suas

'.' atividades, o que declaramos com' grande des-
prazer. .i..', I. Me : Íl.rlt�i�fl.l'1ld

, 7 DE MAIO '

COM O-DECRETO QUE REGULAMENTO U "O MENCIONADO
LOTEAMENTO.

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: P

em 1836, João Teixeira Nunes fU�"'�� E D I TAL ,
..._iil.:til.'�!I!I"III.IlIiPIIprogressista cidade de Tubarão, neste Estado ; I

em 1856, sob o comando do l° Tenente Francisco I
de Paula .Osório, três escunas forçaram a pas- JUIZO DE DIREITO DA no Primeiro Distrito de Por- 'Isagem do Engenho Pernambuco (Guamá-Pará), COMARCA D,F 'l'IJTTCAS. to Belo, os quais comparece-"

havendo durante a noite o l° Tenente Barroso, rão independentemente de
mais tarde Almirante e Barão de Amazonas, se

Edital de cítaçao de Interes- citaqão. Requer mais que,
apoderado de uma gambarra perto da cidade de

sados ausentes, incertos e depois da justificação, seja
Belém; descónhecidos, com o prazo feita a citação dos atuais
em 1840, durante a revolta denominada "ba- de trinta dias. confrontantes do imóvel,
Iaios" travou-se o combate das Matas de Curu- bem como dos interessados
maítá e Egito, no Piauí, havendo o Coronel Fe- o Doutor Francisco José incertos e desconhecidos

licia�o de Morais. Cid derrotado. os insurgentes

I Rodrig�es de Oliveira, Juiz por editais de trinta dias, -
,

chefiados por RalmUn?O Gomes,. .' de Direito da Comarca de elo Sr. Diretor do Patrímõ-

em, 1�68, faleceu no �1O de �a�ell'o, o, estadista 'I'íjucas, do Estado de Santa n io da União em Elorianô
energrco que conseguiu reprrmir o trafego de I

�arina na forma da lei, polis, e do Sr. representan
africanos no Brasil - Euzébio de Queirós; I t

"

te do Ministério Público
em 1880; na Fazenda �e Santa Mo�ica, no.Rio �1z' 'SABER a todos quan- nesta Cidade, - a fim de
faleceu o Mar�chal LUl.Z Alves de �lma : SIlva, ! tos interessar possa o pre- contestarem a presente ação
Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto de I

sente edital de citação de no prazo de dez dias nos ter-
1803. E' o Patrono do Exército Brasileiro; ,. teressados ausentes incer- mos do 455 citado, - sendo, •

Luiz A1ves. de Lim� � Silva,'. duque de Caxias,
I ��s e desconhecides, 'com o afinal, reconhecido o domí- li

u�a das maiores glonas, na:clOnals,. nasceu n_o prazo' de trinta dias- virem nio do suplicante sobre o ���ii!Ii_��-""'''.Porto da Estrela, na provmcia do RlO de Janeí- I ou del
' conhecimento tive- referido imóvel, cuja sen-

1'0, e;n �8�3; prestou .os mais relevante�_ servi- ; rem, ql�e por parte de Jacín- tença Ipe: servirá de tttuío
. ços a Pátria, ja pacificando o Maranhão, em

I to José Dias 'lhe foi dirigida hábil para a inscrição no

1940, S. Paulo e Minas Gerais, e�, 1842 e o Rio: a petição do teor seguinte: Registro de Imóveis. Dá-se
Grande do Sul, em 1842·e 1845, Ja assegurando I "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- a presente o valor de Cr$ ..
a independncia do Estado Oriental do Uruguai, reito da Comarca - JA- 3.000,00 para os efeitos le
em 1851, já principalmenté, concorrendo da ma- CINTO JOSÉ DIAS, bras i- gais. Protesta-se provar o
neira mais eficaz para o feliz êxito da guerra do leiro casado lavrador, re- alegado com testemunhas e
Paraguai, com a tomada de Humaitá e ocupação. sidcnte e domicillado no lu- vistoria, se necessário. O
da cidade de Assunção. gar Trombudo, mumcipio signatário desta tem sua re-
Por êsses serviços recebeu, sucessivamente, de Porto Belo, desta Comar- sidência nesta Cidade, à rua

os títulos ?e ��:�o, vis,c�nde, �conde, marques e
ca, quer mover a presente Coronel Buchele, onde rece

d�que. FOI mínístro varias �ezes, sena�or pelo ação de usucapião em que be citação. Nestes termos
RlO Grande do Sul, conselheiro de Estado, ma- expõe e requer a V. Excia. P. deferimento. Sobre os se-
rechal do Exército, etc.

o seguinte: _ I - O suplí- los devidos, lia-se: 'I'ijucas,
E' uma das maiores glórias nacionais; can te é posseiro, há mais 16 de abril de 1956. (a)

em 1888, o Gabinete então presidido pelo Con- ele trinta e cinco anos, por Claudio Cararnurú de Cam-
selheiro João Alfredo propos a Câmara

-

dos sí e seus antecessores, de pos." Em dita petição foi �. agora tambéin,
'

•

Deputados a extinção imediata da Escravatura um terreno situado no lugar exarado o seguinte despa- em tamanhos GIGANTE 8 FAM/UA

no Brasil. "Trombudo", município de cho: - "A., . designe o Sr.
'� .-.

ANDRE' NILO TADASCO Porto Belo, desta Comarca, Escrivão dia e hora, no 10- ���

contendo a parte de Leste cal do costume, para a jus- O E S T A D ,Oç� 48 metros de frentes e 1.100 tificação, feitas as devidas
O mais antigo Diário de

ditos de fundos até certa al- intimações. Tijucas 16-4-
tura e, daí, alarga com 170' 1956. (a) Francisco José Ro- S.anta Catarina leia e as-

metros de frentes e segue drigues de Oliveira -:- Juiz

I
une.

com 466 ditos de fundos, de Direito." Feita a justífi-
�m�m.,,��rperfazendo uma área de cação, foi proferida a se- '!'I

85.420' metros quadrados; guinte sentença: "Vistos,'
- extremando ao Leste etc, .. Julgo 'por sentença
(frentes) com' quem de di- procedente a justificação
reito e a Oeste (fundos) em retro procedida nestes au

terras de Primo Batista ou tos de justificação, digo,
com quem de diréito, - ao autos de Ação de Usocapião
Norte em terras de José requerida por Jacinto 'José ����,
Tomio e ao Sul em ditas de Dias, pal'a- que surta todos
José Jacinto. -II - O re- os seus devidos e jurídicos
ferido imóvel foi adquirido efeitos. Citemcse, por man- H�rtape _-

pelo sllp'licante há doze dadô os confinantes conhe- •
.

-

.

d 'd ' ,

I
'-

dI' I r fortificante Injetavel'anos, de Estevão Pedro de CIOS o lmove; por e -

Souza e êste, por sua vez, o tais, com o prazo de trinta
cornprára de Teotônio Pei- dias, os interessados incer
xoto que o adquirira de tos e desconhecidos, na for
Benjamim Modas que o ma do determinado no arti
possuia há mais de vinte go 455, § l°, do Código de
anos, - e tanto a posse do Processo Civil; pessoalmen
suplicante como de seus an- te, o Representante do Mi
tecessores datam <ile mais de

I nist�rio Público;' e por pre
trinta e cinco anos,

portan-l catória,
a ser expedida pa

to, - e sempre exerceram- ra o Juizo de'Direito da la
na contínua, pacífica e inin� Vara da Comarca de Floria- i
terruptamente, com "ani- nópolis, o Sr. Diretor do I
mus domini". - III - Em Serviço do Patrimônio da Ivista do exposto .quer o su- U�ião. Custas afinal. .P.R.I. IIR"EipUR,IiINllio·,piillAiiR·ANIliAiII,EiMiI5T.AII,liIcIlAIliTAIiIRIIIIN�A�:.plicante regularIzar a sua TIJucas, 30· de abnl de

Enio Rosas & Cia. Ltda.
posse sobre o ref�rldo imó- 1956. (a) Francisco José Ro-

vel, de conformidade com o drigues .de Oliveira - Juiz
disposto na lei federal de Direito." E para que che-

2.437, de 7 de março de gqe ao conhecimento de to-

1955, que modificou o artigo dos e ninguem possa alegar _

550 do Código Civll, e p.ara· ignorância, mandou expedir seis. Eu, (a) Gercy dos Arr
e dito fim requer a designa- o presente edital que será, jos, Escrivão, o datilografei,
cão do dia, lugar e hora pa- afixado na sede dêste Juizo, conferí e subscreví. (a)
;a a justificação exigida pe- no lugar do costume� e, por Francisco José Rodrigues
)0 .artigo 455 do Código de copIa, publicado uma ve2j de Oliveira - Juiz de 'Di
Processo Civil, na qual de- no Diário da Justiça e três reito. Está conforme o ori
verão ser ouvidas as teste- vezes no jornal "O ESTA- ginal afixado na sede ,dêste
munhas José Ponciano e DO", de Florianópolis. Dado' Juizo, no lugar do costume,
Domingos João Linhares, o e passado nestà cidade de' sobre o qual me reporto e

primeiro professor aposen- Tij ucas, aos trinta dias do dou fé.
tado e o segundo lavrador, mês de abril do ano de mil Data supra. O Escrivãcr:
residentes e domiciliados novecentos e cinquenta e Gercy dos Anjos.

.� ..

-<:,,�.--=:�-.
VOCê nâo a ve.--;;'

porém aí e�. · .

��ga protecão�'extra.·
-

contra as cárieg, ..

essa sensaeão,extra
d� frescor: ...

\.. CUDIT,IIIA
.;�.�"5.:..,:"

nos 0
estados
de fraque:la
em geral

A Diretoria ,do Clube 12 de Setembro de Capoeiras,

\ � convida os socios e simpatizantes, para soirée dançante
,�Io Cl< i c.. realizar-s� hoje com início as 19,30, em benefício

•

da construção da séde própria.

, Um aparelho Raio-X, marca "Philips" estado d,e no-

*! .� '70, 100 Amp., completo com mesa de inclinação, Bucky,
Outros produ�s

camara escu�"a etc.
. " . "

Hertape: CANIFORTOL, <..
Um apalelho Ralo-X, mffrca Slemens 10 Amp., es-

GLUCONATO DE CÁLCIO, tado de novo.
.

e CONCENTRADO . U� aparelho d� on�as curtas, marca" San�tas", com
MINERAL I blstun para cautensaçao.

.

Um apãrelho de ultrasom, marca "Sanitas"
.... Um microscópio,' marca "Zeiss", não usado.

Uni centrifugador elétrico
Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último mode

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

XXXllla ESposi�ão de 'Animais e
Produtos Derivados

Em obediência ao que, foi estabelecido pelo acôrdo
lióalizado entre o Ministério da Agricultura e o Estado
c.e Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul,
l� evetá realizar-se alO de setembro do corrente ano, na
é:ldade de Pôrto Alegre, em s,eu parque de Exposições
localizado no Bain'o do Menino Deus, a XXIIIa Exposi
çf';o Nacional de Animais e Produtores Derivados.

haciona1.

Praça Barão do Garauna, 61
C. P. 320 - Tel. 20B - Ponta GrossiI
e: Estado do Paraná ._

,

A êsse certame comparecerão pecuaristas de todo o,
Drnsil e, para o .qual os criadores dêste Estado, já por
l1'rris de uma vez estiveram presentes em exposições na

(�apital Gaúcha. �
I

A Dh�e�oria d·a Produção Animal (Caixa postal 184,
FloriaJ}ópolis) e os seus Serviços sediados I no interior de
SLmta" CatarirHl, ,pre:starão tôdas as informaç5es, coope�
rando para o maior brilhantismo nessa festa de Pecuária

o ·F I GADO
li: ,,c", ';�

./ PRISÃO DE VENTRE

P,LULAS Do ÁBBADE Moss.
As vertigens, rosto quente, falta de
ar, vomitos, tonteiras e dores de
,cabeça. a maIOr parte das _

vezes

são devidas ao mau funcionamen·
to do aparelho digcstiv� e canse·

guente Prisao de Ventre As
J:'i1ulas do Abhalle Moss sào andi·
cadas no tratamento da 'Pi'i?ão 11('

Ventre e suas manifestações l'

pas Ailgiocolites Licenciadas pe
,la :saude Publica. as Pilutas :lo

Abbade 1\1055 são usadas por mI
Illares d.e Pessoas. Faça Q seu

(j tiSO das pllullls do A15bade Moss,

o ETADO '

IN·STITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES' DOS ·'_COMERCIA'RIOS

DELEGACIA EM' SANTA-CATARINA
E D I T_A 'L

(RETIFLCAÇÃO)'
Tendo em vista as instruções emanadas da Adminis

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

que trata a Lei n? 2,755, cujo item. passará a ter a se

guinte redação:
4 - A referida percentagem será calculada sôbre

o salário de classe, até Cr$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos cruzeiros), escalonado de cem em cem

cruzeiros.
Florianópolis, 3 de maio de 1956

Haroldo da Silva
Subst''. Auto. 'Delegado

,

EDITAL
,------------------------------------�-------

INSTITUTO., DE APOSENTADORIA E
PENSÕES, DOS' EMPREGADOS EM

TRA'NSPORTES _ E CARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARIN� .

AVISO AOS SRS. EMPREGADORES
Ficam': qs

.

Senhores Empregadores vinculados ao

LA.P.E.T.C. avisados de que a partir da' publicação da'
Lei nO 2.755, de 16-4-56,' publicada no "Diário Oficial" de
20-4-56, a contribuição para os benefícios de previdên
'da será calculada na base de 7% (sete por cento) sôbre
I
fi importância mensal efetivamente percebida pelo se-

"
',furado, nunca inferior ao salário mínimo mensal local,
até o máximo de três vezes o salário mínimo mensal de

Imaior valor vigente no país. . ,

Avisamos, outrossim, que continua em vigor a taxa

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

Iteio da 'a.ssistência médico-cirúrgica-hospitalar para os

las'sociados e seus beneficiários.
Florianópolis, 3 de maio de 1956 -.

Nery Jesuino da Rosa
Delegado Regional

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.

CLUBE 12 Dtf SEJE�1BRO
CAPOElitAS
CONVITE

VENDE-SE

Com ês�e v�loV' r,t. S.
�b .. i ..â um� (!ont� que
lhe ..ender.i jul"O com·

pens�dor' e
'

§����SE����_I levd..';' pdl'd SUd res,dên-
. I I ,Cid om lindo e útil presente:

umBELlSS/MO eOFREde J4ÇO CROMADO.

AProcuY'! hoje o NOVO

NCO GR�I'€OLA
, ,'�c7�,16 ,

FL.ORIANÓPOLIS - SANTA CATAR,II'!�, __��

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Domingo, 6 de Maio de 1956

__
._-- ._------_ .....-- .. - _---

"AJUDE O 'BEBÊ AJUDAR- com D calcanhar para fren-
SE A SI PR-óPRIO" te. Mas isto não tem impor

t.tnria. Um puxãozíuho dis-
A mãezinha tem que usar ereto por parte da mamãe

a maxrma sabedoria para resolverá o caso, sem que o
deternünar o momento exa- garotinho se sinta melindra
to em que deve entrar em do.
auxílio da Natureza para Quanto a mãe deve ajudar
ajudar seu filhinho a apren- o seu' filhinho? Eis uma
der 'a viver nesse mundo de

pergunta que muitas fazem,adultos. Ela observa seus
ao observar seus esforços'esforços desajeitados de en- f'rustados. Os pediatras ex

gatinhar, pegar objétos, co- plicam que essa frustaçãoé
mero Ela aceita os pequenos como um aguilhão que o ím-
"fracassos" com paciência e pele para a frente, incenti
não tenta apressar o garo- vando-o a buscar a perf'ei
tinha e nem desanimá-lo ção. Entreta�to; você tem
com críticas. Somente vai

que aprender a reconhecer ReLI entusiasmo para enf'renem seu auxílio Quando per- o momento certo de oferecer t ar artes cada vez mais comcebe que os esfôrços estão
socorro. Nunca 'lhe tire' o plicadas. Mas faça-o de mo-

í:, Th começando a cansar ou incentivo. "Ande com isso" elo discreto e natural, semaborrecer o pequeno tra- fará com que o principian-, colocar patente a falta de"'; ". quinas. te na arte de comer sozinho perícia do seu rebento.O hábito de ir aos cultos ajuda-nos a obedecer a Suponhamos que o bebê desista da idéia por uns Observe bem seu filhinho.Deus antes que aos homens. demonstre que está interes- mêses. "Venha mais depres- Você ficará fascinada comsado em alimentar-se sõzi- sa" fará com que o garo- seus progressos, Outro dia,Ilho. Sabemos que isto é tinho que está ensaiando os mal conseguia segurar ouma tarefa árdua, que leva primeiros passinhos reflita chocalho. Hoje, ja canse-muito tempo para ser a.. proftindamente sôbre o ca- guia enfiar a gorda perni-';";�'i prendida. Uma colherinha .30 e decida qUe não vale a nha na manga do pijama ...r;:=======================i1� de matéria plástica, qUe se
pena se esforçar mais ... Lógo mais, estará comendodá ao bebê para brincar, en-

�
"Abotoe mais êste últimos sozinho, -respondendo ao tequanto a mamãe, empurra a botões" não é a maneira 'lefone, amarrando seu prócomidinha na boquinha com correta de incentivar a in i- prio guardanapo, andandooutra colher, será o primei- i ciativa. É mais fácil - tan- de velocípede, balançando o1'0 passo. Manterá a criança' lo para a paciência da mãe- berço do irmãozinho receminteressada e familiarizará ,'ijnha, como do bebê - aju- nascido.,. Sua ajuda é írnsua mãozinha com o contato t:ú-lo na� última parte da til- portarrto e seu estímulo éda colher. Quando o peque- 1 da, mantendo, assim, vivo. essencial ao progresso.no comilão decidir que está

pronto p�ra uma exibição
independente, protEfja-o com

I
o guard�napo mais imenso,
forre o chão com jornais e

.

deixe os legumes - voarem

pelos ares. Entretanto, este
ja atenta aos primeiros si
nais de indiferença ou ir
ritação. Aí, é chegada a '

31.1a _hora de entrar em aç�o, I
. .,_ nao ser que voce queIra!
que o coitadinho emagreça Ide fome. ,. '

'

A criança aprenderá a se

vestir sozinha mais depres
sa se as roupinhas tiverem
casas e botões maiores, fe
chos de correr bem macios,
e grandes, cávas e mangas
folgadas e que não precisem,
se possível, ser passadas
pela cabeça. Os cordões dos
sapatos sfio, natura1mente,
objétos profundamente mis
teriosos e. complicados. Cal
ce-lhe sapatos simples, tipo
"mocasino", durante parte

I!.:======�======-;s::"::-::"",�"=::rn:::.::',=""""""'" do tempo. As meínhas, pTO-L. -------'--'-

.....""......,.' . .-.
. .;,;�u:...v.....;., .. .-,_�_-......-..

I vàvelrnente, serão vestidaê,;.
,ai'

I «NO tenaculo)) 1
Cóm iJ Biblia, na' Mão I

DOMINGO, 6 DE MAIO

: Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vín-

i culo da paz. (Efés. 4:3). Ler Gála!as .3:23-29.
,Havia numa das igrejas do distrito uma senhora

! muito devota e dedicada que com zêlo dirigia a congre-,
1 gação. Mas ela morreu e a capela chegou ao ponto de

,

cair aos pedaços. Viaitando aquêle lugar procurei �es?er-
tar no povo seu sentimento de lealdade e conc.IteI. os
membros da igreja a se unirem e levantarem o dinheíro
necessário para reconstruir o templo.

Alguns meses depois, visitei-os de novo e eis que
encontrei a igreja .reconstruida, Contaram-me que um

cidadão que era cristão fizera a obra. �les pagaram o

que fôra pedido pelo serviço com dínheiro e�conomIzadode sua pequena lavoura de arroz. Alguns esposos de mu

lheres da igreja, embora não-cristãos, deram de seu tem
po para ajudar na obra. Os crentes se dispuseram a man

ter, por amor à Igreja, a unidade do Espírito, e sua ale
gria na fé. Esta igreja é hoje uma das mais ativas do dis- '

trito. Foi uma inspiração e um grande gôzo tomar co

munhão debaixo do seu teto.
Deus está aguardando a unidade do Espírito entre

nós, seu povo, para usar-nos no cumprimento de seu evan-

g élho no mundo. '

'

, Nosso Pai Celeste, ajuda-nos a compreender que es
tás sempre disposto a atender a tôdas as nossas necessi
dades. Derrama sôbre nós o poder do teu ESI1Íl'ito para
que sejamos zelosos na guarda da unidade da fé, pelo
vínculo da paz. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.

'IPENSAMENTO PARA O DIA

Estou eu trabalhando, dia após dia, pela unidade dos
crentes, em min ha igreja?

Saul S. Ndhlovu (União Sul-Africana)
SIMPLIFICOU E TORNOU MAIS CONFORTIb

,

V,EL O HÁBITO DE BARBEAR SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MAIO

Para o barbeador elétrico Remington «60» nã�
existem problemas - êle faz a sua barba co",

perfeição e rapidez, apara �i�odes e faz cos

teleros, sem' caries e sem Irritar .0 pele pO(J
mais sensível que ela seja. O Remtngton ,«60))
barbeia a sê co num instante". dispensa agu�
sabão, pincel e lâmina.

Então Pedro e os demais> apóstolos respondendo, dis
seram: Mais importa obedecer a Deus que aos homens.
(Atos 5:29). Ler Atos 5:17-32.

E' preciso .coragem para falar como o fizeram Pedro \e os demais apóstolos nesta contingência. Faz-me lem
brar de um incidente ocorrido na Indonésia durante o

período de ocupação na guerra passada. Um oficial cha- \mau o pastor de uma igreja e ordenou-lhe que trouxes
se os membros de sua congregação para trabalharem na

construção do aeroporto militar no domingo imediato.

A TRIPLA VOlTAGÚIl (9,0J11O, 110;130

E 190/240 VOLTS, AC·De)

exclusiva do barbea-
dor Remington, asse
gura um perfeito [un
cionament.o em qual
quer cidade do Brasa
e do exterior.

, "Nós temos culto na igreja domingo de manhã e não
podemos atender- a êste para trabalhar naquela dia, se-
nhor"., .'

"Sim, podem, pois sou eu que lhes ordeno".
"Não. Penso que o sr. está enganado, capitão".'
"Não sabe que eu tenho direito ,de matar-vos?"
O paatorriesabotonf o paletó, apontou para o coraçãoJ, c disse: "Aqui está meu coração, capitão. Atire se qui

ser, mas não trabalharemos no domingo".
"Voces cristãos são impossíveis. Poderão vir terça-

Em belo estôjo para presente.

À venda nas boas lojas e m,a.
gazins, com o garantia e 05515'

tencia técnico do

feira ?" ,

"Certamente, capitão".
Somos nós testemunhas de Cristo, todo tempo?

do Brasil S. A.

Rio. São Paulo, p, Alegre, B. Horizonte· Recilé . CU:"i,t�b.J
Salvador. Juiz de Fora . P�ota5 . Floricnóoolls • BlulI)en�

AGÊNCIAS NAS PRINÇIPAIS ÇIDADES OQ PAf$
.

Pelo privilégio de ser testemunhas tuas, ó Senhor,
somos-te gratos. Por receia!' os homens temos mnítas
vêzes silenciado quando' devíamos falar. Ajuda-nos a fa
lar corajosamente em teu nome neste dia. Em nome do
<;;risto destemido e intrépido, rogamos. Ãmém.

.,_ .
.------�----------------

PETROlEO NA ATUALIDADE,
BOGOTÁ - A companhia' pacidade �ara tr�nsport�rpetrolífera norte-americana 4.000 barr�s por dI.a de p -

"Cities Service", ao que se tróleo, esta sendo ll:stala-do
anuncia nesta capital, as- entre o campo petrohfero de

sinou um contrato com a Ganzo Azul, a leste �os
aA��"Empresa Colombia de Pe- des peruan?s" e ll: are,

_troleos" (organização gover- Pucallpa, sobre o no Ucaya
namental colombiana) para li, tributário do Amazonas.O
a exploração e desenvolvi- petróleo do campo de ?,an
mento de .parte da conces- zo Azul, (ope�a:do pela" Te

são "De Mares" e áreas ad- xas-Gulf �efmmg �o. , .de
jacentes. Os custos dos tra- Texas) cuja pr?�uçao atin

balhos de prospecção e as giu �gora a _medIa �e 2.000.
rendas serão repartidos da bar-ris por dia, sera tran�-

-

d 7"" oi para a portado de Pucallpa, por VIaproporçao e <> 10 <'
•

•

• d-"CHies Service" e 25% pa- fluvial, para :qUltOS� on e

ra a "Empresa Colombiana uma instalação l'e�lJ1ado�a!de P.etróleos". O contrato está sendo const.rUld� pe �
ainda está sujeito a aprova- "Empresa ,PetroleIra FIscal I

ção pelo govêrno colombia- (companhIa gove:namental Iperuana), e tambem para a

nova refinaria de. �.OOO bar- IIris diários que Ja se acha.
em adiantado estado de
.co,l1strução na cidade ,de
Manáus, no Brasil.
NOVA YORK - Informa_

ções chegadas à esta cidad_e
dão conta de düiculdades de
uma nova natureza surgida
110S trabalhos de exploração

A companhia terá um ca- do petróleo. Segundo· a no

pital de aproximadamente tícias, as companhias norte-
2 8 milhões de dólares e se- americanas que obtiveram

Irã organizada conjuntiva- I recentemente concessõe� na

mente pela "Teikoku Oil
I
LYbja, além dos azares co

Co." que é responsável atu- I
muns nas tarefas de procura ;

almente pela grande maio- d� petróleo, têm se defr?n- Iria da produção de petróleo tado· agora com um

novo,'bruto em território japonês perigo: minas terrestres e
- e o govêrno nipônico. marítimas semeadas pelos '

Cêrca de 78% dos bens da ,exércitos em luta nos cam-I"Teikoku Oil Co." estão in- 'pos de batalha da Lybia no

Icluídos na nova corporação. decurso da última guerra,
* * *

em áreas que escaparam
LIMA _:_ Um o�eoduto de \

post,eriormente à ação de
73 km de extenção e 5 pole- llimpeza das fôrças milita

diametro, com ca-, res.

PENSAMENTO PARA O DIA

Ragnar Alm (Sumatra)

PRUDENCIA GAPITALlZAÇAO
COMP-ANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Capital e Reservas: Cr$ 377.913.449,60
Séde: Ruo José Bonifácio, 278 . São Paulo

Participação aos Portadores de Títulosno.

escritórios de suas Sucursais e Agên-

.•- * 'lf

TÓQUIO - A formação
de uma ·companhia mista
constituída de interêsses go
vernamentais e particulares
japonêses para desenvolver
a indústria de petróleo do
Japão foi recentemente
anunciada aqui.

A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Com:
panhia Nacional para favorece; a Eco

nomia, está distribuindo, a partir de..

7 de maio, em sUa séde social, à rua

José Bonifácio, 278, em S. Paulo e nos

cias disseminadas por todo o País, as

quantias a que têm 'direito os portado-
res de títulos considerados em vigor
entre 1: de janeiro e 31 de dezembro
de 1945, conforme estabelece o artigo
9 de suas "Condições Gerais".

A DIRETORIA

INSPETORIA GERAL EM FLORIANÓPOLIS
Praça 13 ce Novembro, 9·3,0 andar

·6q_o/?···
-

P 11 O.L OSIO
......

V I O E I li Il
JIocê JJ§/_§J_ ,

e

JOIÇIBD
�

efb_gC§_$-
,P e lo. confortabllisslnl05

�
da

SADIA, S.A. Transportes Aéreos

•

VÔO DIRETO A JOAÇABA E

VIDEIRA, às 12,10 horas - 4as.

feiras e sóbados.

ACESSO MAIS FÁCIL E DIR�
TO ao NORTÉ DO PARAI'�A,
S. PAULO, BAURU e RIBEIRAO
PRETO.

CONVITE: Senhor passageiro da SADIA! Seja nosso convidado
para o almoço que lhe oferecemos' no próprio AEnoporto antes

do embarque

S D [A s. A. .. Transportes,_A_e_'r_8_0_'__��/$g@'h'h'//h'/h'/$Q/IIIIIIIII/II///II//II/JlI///"'�"
Agente em FLORIANÓPOLIS: MACHADO & CIA.

lua João Plnlo, 12 • Tel. 33'62

IMPERIAL

que causaram sérios prejuí
zos às propriedades da Mís-

'

são ali. A sra. L. A. Lone
gren, espôsa de um missio
nano em Aj loun, em uma

cm-ta enviada à sua progeni
tora, declarou:

_
"Prefiro

morrer em meu posto a vi
ver um milhão de anos lem
brando qoEle .êle um dia de
sertei".

'Viagensb (;uropo
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LAVOISIER", "LOUIS LUMIÉRE",
"CHARLES TELLIER" e "LAENNEC"
Camar6tes de 1.0 e 3.0 classe

oi@illtl:!jlllitilutjijiill@i1ljfjjliillit-
Agentes:

Blumenau - Rua 15 de Novembro, 870-5/2
Florianópolis· Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639
Também informações em tôda5 as

'agências de viagens

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,AUMENTO DE VENCIMENTOS PARA OS
BANCÁRIOS DE SANTA' CATARINA·
Está sendo convocada pu'· mos cartas aos diversos Di

ra dia 11 do corrente uma retores ele Bancos elo nosso

assembléia geral, na qual os Estado, c.msultando sobro a

bancários de Santa Catarlnn possibilidade de nos fazer
decidirão sobre a tabela de uma proposta, a qual sera

aumento a ser apresentada colocada em discussão na re

aos Srs. Banqueiros. O Dr. ferida assembléia, estudan
Abel Capella, Presidente do do-se a possibilidade de acei

Sindicato, em conversa com ta-la ou não. Até esta data
a nossa reportagem nos de- não recebemos resposta.
clarou o seguinte: Já entramos em entendi-
"Os dirigentes sindicais, fa- mentes com o. Dr, Raul P.

ce aos constantes aumentos Caldas, DD. Delegado Regio
dos preços das utilidades, não nal do M. do Trabalho, Infor
podem deixar de pleitear, mando-o deste entendímanto
junto as classes patronais, amigável com a classe patro
uma molhorta de salárros pa- nal e solicitando, caso não
ra os trabalhadores. se chegue a 'uma solução sa-

Nós, do. Sindicato dos Ban- tísratóría," a convocação de

cáríos, temos nos movíman- uma mesa redonda entre
tado anualmente, em união banqueiros e bancários para
com os demais co-irmãos es- resolver este assunte de
palhados por este imenso transcendental importância
Brasil, no sentido de conse- para a classe bancái'la do

guír aumentos Indíspensávaís nosso Estado, Resta-nos, a

para que seja mantido o e- gora, esperar".
quilíbrio entre a receita e a Segundo nos foi possíveí
despesa dos nossos associa- apurar, a tabela a Sel; díscu

dos, sempre levando em con- ,
tida na assembléia do dia lI,

sideração o alto custo de vi- será a de São Paulo, e que é
da. Neste sentido já envia- de 40%,

Continua alpolitica derperseguições! Estrada São Bento do Su.l-Corupá,
Pontelde AguasO Claras, em Brusqae, Estrada:Malra-Itaiópolls, Dele.

_. ,�_��'" �,__ ,__ .�_,g��.��de�:' �� lícía__ ,p�ra:�:Palho ç�, Out ros assetes,
A sess�o de sexta-fe��a pe-I para imediat�s providências ríou a situação, mostrou a', que vinha servindo há 10n- Donald poderia "informar o

la manha, na Assembléia Es- na reconstrução da ponte de 1 necessidade de"Providênciás e I go tempo, fôra exonerado. nome da tal dama', afim de

tadual, caracterizou-se nos Águas-Claras, no rriunícípío pediu o interesse do governo Lembrou que o mesmo ser- levá-lo ao conhecimento da

apelos feito" por diversos de Brusque, o que roí apro=] para aquela importante zona. vira a contento geral e nun- sua população. O plenário riu

parlamentares no- sentido de vado. ca se submstêra a caprichos a bom rir, os deputados go-

que o governo atenda a na- Delegado para a Palhoça politícos. 'Não sabe' se devia .vernís tas entreolharam-se,
cessídades do interior do Es- Estradá Mafra-ltaiópolis ' atribuir a tal a exonsracâo lembraram-se da perseguição
tado, bem assim cumpra com O deputado pessedista Ivo referida. Então, o dep. Mac ao_professorado, recordaram-
os compromissos assumidos, I

Em seguida, o deputada Silveira pediu providências Donald, sempre muito apres- se que o Secretário da Edu-

o q�e não vem fazendo. i pessedista de Mafra, ,Pe�ro ao Executivo afim de· que sado, adiantou que já tinha cação, ae tempo da Assem-
LIda e aprovada a ata da I Kuss, fez apelo aos -orgaos fosse nomeado para, o seu o nome do futuro delegado e bléia (está de licença) prega

sessão anterior, feita a Ieí-> governamentais afim de que Município da Palhoça um de- que "era uma verdadeira da .. 'va paz e concórdia, fizeram
tura do expediente, pediu a 1 fosse reconstruido trecho da legado, já que rlesde 5 de A- ma" podendo, por isso, ficar que nada entenderam e a

palavra o deputado pessedís- estrada velha de Mafra a bril, aquela delegacia se en- descansado o dep. Ivo Si]Vei-1 sessão se encerrou, plácida
ta Antônio Gomes de Almei- Itaíópolis, que se acha em contra "acéfala". O delegado ra. Foi quando ,êste indagou I mente, porque outras denún-
da que falou sobre a estado de _bandono, Hísto- anterior, - frisou o' orador, se o deputado udenista Mac elas virão.

'

Estrada São Bento do Sul

Corupá

/'

Pediu aquele representan
te de vários municípios do

interior, que não ficassem
paralízados os serviços de
construção da Estrada que
liga São Bento do Sul a Co

rupá, reclamando contra o

f !;I to. Criticou o governo esta
dual pelo descaso, já que ain
da no ano passado o líder do

governo na Assembléia "afir ..

anara que os trabalhos teriam
ritmo acelerado" do que se,
deduz que, àqueles tempos, as
palavras valiam como na pe
ça de Shakespeare: apenas
palavras. E o objetívo polití
cóide daquela atitude, na

véspera das eleições, era com

intúitos -evídentas: Catar vo
tos, nada maís.:

Denunciados diversos atos de'
perseguição!

Ponte de AgllRs-Claras, no

Município de Brllsque

� ,y .-�._!:.;&t!:t:!3'ª'-_oi:� .. - �
�.,..

.....

TAC -:- TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S. A; E SERVIÇOS ,AÉREOS CRU-
ZEIRO DO SUL CONTINUAM A PROJETAR, JUN'fAS, EM SÃO PAULO, Q,NOME DE

[.iiÍ{jl'il-?J-:,' SANTA CATARINA. /

'NESTA CAPITAL, TELEFONES 2500 - 2111 - 3700

EM �ÃO PAULO - FONE 354111

.....

'A Semente (turismo) germina
"Diário Carioca"

Fala o

A nota de sensação, foi a

denúncia feita pelo deputa
do Lecian Slowinsky, do PSD,
contra atos de perseguição a

pequenos "funcionários do sul
tio Estado, notadamente pro
fessoras modestas 'que nem

sequer meios para, a mudan

ça possuem! Disse aquele
, parlamentar psssedísta que
conhecia os -easos, tinha os

nomes, leu-os, e frisou que a

tribuia .0 procedimento à
mesquinhez de políticos que
não estão ainda çônscíos da
sua rasponsabíltdnde. Depu-
tados governistas tentaraãi -,' , -, ,

descon . d t d
Novamente ° "DIARIO CA-Il'lst!Co, nao so em todas as

versar e o epu a o . -

d d b 'I di
-'

do jaaí tam-T
Orland B' t I' t RIOCA", edição e 22 e a 1'1 ireçoes o pais, mas am-:

,
o er o -1, em apar e,

I
·

d f' I
b

'

t
'

adia t st h t 1 p. passado, vem e se re en1'

I
em no es rangeiro.

n ou que es ran ava a "

fato, "já' que ao tempo da I
ao n.osso Estado, t� ao

I
de ;',)]0 ?on:od setpode .depreender,

camp nh t 1
manifesto de par ICU ares e esta eVI en e mais uma pro-

a a, o a ua governa- .

t
-

dor f'ala ld d
. poderes fazeI" com que Santa va de que urge a orien açao

ava em can a e cns- ., '

.'

tã
.

d
.

d
Catarma se movimente para e entrosamento do turismo

e quejan os, .seguin o o, ia fn-Tnela rí!
-

f d 1 S-
,

at al S tá A Ed
- concretizar uma rendosa in-

I pela ireçao e era. ao 11'-
u ecre ano lia

uc�ao,
' ,

-

d S 1 I
-,

o 'mesm . h' d d
dustria tunstJca. '. maos o u que a meJam

o camm o e a e1'- ,

t
.

d' f t
' -

t' t·
te'ncI' b d t· Isto, em sm ese, quer 1- con ra erlllZ a ç a o uns Ica

a so re a ou rll1a e po- , , . -

II'tI'ca cr' t- E 'l-
zer que Ja vem sendo bas- com outros Irmaos de todos

IS as. ra, POIS, a-
,

'
'

'. -

ment' 1" E 't t
tante notado, fora do Estado, os pontos do BraSIl. imo ou-

ave . m ou 1'0 apar e, .

'

dep t d J
-

C 11 dI') movllmentQ que se, faz, no tros tantos desta e de outras
o u a o oao o o e ..' >

• _ •

1 mb'o
'

t·' t' Estado, e prmCIpalmente em reglOes que Igualmente ,an-
e I u um acon eClmen o ." '

'

tristíssi . t b M _

Flonanopohs, para que a ca- selam entrosar-se com po-:,osmo. am em no u
·t I b' d'

.

d
'

t
-

f'
-

nicípio da Palhoça, o funcio- pI ah �drnga-d�er le S;J a maIs be o'UI ��s naçoets, en blmd' sa?,
na'rI'o J t· d S'l t·

con eCI a e IVU gal..a. raSI elIOS que, rans ar an-
us Ino alva, mu 1- .'

-

1 d e <e "f'
ces de entUSIasmo, nao sabem

a o u m recursos, ora

U'emI'tI'd t· l'�'
Eis um trêcho da nota em a quem recorrer para a for-

,

o por mo lVOS po hI- - ,.

cos"!
' ,questão., de autoria do jorna- maçao de esplendldos laços

lista Domingos A" C. ,:ijran- de amizade através da já
Continuou o seu discurso o f '" d" t· d

'

dão, depois de mencionaI: que amOSa m us na e paz e
deputado Slowinsky, cha- 'd d " h
�ando t

-

d l'd d
há mais de uma localidatle prospen a e que se c ama:

.u a a ençao aleI' o t' "

governo Para tais aconteci-
brasileira .de&ejosa de au- unsmo.

. _

m ntos I t d L
mentar...a órbita:, "{laje te- Na& palavras aCIma, estao

e ,amen an o-os. em- .

FI" l' f' d
,.

d
brou q 'b f

mos. maIS uma: onanopo IS,' con Irma as nas pagInas, o
ue po re pro essora '

-

'.. 1 • "

fôra ma d d d 1 d E
a CfJ,tlvartr. capI,1, de Santa mfluente Dl.{\RIO CARIO-

t do P

n a ado ta 't!'u d °D
s-

Catarina, conforme .nüitos já CA", da capital federal, parI
a aFa o IS 1'1 o e er- '.

-

rubad n f t·
têm presenciado., está, com um, homem de Imprensa que

I'

. a, a ron eIra com a

Ar:g ntina' Tent 'fd uma excelente organização pertence ao Grup'o de Jorna-
e

. t'
.

L tOUR' o 1. er local para prom.over ° turis- Hstas de Turismo, as realiza-
goverllls a aer e amos m-

'

_
'

'

, '" t
mo no Estado. Mits o pro- coes já concretas do que se

Sll1uar que IS o eram neces-, .

I''d d d ',. O d
greSslsta povo catarmense tem feito para desenvolvi-

tSI da eLs .e Se�VI?Ot:" epu- , sente, ago.l'-a, a natural e pa- menta da nosSa indústria tu-
a o eClan InSlS'!U e m03- t ·'t· t d d

,.,'

t 1· t d, 'd
no !Ca von a e e estender- nst!Ca, setor em que ineg'a-

rou a IS a os persegUI OS:' :
"

Ab' '1 B·tt t C t
Se alem de suas fronteIras: velmente a Transportes Ae-

IgaI 1 encour, as e- F'I . , .
.

'

. onanopohs que, pelas suas reos Catarinense - TAC
1an, Francisco Antonio de
Freitas, Antonio Sant'Hele-

estradas de rod�gens e �elas I
tem o orgulho' patriótico� de

suas regulares lmhas aereas ser apontada como pioneIra.
na, Ondina Borba, Acaíde da
Trindade, Manoel S. da Silva.

de recreio e de cultura, 'já Espeta-se que, dentro em

promove muitas e diferente,' breve, o governo estadual a-
E assim, mais um triste '

capítulo da atual era admi"
excursões intermunici p a i s, poie basilarmente essa cam-

nistrativa foi relatad,o na tri-
escreve-nos indagando sobre panha, Po.is a "indústria de

buna do parlamento esta-
aS entidades com quem Po- paz e prosperidade", .bem di

dual.
derá ligar:"se, a-fim-de inten- rigida, trai'ã ao Estado renda
si ficar o seu movimento tu- apreciável.
' .- w.._ • • -J' - ._.� • ..........

COMUNICAÇÃO A PltAÇA
I

O terceiro orador, o áepu
tado Petebista Braz Joaquim
Alves, enviou à Mesa propo
sição no sentido de que fos_
se enviado apêlo telegráfico
ao sr. Governador do Estado

Çomunico à praça, que copforme declaração de firma
registrada na M. D. junta Comercial do Estado, mudei à
sigla da minha ca:sa comercial, situ�dã. à rua Tenente Sil
veira, 25, de "A CASA LEILA" para '''CASA BLUMENAu".

,

Florianópolis, 5 de ,maio de 1956.

I"UCIO FREITAS DA SILVA

o Govêrno, segundo manchete de jornal, vaI m

trometer-se, êste ano, na Festa da Laranja, da Trinda-
,

de.
'

-

Mais uma tradição que vai desaparecer. � .

*

�:

, Êles não gOstam que fa1e'mos do leite, et pour cause.
Só quem pode falar do dito é S. Exa., o sr. Governa

dor. Para fazer demagogia: "O leite, que o Governador
manda, vender ao povo, por 4 cruzeiros, é o mais aaratc
do mundo".
Ê! Não é? Pois é!

Domingo último voltei do pôsto sem leite! Não ti-
nha!

•

Quarta-feira voltei do pôsto sem leite! Não ti-nha!
Sábado voltei do. pôsto sem leite! Não tinha!

*

Meu orçamento de leite para-maio:
COnSU111o. , , . ,/. ..

19 litros, no pôsto, a Cr$ 4,00 , .. ,., ..

74� litros de Ninho, a Cr$ 15,0.0 '", ..

76,00
1.110,00

93 litros

1.186,oó
Pelos calculas do sr. Governador Jorge Lacerda:

93 litros a, Cr$ 4,00 ,.,

','
, . , , , ..... , , .. , , . 372,00

Diferença entre a realidade e a demagogia,.,.,.
714,001

�.

*

E por falar nisso, ouvi que as donas de casa, da

Capital, a exemplo dos acadêmicos, Iyão promover ful

minante 'Ç!ampanha em prol do abastecimento do leite.
A:guardemos a- soiuç'ão que o. sr. Governador vai ar

ranjar! Deve ser bem amanteiga,da!

'. Florianópolis, Domingo, 6 de Maio de 1956

COMUNICAÇãO li PRAÇA

Cemuníeo à praça, que 'adquiri em 6 de fevereiro de
1956, dq sr. Eny Luz de Moura, livre e degembal'a'çado, a lo
ja situada à rua Tenente Silveira, 25, nesta Capital, "CA�.
8� LEILA", do 'qual não assumi o Ativo e Passivo.

Florianópolis, 5 de maio ele 1956.
LUCro FREITAS DA SILVA

)

MOTIVOS PARA PROPAGANDA
,.

THRISTICA -

/

Furna de Coqueiros e rochas de lquaçú
REPORTAGEM DE AUTORIA I direções. Este desgaste zarn
DO SR, ANGE�O RIBEIRO, I�bém poderá ter sido produzi
QUE' MERECEU MENÇÃO do pelo trabalho continuo' e

,

HONRO�A sístemático do vento (erosão
-Hoje (18-3), ao observar eália).

'

um avião que indo em, díre- Além destas colinas onde

ção ao aeroporto sobrevoava, vamos encontrar pedras de

bem baixo', as colinas de Go- todos os formatos e tamanhos

queiros,Jembrei-me da furna e colocadas nas mais varia
alí existente,

'

das posições, e, que outrora
E' uma 'construção natural (lO anos passados), eram,

que nos faz., pensar-nos ciclo- amcduradaa ou semí-escon-
I'. .

pes fabulosos que, por qual- dídas, acha-se a praia de Ita-

qu;rrazão, andaram em.épo- guaçú cujo nome, em 'língua
cas imemoriais, perdidos" por indígina, nos lembra pedra
estas plagas do NoVO Mundo g'rande.,
e güe, por distração, COl1S- , O homem pára, olha e pas

truíssém êsse abrigo de pe- ma diante de tão enormes

dras. pedras que pareeern 'estar de
A furna que já tem servido pé somente pdr um milagre",

de refúgio a-fugitivos de nos- Estas avançam pelo mar, i80-
sa penitenciária bem como à ladas ou em grupos, partín-

,

gente de Coqueiros por oca- do da orla da praia como ti
sião de revoluções (1930" por tans descomunais a bloquear
exemplo), está situáda na'o avanço de alguma frota ini
primeira das elevações e é miga imaginária ...
formada por um enorme blo- Por vêzes observamos pe
co de pedra sllperposta a 01,1-. dras que Se sobrepõem co

tras que lhe sel'vem de supor- mo equilibristas eternos' de-
te. safiando a açãe do tempo e

Está voltada na direção NO -dos homens, ..
(noroes te),. SE (sudeste) , ... , ....

aproximada:mente, sendo que I' Embora tudo isto deves�e
.da entrada principal nada se

I
seLconservado como um pa-·

vê devido a existência de ou- trimônio natural e ornamen

tras pedras ou vegetações que tal das imediações da capi
lhe servem de anteparo, Do tal do Estado, pará fins 'de

OCJJ lado oposto fi�a: uma peque- turismo não só para os de
na abertura da qual, após fora como para os de casa, a'

ter-se. galgado uma pedra, ação do homem vem se fa
tem-se uma bela vista pano- zendo sentir, como sempre,
râmica. de maneira destruti·va, , .

,

A origem, desta fantástica Pedras graníticas que aos

quão formidável construção, poucos vão sendo retalhadas
como de tantas outras espa- erp. blocos para alicerce ou

lhadas por estas terras dos em paralelepipeçlos para paI
brasis e do mundo afora, çamento. Se uns homens des
ainda não foi esclarecida su- troem a vegetação que reco-
ficientemente. E' de supor-se bria as colinas de Coqueiros
que elas tenham se originado outros retalham essas pedras
quando tôda esta região, ain- multiseculares. Todos coope
da submersa, fazia parte do ram, sistemàticamente, em

relevà submarino há milênios destruir aquilo com que a na-

passados. Uma das faces la- tureza nos brindou e que,
terais da pedra que forma ° mormente/ rugara em que há
te o .tia fUl'l1a, ou lapa (a de emPenho em fazer de Floria
sudoeste), nos leva a crer nópelis uma cidaae de turis:'
nesta hipótese: Ela se nos mo, nos serviria como motivo
apresenta como formada por a ser apresentado aos visi
prateleiras que foram escava- tantes.
das na rocha, em tôda sua Não seria conveniente que
extensão, Estas escavações a Prefeitura, MuniCipal desa
poderão ser a resultante

..-

do propriasse essas colinas para,
trabalho das ágUas através os futuramente, aí fazer o seu

séculos e séculos em que estas parque da cidade como, tam
pedras esti'veram submersas. bém, se empenhaSSe, junto a

Por estas prateleiras, fazen-· qllem de direito, no sentido
do-as de escada, pode-se su-, de evitar que aquelas' pedras
bir à parte superior da Pedra de Itaguaçú não 1'ossem des
de onde se descortina uma' truidas?
magnífica vista em tôdas as Angelo -Ribeiro

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


