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Despacho do ministro 'da Justjça num
_ ,processo edmlnstraíivo

RIO, 11 (v. A.) .- Auxiliar trata, foi iniciado em'6-12-55,
administrativo, chefe da Alo- '·e até hoje, decorridos qua

jamento Provisório 'do servi-l �,e cinco meses, não teve so

ço de Assístêncía a Menores, lução. Preliminarmente, re

Faustino Vieíra, em face de comendo aos' dirigentes dos'
lhe ter sido Imputado; .em orgãos deste Ministério que

,

.4C CO" "LO' l'f.,·) <leve reportagem publicada por um promovam imediatas provi-
', r ;_,ens c '-I. jl'J. _ "

....

merecer não SÓ fi nplauso, vespertino, a acusação de ciencias para que nao se re

desvio de verbas e de nar- pita essa procrastinação pre
ruas, também, o I:OlleUrSO dc-

cntízador de menores con- judicial à administração e
efdido do Poder Público. O

mstítutn Catai-lnense de Di- fiados à sua guarda, solici- aos ínterêsses do serviço pú-

reito e Médicina do '.frabalho teu. ao direto!' daquele Servi- bilco. Volte ao S. A. M., para

merece aqueles aplilusoS e
I
ço, I�S�atUrat?ao de processo que o respectivo diretor pro-
aCimmlS ra IVO. mova, incontinente, a ínstau-jaz jús a êste eoncurs.i't., I Levado o CaSO a' delibsracâo�

. ração de processo adminis-
do ministro da Justlça, o sr. trativo, como lhe determina o

Dep, Braz Alves (P'I'B.»: .

NeYeu Ramos deu despacho Estatuto dos Funcionários,Assíatencía social em Brusque .

ccncabído nestes termos: rícândo-autoríaadc, para isto,
"Este processo apesar da a adotar as medidas necessá

gravidade do assunto de-que rtas'"."

Cr$ 1,0'0
-

"QUE NÃO.SE REPITA ESSA PROCRAS
lINACAO PREJUDICIAL A ADMINIS-

, .

TRACAO E· AOS INTERESSES DO
,

-

SERVI:ÇO PUBLICO"
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Edição de hoje 6 pág-inas 12 de maio' de 1956.,

CARVAO EcSIDEI<URGIA DO SUL DO ESTADà ,INUNDÀCÕES EM TUBARÃO
COMARCA E OUTROS,PROBLEMAS DE CAPINZAL PROJETO E�1-FAVOR -DO
INSTITUTO CATARINENSE DE DIREITO E MEDICn�A DO TRABALHO - ASSIS
TÉNCIA SOCIAL EM BRUSOUE - TERRASNA ZONA DE CHAPECÓ - PROBLEMA
DO LEITE NA CAPIlAl- SEGURO AGRICOLA - OUTROS ASSUNTOS.

s, O quinto orador, dep Braz
da Veiga, Executor do PIaria O deputado pessedista fez lice Caldas trateu dos pro-

Alve-s, tratou de questão.. liNacional do Carvão, que pa- brilhante exposição a réspeí- blemas ligados às inundações
, gada à assistência socía: no

'ra cá veio com a missão de to, mostrando-se conhecedor que, periódieamente, assolam ....---.-----

Municiplo de Brusque.entrar em"contáto com as au- dos problemas da zona _ que o sul do Estado, dando, na
Pediu o apoio-dos seus lcl),-

oe c
-

otoridades e empresas de mi- I;epresenta. Em aparte, o dep. ocasião, trechos de um me- NOTICIAS DA ASS IA A. res p.ara o encaminhament.Q·
. "

neração para providencias a Orlando Bértoli frisou que marial que o sr: Prefeito de '
"

.

.

de uma indicação que terrnl- . ,

-raspeíto de- dois problemas "já estava se fázendo sentir :Tubarão havia encaminhàdo COM'ERCIAL' '
. nava pelo envio do seguinte

.

lmportantas: 1 - Projéto pa- a ação verdadeir'amente no- ao sr; Governador do Estado, telegràma ao' sr. Prssidsnte .' .

ra instalação do primeiro tável do governo Kubitschek" apelándo para o Poder Pú- Ab teci t d I 't"
-

INDIRETA< elo IPASE no Rio, cuja pro- as eeimenro e açuear a par icipaçao
conjunto termo-siderúrgico que vai atingir a todos os blíco 'afim de que seja auxi-

posição foi aprovada: "As- _ Desanvohvendo uma série dos empregados nos lucros
D""". Paulo préÍss (PSD): no sul do Esta'do', 2 - Rea- pontos vitais da aconomín líada a zona de que é repre-' -

d
. -

C das Emnrê
.,

f�.P co • sembléia Legislativa aprovou,' de médi as, a Assecíaçáo 0- as mpresas, umca .orma
Problemas do sul do Estado parelhamenta da Estrada de nacional. sentante. Teve o apoio dos

na sessão de quarta-feira mercíal' de Florianópolis obte- capaz de distribuir com jus-
O dePllt;'do Paulo Preiss, Ferro Teresa Cristina que,na... demaJs partídns, sendo apre- indicação deputado Braz Al- ve dos órgãos reguladores do tiça a parte que cabe ao em-

manifestou sua satisfação pe- opinião dos rosponsaveís a- Dep, Oliee Caldas (PTB): vado seu requerimento.
ves, sentido apelar para V()�,;- abastecimento de açucar 'não pregado. -c

la visita,'ao nosso Estado, do' tuais, é extremamente ne- Inundações em Tub:arão I ' .

li d C t íb
,-

.

I tite" ". sêncía fim autorizar contr.i- ficasse F orranopo IS '. aspro- I on ri uiçoes. ao:s ns I u-
,

eminente CeI. Oswaldo Pinto_ cessário. O deputado trabalhista 0- Dep. Antonio Almeida (PSD): '

d t t f lt t d A t dort E t'to serviço hospltalar e cre- vida do pro u 0, an e a a a os e posen a orlas - s a
_

....eG.lie.o8.é•••êO••oet'to@�gM:"..., "".�((;Cf;'�efii�"i®tj
Comarca e outros problemas dencíar médicos a .ander a�- que .se prenunciava. Em quo-' a Ássociação colhendo escla-.:

• • de Capínzal .sociados Ipase, .na cidade de tas F�duzidas e em dois ti- recímsntos sôbre a aplicação
:

(
'.

I
· : -

Brusque, Deslocamento asso- -

pos, o cri'stal e o refinado, fi- da :(.,ei" 2,755, de 16 de abril,
:

t
. ,

�
,

t
I O deputado Àntonio' AI"'!

cíados e seus terviços médi- cou garantido o. abastecimen- e sôbre a Portaria 79, do Mi-

_II:. '. C.,
.

e.ma�o��,8 e el.·- e. II:. ro�;c'�u:p:oanu' atae�t�l�"i;br.,oIClllàOaI�.apxdaPOr:a·�itee:cte:r� cos, desfalca (ompronietidn to, { nistério do Trabalho, que de-

,

L

rec'cita servidores. Sauda- Decreto n, 9 "7 ' Obtçve
\

a terminaram medidas atinen-

·ções".' Associação Oomercial fõsse tes à elevação das contribui-_
consideraçõeS' em torno. da protrogado' por trinta dias o ções aos Institutos de Previ-

• .

• cJ;.iação de diversa,s comarc,as ,. t b- t
. ,

d"' .�
• Dep, Lcnoil' Vargas (PSD): decre o so re 'erceIras ·VIas e enCIa.
• •• em nosso Estado, historian- .

S
�

d D' t' A', Distl'ibuição de. terras em ,e:'tá -,promovendo uma reu- essoes e Ire ol,'Ia - S

•• Os dad.os que a fôlha oficiosa a,presenta, com relação ao sub-abastecimen- •• do, com detalhes, as questões I" ,

9 30 hChalJecó 1 nião com a Fiscalização da sextas-feiras as 1, oras a
• to do leite, indicam justamente o que temtls anotado: a necessidade de o pro- • que surgiram relativamente

!
Fazenda, em da ta a ser a- Associação Comercial realiza-I blema ser encarado corajosa e objetivamente', " •• 'lOS cargos a el?s coti.-espon- .'

,

• O líder pesséeli-st� _encaml,. nunciada, com, os órg�os de em sua sede,-à r_ua Traja,no,• Cert(;!\ estava o sr, GovernadQr, quando anunciou· a aquisição de 300 v�cas •• dentes bem assim as decisões b d d
'

• nho.u um ap.êlo ao sr. Secr.e- I
clásse e aSSOCiados, para de" 1,3., so, ra o, s.e.ssoe� 01', m.a.-• de raça e a ime<liat� insi1tlação, de um posto de refrigeráção em Braço do -Nor- SI do Supremo Tribunal Fede- , d t". tano da -Agncultura e ao Gc- . bater o assunto.. ,lla,�' ,çr��. il�aIÉ!_p.9. em pal 1-

8. te, E certos an,damos nós em apla'!_dir e encarecer -essas duas p,rovidências. e ral de Recursos' a respeito. - ,.. , "�. "

• verna;��.:.....g9�!i�kl,(,_1:P.,Sj)lR'{��'� ::' .'Pz'��.p�ºã:o� no� '�c'r,(JS�'-;':;:_ ciP�r.;'9s, asZocia?üs e nas
• Errado foi o sr, Governador em querer,th'ar proveito político do assu,nto, • Oonciuiu cnt�ci..;.Sll�e ,des�e. iférenciar aos trabRlhO-{-;'.,que ConvlQ.ada .

.a man,lfestaJ.·�se q:'\laIS-tlodem, ser apresenta-: com afirmações da mais,. grof'lseira e bobad�m�gogi;J!., no,.dia_,�O."tle,MMo-r,:(}el'to, �"•• 'Nó-vrem,[b.'�'b.'''cteJ954.,estãctcri;i-. .
. -

� ,,"_
-

....:..
,� .',-

•
'

, • . '

.•'rI
- est'j, cr-ese-r;-v'ol'V-e11dr-J' � ,''''-;:-:J1€':', éli1� torná da í:eforína da dos verbalmente problemas

,e está ê�te .jOI,'nal,· r.1oott._and,',o'"iIue.J:! prôbl�ma ,Ç6�tint.}a"r.,.�.O.. llJ',_.3'.·,'s.�,.�.p".iOl�.f$,.,,·.- té:'n.dê,n'eia;s_i�. ";'e. ::cta'S a'.s' 110VâS- ê.emlU'<�as: entl:e. .
'

t" _. , -'

d
. t'" d O' P

e '

- .
. -" .

" são, de Terras em· Chapecó, Co;gsti uiçao, a'. As.Soclaçao e'm eresse .as, laSS·es 1'0-

• Os confron.tes nUmei'lCOS coJn., que ltl'eten'dem -l'eVtdaf-noS, .amda:mals en� • elas a de Capulzal, sobre -a '

t• no distrito de Caxa,mbú: Bis- oome,rcial ,P,l'0nunciou-se p.e- du oras.
_.�. terram o.Gov'êrllo,' I • qual principaln1ente queria "

•• Observe-se, de inicio, que êsses' con'fl'ontos são feitos entre o ano corrente' e J. falir.
- . toriou o desenvolvimento da

• o passado, finando a falta já era enorme, e as filas' começavam pelas 3 horas,
•

Lembroll q-ue está demo- questão, situou devida-ment.e
e o problema e chamou á. a ten-
• da madrugada! ! rando a prOVidencia que, pe-

,

.. ção' dos Poderês p 'I.blléos pa-• :.Obeerve-se, também, que em janeiro de 1955 � quando ,a carência eXigiU • lá Lei cabe ao Estado: mar-
�. .

.
• •

a disputa nas filas - o fornecimento. mensal foi de 170,842 litros, 'enquanto' • ca� a data da sua instalação.
• que (I de abri(último caiu. para. 163, 610 liÍ'ros {lU s'ejam '7 .232 litros a menos! • Frisou que já haviam sido
• •
• Observe-se, mais, que as quedas verificadas nas medias diárias, .de 1955, são • designados o Juiz, Promotor
•

'

: vem procedendo n:? missão
• menores do que as que se notam no corrente aJ:.1o: entre janeiro. el fevereiro., de e escrivãe,s, lUas que o sr. Go- --

-

• que lhe fôra confiaúa" Disse
'.. 1955, houve o decréscimo, nessa média diária, de 694 litros, enquanto no corren-

.•• vernador estava perdendo
. . _ que, por óra, laziu a adver-

• 'te ano, esse decl'cscimo foi de' 1.135 litros, ou seja, quase o dobro.; de fevereiro • tempo precioso."
: para março, em 1955 não' houve diminuição,' mas aumento, na média diária, •• 'Fazia então mais um apelo ten:�da qdue tirll,hb3 m�is um

• sentI -o e co a Ji':J.cao com
e que passou de 4,837,5 para 5,098 -'- ou sejam mais 261 litros, enquanto no cor- : às autoridades executivas no-

o Poder Público, 111;1; (jl;C, nãoO•. rente ano, o decréscimo foi de 166 lit(os diários; de março para' abril, de 1955, •• sentido de apressar a solucão '

. _ fOssem atendidas �suas'• � qu,ebra diária no fornecimento foi de 579 litros, enquanto, fio corrente ano, • do problema, marcando a da-
"- . s

• , •
. ,

. ponderações, traria para a

i foi d'e 1.076,
,.

• ta da instalacão da Comarca
•

.

t" b' d' '. .• 'de C·apl·nzal,'-cu.]·.a' populac..
a-o

tribuna dados positlv05. O 11-
Como :se vê, o. problema em 19'56 ,tem perspec lvas mais .som rias o que em -

_ _.• • der do govéno, e:n a1-rJte,• 1955, quando já se apresentava em crise crucificante, O jog-o é os artificiosl de • estava sendo prejudicada nos

e. ! ele. I mostrou, -se in.t,_,er,'essad� e,.o
..

, rn dor adI'ant- 11 "faz co
proporção, atirados a,l), povo,

-

não podem ,s�quer converice,r os que, do lado ,de .. seus interess-es. Pediu o _

_

...,

. e a, o ,
-

o ' • t d" d
.,

d Ch f I deputaao LenOl. \Tal ga" aC,l- mo o avestruz e esconde a
• lá, estão inutilmente queimando fosfáto, Tais confrontos, para serem hones- ., cre o, es e la, o e e c o I '

. .

•. tos, teriam que considerar, necessariamente, o' aumento dó consumo de ano : Poder Executivq.
.

,a�tou o seU pO,�'� de vIQ_ta, I cabeça pensando �ss�:n dei-

: _ para anõ e, sobretudo, a quantidade requerida para o. abastecimento normal, .1 Em seguida, apresentou in- I �,s�ndo que q u;. ,.1 arena:'! xar passar o pengo. Que
.. .0. d'

-

I' b. d ,':Justlça
e

CUmpl'ime.nto dos]se
convocaS;1em técnicos q teO Sem l'acionamento, sem exclusões, sem limite de venda al} mínimo de 1 litro por lGaçao em r::m o as prm- . . ..

• ' ,
,

• ... .
-

-

d' dISPOSItIVOS le:g'llS.. se estudasse pois que a Opo-� família, às vezes" • Clpals pL'eocupaçoes a ml- '. _ _.
'
'.

.

_ : () que os calculistas palacianos estão mostrando são algarismos referentes : nistrativas
.

daque·lt! impor- . " . ,. .

slça� nao quena adeptos,
G

a duas épocas de enorme deficit, de dura cr1se no abastecimento, O que pro- • tante municíopio notadamen- Dep, Osm ReglB :P.�.D): ,queria leite, pois adpetos não
I vaiam, até agora, é que o problema continua cada vez mais agudo, a castigar : te um novo prédin para a

Problema elo leIte lhe faltam. Frisou que a po-

I o povo,
I j : Delegacia de Policia e melho- pulação da Capital está can-

O : O sétimo orad0r, também sada d""s desculpas g verna
• Quando esm'eV'cm que o preço do leite a Cr$ '4,00 "possibilita à pobreza, aos res instalações para a Ca- ..

i;. ,o <-

ti • pessedista, foi o deP'Jtarlt Of\- mentaIS porque ou s resol
.. que não teriam meÍos para adquirí-lo a·preços mais elevados, fazê-10 em maior deia Pública. , ,. ..

'" e -

_.
. I m .Reg1s que SItuou, nos ::lts- ve o problema, ou então não

quantidade" - sabem que conscientemente estãG tentando· embair os incautos, •: pois há um racionamento, na venda, de 1 litro por família, quatro vezes por :se- -. Dep, Orlando Bértoli (PSD): I' vid�s termos, o ,:a,,? do f_or- f se mente mais
_

ao povo. E a
• o

P "t f' I I t'
neclmento de lell;(� a CapItal bancada udenista como de• mana, nos postos! Ondc, com êsse ,raCionamento', com a venda apenas aos que • rOJe o aVOl'eeen( o o ns!-
d É t cÍ

' '

: têm cartões, com. o lin1Jte de um só litro POlo famíliá _ onde a.possibilidade ele : tuto Catarinense de Direito e
o s a o'. .' costume, entreolhou-se, e ...

•e aquirí-Io em maior quantidade? _

.

0.' Medicina do Trabalho
I

r oomle:�Olfl ellzl�n,do que e�t: bateu palmas.
•

'

,.' orna_ Ja oca Izara, CGm ete·

• Aí a dema.g·ogia que profligamos, Aí o argumento :lfrontoso, que se apega .. talhes, o problema, e que o
.. ao fator preço-mínimo e' esquece muito de indústria, Os fatores aumento de • O deputado pesseo:lista 01'-
•

t· t
' .' A'

t tI. lando Bértoli ]'ustificOll, d
sr. Governador, pélr meio de

: consumo, racionamento drástico, aba� eClmen 9 super-precano, aUsenCla o a ,I a
órgão oficioso plete�, ler,C(

• do prod'<'to tr s vezes por s mana
-

'

.", tribuna, importante pro]'éto
•

ue, e,. X desvirtu,ar o· sentido con-stru-'
Se h�uvesse fartura nos postos, se a venda fôsse diária, sem racionamento, ... que estabelece PL'ovldencias

•• • oe tivo daquela crític,a, no S2\1
• e o preço mantido a Cr$ 4,00 - aí, então, seríarlÍos os primeiros a aplaudir a be-

•
governamentais a respeito do entender, mais qUe "olJortu-

• "

A' t- b r' t
.

['
.

a sr Jorge • desenvolvimento dos estuclos .

•
- nemerência do Governo. I, cn ao, ca e Ia ao povo an 'eClpa -se - o ,

.

• na". A bancada güvernist:a
•• Lacerda 110S elogios ao seu Govêl'no, porque aí o' problema es'tava resolvido em ••

do Inst. Cato de Direito e
saltou: "'não é pos,,:ivei!

t· d l'd d Medicina do Trabalho, cujo: ermos e rea 1 a e. I governo vende o leite mais
.• Finalmente gostUl'í;\IDOS que os advog'ados pal�eianos nos esclarecessem ti

texto, especifica o reconheci-
barato do que ousta" f! que-

•• qunn'i, ne"'se caso dn leite, tem l'azão, o sr, JOl'g'e Lacel'da ou o sr, Irineu 'Bor� •• menta de utilidade pública ]·'a.nclos .. So' na-o
.

'" � v
•

• referiu a ;1.c ..

I nhausen? : para aquela assochção, ben1 .

..-

• - O ex':Governador _ o' maior _: pelo menos, nãó tentou fazer demagogia • assim, lhe asse.gura uma sub-

I com o doloroso problema, : venção anual a Ser paga pelo

: Criou-o, não o resolveu, Íuas sempre o reconheceu" : Estado. Entre outras coisas,

: Leiam-lhe as Mensag-en:s e nelas encontrarão confirmados os argumentos : diz o deputado Orlando Bér-

• dos nossos artigos, Uma das caus�s da crise - proclamou-d - é o aumento do G toli, na sua justificaçao:
I consumo _ fator que' os calculistas oficiais teimam em ignorar, : 'Acresce ainda, que as cil'-

: E-as razões da queda da produção? ,I cUllstâncias at�ais, caractel'i-
: Lá está, na suá última M�nsag-em,a pags, 125, em primeiro lug'ar: "1-0 baixo : zadol'as de um mundo em

.' preço por que é vendido o produto". .' CI crise de transição, fazem

•= Jogando, pois, apenas eom o�preço - fatal'. de crise - o sr, Jorge Lacerda ! com que os estudiosos se vol-

• nada resolverá, E nada resolvendo, não há demagogia que o defenda, Trezentos •
tem para os temas sociaís, de

I discursos o'ritados não valem uma só das 3M vacas de raça que prometeu adqui- : que o trabalho é um dos mais

: rir; um 'd�a no retardamento do posto de refrigeração' do Braço 'do Norte lhel : eminentes, P _o r i s s o, tudo

• .ca�sa mais pr�juizo do que lhe adiantam tod9s os artigos dos seus' jornalistas, • quanto se faça no sentitlo d.e

: Essa a verdade, que não querem' ver, . :. valorizar () esforço do ho-
• .

mem, quando emprestll as i•. • .

à•
ó•••a••••••••••••••••••••••O••••••••••••••�••�.� .:. !luas cnerg1as ,c�}a!.'ão t:l·I�..,..-:-__._-=__ ,...=....:::.:o:..;::;=-;;:;_�=..:;;..;;...;;;..;._..:.......:.....�_;_"-.;..;;

�À��'�
-

, ... -- _,. -' " "., .•

'..
- ....., ,

.

Sessão proveitosa, foi a

realizada quarta-feira última

pelos nossos deputados esta
duais. Depois de lido o expe
diente e aprovada a ata da

. "

sessão anterior, o sr. Presi-
dente deu a palavra ao 1.0

orador' inscrito, deputado
Paulo Praiss.

1'a os l'eClá.mos daqLld�!. Po

pulação "que se considera
prejudicada pelo moela como

magogia governamental corJl ção de umà área de terras na

fótografias fi tudo, que é a séde do municípiQ de Her vaI

prêocupação oficial do !llO- do Oeste. Aprovado.
menta. Mas o dep1lLarlo, peso Projéto ct:Jm idêntico obje
sedista disse Que não viél'a à Uva para Pôrto Belo. AprQ
triouna para conversar Ji�· vado,
do. Viéra para dizer quo:: "um Na hor�" de "Exlicações
problema existia e precisava Pessoais", falar>lm, breve
�er resolvido". , mente o deputado Olice Cal:'

das, sôbre o seguro agríc01a,
o deputado O. de Oliveira co

municando a decisão do Su-

prem�, Tribunal .

concedendo
habeas-corpus ad sr, Adernar
de Barros, sendo, logo após,
encerrada a s�ssão, convo

cando-se outra Para' a pró
xima segundai_eil:a,

Àdiantou que o sr. Gov�r
nadar pretendia esconder u

realidade: pois quem queria
com'p,rar leite' a 4 cruzeiros
não encontrava gôta! O Go-

)falecimento do' sr, Júlio da

Costá Neves

i{ ORDEM DO DIA
'

Foi com geral consterna-
ção que tivemos Clencia do

faleCimento, em ,Concórdia,
do sr. Júlio da Costa Neves,
escrivão aposenta.co daquela
OQmarca e cidadão de

.

real
prestígio 110S meios políticos
da serra. .-('

.

O sr, Júlio da costa Neves
foi sempre pessoa ligada ao

progresso ela sua zona à qual
devotou o melhor de suas'
energias, fazendo-se por isso
credor da estima de quantos
conheciam suas atividades
sempre no sentido do bem
comum,

O extinto'era sogró do ilu�
tre 'deputadó Estivalet Pires,
ex-lIdeI: da bancaela pe3se
dista na Assembléia Legisl::;
tiva:
Pelo inesperado aconteci

,mento a nossa Gâ!-Uara Esta

dual, por intermédio do sr,

Lenoir Vargas Ferreira', líder
dO'PSD, pediu a inserção em

ata de um voto de profundo
. pesar pelo falecimento _ga
quela ,personalidade, no que
foi

.

acompanhado por todos
os demais líderes das diVer
sas bancadas com assento
naquela Casa do Povo.
"O ESTADO",-associa-s� l..�

eSSas homenagens póstumas,
'enviando à faniília do extin-

to, profunda.s

Projéto que autoriza a a

quisição de uma área de ter·
ras na' séde do distrito de
Santo Amaro da Imperatriz,
município da Palhoça. Fa
lou, a respe,ito, o dePl;tado
pesseclista Ivo Silveira, Pro
posição aprovada.
Projéto que autoriza aquisi-

l' "E "'tUJ1pO 5g0 o.

• Resistênt8�
·Inalteráveis
• Econômicos

I.Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 12 de maio de 1956
2

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- 4.DVOGADO -

Caixa Postal 160 _ Ita[a! _.

Santa Catarina.

DR. CLARNO' G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, '60.
FONE::, 2.468

Florianópolis _l\'lI\iDICO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334C.

Operações �, Doenças 'd� Se
nhoras - Clínica de AI'ultOS.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Ea-
tado.

.

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospl te.l de Caridade.
À tarde das 15,(;� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes .. Tel. 2766.
Residência _ Poaa Presiaente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
1\IÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas

CORAÇÃO -- FIGADO - RINS
_ INTESnNOS

'I'ratamento moderno da
CLINICA SIFILlS

de Consultório - Rua Vitor Mei·
OLHOS

E
OUVIDOS _ NARIZ eles, 22.
GARGANTA HORÁRIO:

DO Das 13 às 16 horas.
DR. GJ_JERREIRO DA Telefone: Consultório _ 3.415

FONSECA '

,
Residência: Rua José do Vale

Chefe do Serviço de

OTORI-I
Pereira 1?8 - Praia da Saudade

NO do Hospital de Florianópolis. �el�_s •

Possue a CLINICA os APARE·
R CONS-T-A-N-T-I-N-O--

LHOS MAIS MODERNOS PARA D.,
TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS
da ESPECIÀLIDAD�. MÉDICO CIRURGIÃO 'DR_ LAURO CALDEIRA
Consultas _ pela manhã no Doenças de Senhor�s - Pl!r!OB DE ANDRADA

HOSPITAL _ Operações - VIas UrinarIas 1À TARDE -:- das 2 as 6 -

Curso de aperfaiçoamenb e CIRURG.IÃO-DENTTSTA..
no CONSULToRIO _ Rua dos longa prática nos Hospitais de _ CONSULTOR!O Ediftcio

ILHEOS n", 2 I
I '. ,

Buenos Aires. Pártenon _ 2 and�r> -:- sala

RESIDÊNCIA _ Felipe Scb CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 _ Rua. ?,�nente Si lveina, �5.
midt n". 113 TeI. 2366. Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende d iáriamente das 8 as

3512
11 horas.

HORÁRIO: das 16 ás 18 ho- Sas e- 6as das 14 as 18 horas.
- 19 as 22 horas.-

Avenida Rio Bran- Confecciona Dentaduras e Pon-
tes !dóveis dI! Nylon.

..............o••�••••

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTisTA
Clínica _ Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado;. n. 5

Fone: 2225.

Consultas: das 8,UO às 11 ho
ras e das 14,00 às i8 horas
Excluaivamenve com hora mar

cada.
Sábado -- das ,9 às 12.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA
.

TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Cousu ltór io . João pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: -- 2.714. ,

DRA. WLAI}YSLAVA
W. MUSSI

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

ras

I Residência:
co, n .. 42.

Atende chamados
Telefone: _ 3296.

)

o 8STADO
...

Escritas comerciais e fiscais - Contratos :- Dís

tratos - Organização de Socíedades Anônimas - Peri

tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA� Atendemos todo e qualquer serviço do in

Agência: PóRTO ALEGRE terior junto às repartições públicas, desta Capital.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
.

HOEPCKE- 'I Fabrica' de Caixá-e
�AVlo.r40TOB «CaRL BORPeIE·· Esquadtias

ITINERAltIO

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

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

'

DE ALBERTO RICHTER
Rua 2� de Maio, 612 - Estreito - Florianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor quaüdade

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de IrItercambic I(Brasil) CADIB.
Se vai construir anõte o nosso endereço.
Sua vísíta nos dará prazêr,

NOleADOR PROFISSIONAL CI � 11: JI O t �
DR, WALMOR �O�: I C

D� :OSÊ TAVA�' Dontista para I UUe ii Ue u ouro
GARCIA -

IRACEMA crl·an�as I

.

Diplomado pela Faculdade Na- "
cí cna l de Medicina da Unlver- DOENÇA:S NERVOSAS E MEN- DR. JUAREZ PHILlPPI DOIS ESPETACULOS EM UM SO'

sldade do Brasil
- TAIS ...- CLINICA GERAL DIA 20 (domingo) 21 :00 HORAS

Ex-interno por concurso da Ma-
- Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

1
ternidade-Escola Insonia _ Ataques _ Manias - Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Te e-

(Serviço do Prof. Octávio RQ- t'rolllemática aretiva e sexual 10 andar. visão - Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co-
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimo lumbia: Alfredo de Franco e seu Quinteto Típico - Los
Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. l"siquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C.' Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1 Colegíales e seu jazz espetáculo.
do Rio de .Janeiro CONSUJ);�óRIO _ Rua Tra· Horário: 8 às 11 - 16 às MESA: Com direito a quatro ingressos Cr$ 200,00

Médico do Hospital de Cavidade jano, 41 _ .i!las 16 às 17 horas. h INGRESSO'. Para os "\na�o associados Cr$ 100,00.
e da Maternidade' Dr. Carlos RESIDt.NCIA: Rua .Bocaiuva. 18 oras

Corrêa 139 Tel. 2901 ,�itH_ Atende exclusivamente com A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Brí-
DOBNÇAS DE SENHORAS _

nR. ARMANDO VALÉ- hora marcada. to, a partir do Dia 8 do corrente.
PARTOS _ OPERAÇõES L'

Cons: Rua João Finto n, 16, RIO DE �SSIS
CLUBE 15 DE OUTUBRO

das 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil '

_--. A I DIA 13 -Çdomingo) 15 :00 HORAS
Pela manhã atende dià- da Assistência Municipal e Hos- DR. CESAR BATALHA D G di d'

•

d t h
riamente no Hospital de SILVEIRA

ran rosa ommgueira ançan e, .em omenagem ao

pitaI de Caridade D' d M� S' dCaridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- la as aes. era apresenta o um grandioso show in-

Residência: ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista fantil, com a participação dos pequenos e futurosos ar-

Rua: General Bittencoun n. - Alergia -
C
?linica � �e XAdultos e

I tistas da Dífusâo/Elorfanepolltana,
101. Consultório:

.

Rua Nunes Ma- rIanças n.alO , .

Telefone: 2.693. r-hado, 7 _ Consultas das 15 às
Atende M

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

18 horas. com Hora ar- C;. �.,:), da � Esqu dr j st DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gui- cada. uoUi U� ,,' d �a'
PIRES lherme, 5 _ Fúne: 3783 Felipe Schmidt 39 A Sa-
MÉDICO DOENÇAS DO APARELHO DI- Ias 3 e 4.

Com prática no Hospital São GESTIVO _ ULCERAS DO ES-
F'ranclaeo de -Assis e na Santa -rOMAnO E DUODENO, ALER- A D 'V O G A DOS

Cesa do Rio de Janeiro
.

GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
-

CLINICA MÉDICA NICA GERAL

Consul��!�IO��:I�itor Mei- DR. J(fLIO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675.- FILHO'
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20a enfermal-.a

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

midt, 23 � 2° andar, apto 1 - CUf,so· de neurologia (Prof.
Te I. 3.00:.:. • Ausu__egesilo).

Ex-interno do Hospital mater- I
DR. HENRIQUE PRISCO nidade V. Amaral.

PARAISO DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova-

rio s e útero
.

Consultório: Vítor Meíreres 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência : Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLíNICA GERAL ADMIN�STRAÇÃO

Er:pecialista em molé�tias de Redação e Oficinas, à rua Con-
I Senlloras e vias urinária.s. ._ \ ,"';.beiro Mafra, n. 16Q__ Tel. 3022

I Cura radical das mfecçoes - ex. Postal 139.
e 'ag.udas e cromcas, do aperelho Diretor: RUBEN;; A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB (genito-urinário em ambos 08 Gerente: DOMI'NGOS F. DE

MUSSI ' sexos. AQUINO

MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA OLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
Horário: 10% ás 12 e 2'h ás li. Ltda

GERAL-PARTOS Consultório: R. Tiradentes, ).2 Rt', Senador Dantas, 40 _ 6°
Serviço completo e especiali-

._ 10 Andar - - Fone: 3246. andar. .

zado das DOENÇAS DE SENHO-
Residência: R. Lacerda Cou)- Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeirr

RAS, com modernos métodos de
. tinha, 13 (Chácara do Espanha, Rua 15 de Novembro 228 50

diagnóstic&s P. tratamento.
_ Fone'. 3248. sala 512 _ Sa-o' Paulo.

SULPOSCOPIA _ HISTERO -

andar

SALPINGOGRAFIA _ METABO- ASSINATURAS

LISMO BASAL
- 1 Na Capital

�'\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DEI Anu c-s 170,\)0

Eletrocoagulação - Raios Ultr� CARVALHO
Semestre Cr$ 90,00'

Violeta e_I.nfra V�rmt;lho. MÉDICO DE CRIANÇAS Ano �.�.�����i�rCr$ 200,00
Avenida do Estado 1666/76 Rua

Consultoria: Rua I'rajano, n .. 1, pnERICULTURA _ PEDIATRIA S t C" 1100(1
10 d Edificio do Montepí o u,

emes re r.. , .

�n ;:t� -:- D 9 às 12 ho;as __: '1
_ ALERGIA IN.FANT.IL... Anúncio mediante .contráto. Telefone: 37-06-50

Dr. o��koSL
as Consultório: _ Rua

TJradeJ.., ,Os origi�ais, _;"esmo n�o pu-
..J!;

D 15 à 18 'horas _ Dra. tes n. 9.
..

b licados, nao serao devolvidos.

MU��I s, I Residêllcia: _ Av. Hercl1lO A direção não se responsabiliza End. T�eg. "SAND�ADE"
R 'd' '. Avenida ·Trom- Luz n. 155 . - Tel. 2.5�0. pdos conceitos emitidos nos ar-

e�1 e��la. I Horário: _ Das 14 as 18

ho,\tigos
assinados.

pows y, .

i ','as diáriameute
'

'--Imo' JÚLIO DOIN I .------
-------

INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA o leitor encontrará, nesta co-

DR. NE\VTQN luna, informações qllle n.;;cessita,
MÉDICO D'AVILA' 'dià,'!amente e de imediato:

ESPECIALISTA EM OLHOS
CIRURGIA GERAL

'J'ORNAIS Telefone,
OUVIDOS, NARIZ E 3:ARGANTA

D d
� horas Procto- O. Estado "............. 3.02,2

TRATAMENTO E OPERAÇõES oenças e ",en.. -.. A G'lzeta 2.656
lnfra-Vermelho - Nebulização - logia - EletrIcidade, Medl,·a. Diário dn T'---1e 3.679

Ultra-Soro Conc-Iltório: Rua VItal Me'·
I O'"

,

I 2688
(T�atamento de sinusite sem reh,s n 28 _ Telefone: 3307. ,mprens2, .i1",".3 •••••••• •

operação) .' 'lias' Das 15 horas eIII HOSPITAlll;
.

,-,onsu . Caridade:
Anglo·retinoscopia - Receita de diante. (Provedor) 2.314
Oculos - Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 )...

.. . ....•

2.036
de Oto-Rinolaringalogia (único j: Rua: B(umenau n. 71. llo:tarla) ,.....

3.831
E d)

Nereu Ramos .

no sta o
, , 'l'l't 3 167

Horário das 9 às 12 horas e
.

,,1 I'ar .. 10 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA TONICO ZENA

dae 16 às 18 horas. i
DR. ANTONIO BATISTA

São Sebastião (Casa de,
53

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLn • ,:I, i,
.

1

Consultório: _ Rua Vitor Mei-,i JUNIOR M�����áad�"D��t��'C��: 3.1 -Fones: 25-34 e 25·35 -

r�les 22 _ Fone 26'16. , C.' '3121
--_ .. ---- À SUA MESA!

Res. _ Rua São Jorge 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE Ias OIrea........... .

Fone 24 21. / CRIANÇAS ICHAMADOS UR-

Consulta� das 9 ás.11 horas. GENTES
.

DR. MARIO WEN- R e Cons Padre Miguelinho, I Corp.o de BombelI'os .... 3.Jlt
es..

Iservlço
Luz (Ruclama-

DHAUSEN ,

12. ções) .

CLINICA MÉDlCA DE ADULTOS .
. �o!,íc�a (Sala Cúmissário ..

E GIHANÇAS. DR I LOBATO I!_O!i_CI.::_(G�b. De_!_egado)
..

ronsuFório - Rua João Pin- I
., COMPANHIAS DE I

to.v 10 _" TeL M. 769. FILHO _. TRANSPORTES

Consulta�: Das·.4 às. 6 horas. I Doenças do aparelho respiratório �AC :................. 't700

Residência. Rua Esteves Jú- T:UBERCULOSlj;,. I .ruz�ll'o do Sul 2.500

nior, 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADluSCOPIA Pan:llt ..............•... 3553

______ DOS PULMõES VarIg 2:325
L"d A- 2.402

DR. NEY PERRONE Cirurgia <lo Torax OI e ereo ..
'

.

'MUND
' Formado pela FaculdaJe Nac1o- Real 2.377

nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas .. . . . . . . . . .. 2.300

Formado pela Faculdade Nacio· Tisi,oclrurgião do \Hcapital Ne- HOTÉIS

Ilal de Medicina Universidade rêu Ramos Lux . .. .. ........••.....
2.021

do Brasil Curso .do especialização pela Magestic _,_ '," 2.276

RIO DE JANEIRO S. N. T. Ex-ínterno e Ex-assls- Metropol 3.147

Aperfeiçoamento nd' "Casa de tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta 3.321

Saud.:: São Miguel" Guimarães (Rio). .

.' Cacique ............•... '3.449

Prof. -""rnandA Paulino Cons.:· Felipe Schmidt, 38 - Central.................. 2.694

Interno por 3 au;)\,} do Serviço Fone 3801 ,

. Estrela .........•••.....• 8.871

de Cirurgia
-

I Atende em hora marcada..

lIdeal....................
3.659

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

OPERAÇÕES 'I!<O'- Fone: 2391i
• ',' J?isque 06

CLINICA DE ADULTOS ,

-

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

. Caridade, diál'illfYl'lnte p ..1a ml'.-

nliá. ,

'R'ESIDf:NClA.

O horál'io de saída de �rianópolis será às 24,00 AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
[,OI'I1S e do Rio de Janeiro às i6,00 horas. A ASSOCIAÇÃO OATARINENSE DE MEDICINA

Tanto n: Ida corr:� na Volta o navio fará escala nos dlama a atenção do povo, para as palestras que estão
, portos de Sao S�bast.Iao, Ilha�ela e :U�atuba. 14as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

. ,'. r.�ra., ��Iholes ��fo�r���o�s: dIrIJam-se. à sé�e da
I se,n.do. irradiadas pelil. :g_á_4_io piáriq g!l- Manhã, tôdas as

EmpI esa, a lua Conselhell o Mafl a, 30 -- Telpfone �2-12. sábados, as 15 horas. '.
.�......�rc9111

I .

./

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_

��se.
.Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolis .

Expresso Florianópolis L1.a"
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

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

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

Er-.d. 'Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/:;6
Telefone: 12-30

End. -Telag. "SANTInRA"

Filial: SÃO PAULO
"Riomar"

Comendador Azevedo,
.

64
Telefone: 2-�7-33
Atende "RIOMAR"

Elid. Teleg. "RIOMARLI"

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomàl'''

J\,gência: BELO HORI·
ZONTE
"Riomar"

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

Rua Dr. Cal'mo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RlOlVIAR"
End. Teleg "RIOMARLI"

.

NOTA: - Os nossus serviços nas praças de Pôrto

AlegrE', Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
.

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

2.40'1
2.038
2,1i94 .

( D A VOLTA

Fpolis. Itajaí 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

JRMANDAD� DO DIVINO ESPIRITa
.

·SANTO E ASilO DE ORFÃOS
FESTA DO DRAGO

CONVITE
De ordem do Irmão Provedor, convido os Irmãos, pa

la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, nas

Festas do Orago, conforme consta do -programa que se

gue :

Novenas - Em sua Capela, com início dia 11 às 19
horas, e que se prolongarão até o dia 19;

Missas - Dia 20, a primeira às 6,30 horas, com co

munhão geral e a segunda, às 8 horas com a asaistencia
de S. Excia. Sr. Arcebispo Metropolitano, que pregará ao

Evangelho.
Barraquinhas - Com início às 19 horas 'durante as

noites de 20, 21, 22, � 23, quando serão queimados lindos
fogos de artifício.

A Provedoria, na certeza do comparecimento de to

dos os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros' agrade
cimentos;

Gumercindo 'Caminha, Secretário.

•••••••a.o•••••o�..........�

•

Restaurante Napoli f
Rua Marechal Deodoro 50. i
Em Lajes, ne Sul do Brasil, o m�lhor!:

_:Desconto especial para os senhores viajantes. --

. .

BORDADOS' A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nu+es Pires 1Z.

....._..- -. ._w..,�� �_

Viagem com seg,raoça
.

e
. rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
---

�·BAPIDO�SUL:B('SILE1BO-;=-
Florianópolis - Itaía' - Joinville � Curitiba

. � ....-�,,:,,-

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

ou Repartição. Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

Organização Juridica
Confabil Ltda.

DE
Dr. Ney
Onofre

Douglas Bello - advogado
Alves Pereire - contador

--:0:-- J

Séde: Rua 'I'raiano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,
10 ['ndar.

Ftor ianôpolis . -:0:- Santa Catarina

Á HORA DO

TÔNICO ZENA

;,'

Campanha Contra' o rCancer

-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 12 de maio de 1956 4

A DERROTA DO SELECIONADO DO
r BRASil DIANTE DA INGLATERRA

Infelizmente não dispo- dendo para o Caravana do

Na tarde chuvosa e fria de - multa de Cr$ 1.000,00 por .

.

.. nho de tempo suficiente pa- Ar, firmando-se logo em se-

quarta-feira fomos encontrar atleta e perda em favor do ra comentar os jogos de to- guida, desta equipe dotada V E N D E - S E
na Agência Progresso, ad- adversário, quando se tratar 'TIh M

.

f f
.

1 d d G' d das as rodadas do Campeo- de bons atletas, quase sem-, Vend·e-se um quarto deI •

I d ., o�az. azzonI,. o a.mo-, orço .ISO. a. o e mo e .
a

quirindo os jornais do dia, o de competição otícíal, os
so "Olímpíeus" aSSIm VlU a

. boa vivacidade de Alvaro. nato Citadino. Quando exa- pre calmos, coordenados, é imbuia, em perfeito estado
dr. Arnoldo Suarez Cúneo, pontos ou vantagens conquis- derrota do Brasil ante a' Os demais estiveram írregu- tamente encontro-me um a equipe favorita ao Cam-

I

por Cr$ 6.000,00. Tratar à.
presidente do Tribunal de tactos na competição". Inglaterra por 4x2: lares. Não poderiamos mes- tanto "folgado" e, penso em peonato. I rua José ·Maria da Luz nO
Justiça Desportiva da Fede- O art. 125 do Regulamento "Sabiamos 'que a peleja mo ter maiores possibilida- escrever alguma cousa, já * * * 78 (sábado à tarde e do-

ração Catarinense de Fute- Geral da F. C. F. assim reza:
era difícil para o Brasil, sa- des, pois a defesa, aberta, vão lá dias passados dos jo- O Caravana do Ar, a meu mingo).

bol, cargo que tem sabido de- "Nos íoaos amistosos, a titulo biamos que a equipe ingle- permitia as incursões dos gos que aconteceram. Mas, ver, é a equipe mais obje
sempenhar durante anos, de experiência e mediante

sa, mesmo com varios ele- avantes ingleses, restando, de vez; enquanto, roubo um tiva. Possue um ótimo ata-

COl� eficiencia, inteligencia e consentimento do presidente mentos novos, estava em' num momento ou outro, a tempinho - como agora - que (confirmado pelo nú-

izençáo de ãnimos, a ponto da F. C. F" poderão ser in- di -

d d b d Z' d para apresentar as seleções .mero de pontos). Se, em P R E C I S A S E_ eon Içoes e, ar om espe- presença e OZlmo na ' es-

de merecer a confiança e os cluídos atletas vinculados a
taculo, porem. o que não po- truição. Pavão era o pior de das rodadas. Já publiquei as determinados momentos, al- -

aulausos de quantos regem o outra associação, desde que deríamos esperar, apesar de todos, comprometendo o ter- seleções da la e 2a rodada. guus atletas não perdessem BALCONISTA
e�uorte-rei em nosso Estado. esta concorde previamente. tudo, era uma exibição pes.. reno central do Brasil. So- Hoje então, apresentarei da a calma e jogassem exclu- Pr"ecisa-se de' uma com'

Abordando-nos, s. s. decla- Sendo o atleta vinculado a
sima do "onze" brasileiro, mente após os 30 minutos, terceira, quarta e quinta. sivamente para o conjunto! desembaraço, apresentar re-

rou ter' fl'cado surpreendido outra Federação, será índís- .

I d M'l- Antes disso, porém, comen- poderia ter melhor sorte I
ferências.

pior que aque a e I ao, recuperamos um pouco a

com a leitura de uma nota pensável o pronunciamento principalmente nos 30 pri- personalidade. Dequinha tarei resumidamente como nas partidas qUe perdeu. � 1 Tratar em Modas Cliper.
ínserída nesta folha, na edi- da C, B, D." melros minutos, quando fo- passou a adiantar-se mais e

estão se me apresentando as uma equrpe que se movi- Trajano, 4.

ção do me?mo dia, a propósi- Agora quanto a punião do
mos inapelavelmente bati- equipes no atual certame. menta bastante em cancha,

.to da decisão do T, J, D, q�e atleta, o CÓdigo Brasileiro no
dos. Fracassou, por comple- foram mais .procurados os Iniciando pelo Colegial, possue -hons arremessado-

multou o Avai em mil cruzei- seu art. 228: "Participar de
to, a defensiva e os íngle-. ponteiros. Paulinho foi su- confirmo as palavras de seus res

,
e apesar de não pos- ,

. rOE; e suspendeu por cinquen- competição amistosa ou de
ses, logo nos 5 minutos íní- perior a Canhoteiro, este próprios dirigentes: O Co- suir todo o meu favoritis- COBRADOR ,PRECISA-SE

ta dI'as o al'quel'ro Domi, do ensaio por associação que não f tI' legial disputa o Campoena- mo, venho' a considerando Na "A Modelar" -, Exige-
:_.. ciais, já tinham marcado apatico, ih ando e cone UIn.

Guarani.
a sua, Sem autorização desta: dois gols, culpa exclusiva. do mal. Mas estivemos a to, unicamente com a inten- também, como forte concor-

I se Ffança,
'

Eis a nota em questão: Pena - Multa de Cr$ 500,00 de Pavão e Djalma Santos. pique-de marcar e a chance ção de adquirir experiência rente 'ao titulo.

, "O Tribunal de Justiça a Cr$ 1.000,00, e, quando a-
E' verdade que Dequinha nos abandonou nestas oca- para futuros Campeonatos. * * *

Dec:por+l'va da F, C, F. a [ul- mador, suspensão de 50 a 100
d b I

..'-

f De fato, o Colegial é uma O Doze, sem favor al-
" u per eu a o a no prrmerro SIOes, que oram raras.. en-.

I Vgar pelas suas últimas de�i- dias", gôl, mas a cobertura não foi quanto os ingleses, mesmo equipe fraca. Fez em al- gum, é a equipe mais regu- . encJe .seso-es na-o esta' sendo muito Como se verifica, a pena f'eít E tã
-

b '1' [guns J'ogos com que seus lar' do certame. Não e' uma
rei a. n ao, o quadro na- com a ascensao rasi eira, ..

bon�inho para o Avaí, Assim que o T, J, D. aplicou ao jo- cional perdeu-se, com o au- tiveram mais "oportunidade, adversários suassem em de- i equipe com grandes indiví- U .

I'
,-

de ex gador fói a mais suave: 50 mas ia suas camisas. Isto é dualidades. Posso até dizer.
ma

mda�UI)na-p ama (de-
é que na sua reumao s -.

di
mento do nervosismo, com

I
salvando Gilmar duas vezes

I'
. I, " sernpena eira com eixo

ta-feira última, apreciando o raso a falta de -marcação, mor- e Zozimo unia & queda do cousa ogrca e compreen- qUe e uma equipe modesta. tra I • -

r
caso do goleiro Domi, do Gua- Ainda mais, em 'vez de .,..

t I d d D' 1
. . . sível, Naturalmente se o I'JOgandO totalmente a base I ca.nsmlSSa?, po las, man-

, men e nos
.
a, os, on e ja

-,
nosso arco, que pareciarma- , IS correias um e'

f
,. luíd no con Cr$ 1.000,00 pagou o Aval aos S Colegial puder vencer uma de chave, em certos mo-' '

. I'
IXO para

rani, que : 01 IUC Ul o
-

f d F' C F OIn nte a
ma antes e· Nilton Santos nente. o nosso quadro esteve

idar serâ
I serra circu ar com 4 ser-

d A
.

a pugna con Co res a . , ,s e
f

.

it I· parti a; sera d,e
.
veras um' mentes, vê-se toda a equípe

:

I'as'
-

t d djunto o vat n
-

t de E' qu prasídencía
eram presas aceís

'

para, J.:\1111 o ma
.
e a ascensão que. u ••

t t
.

. I ' um con a 01' . a força
tra O O'll'mpico, o colendo de- me a, e a G

.

St I M t
.

'f'
.. caso In eressan e para a amarrada a uma jogada. I' t

'

d Tribunal de Justica Des rainger e an ey a - se ven lCOU jamais alcançou .

M
_ . . I um mo me e um carro para

cidiu multar o Avaí em mil .0
.

"

-

thews. A rigor somente Gil- I um rendimento superior. O equipe, as, nao vai e mn-
,
Se não fôsse tão chegada a

puxar b 'd' .

portiva que melhor que nin- I
. .

d t'· , ,
arcos e . lversos trI

cruzeiros e aplicar ao nova-
d d:f' I

mar teve presença na reta-· resultado de 2 a O foi justo, guem VItU, dJoga a� edc:�ll:�S esse. fator, talvez alc�nças.- lhos. Vêr a Rua SI'lva JardI'm
to arqueiro a pen{ de suspen- guem·'compreen e as 1 ICU -

guarda. ,'POiS o "English Team" este- por par e a eqUIpe lrrgl- se lrderar a tabela até o f1-

são por cinquenta dias, O elades que atravessam oS nos- E o ataque? Sem qualquer Ve sempre em. maior evi- da pelo sr. Heber. Contudo, nal do Campeonato. Por

Avaí não concorda com a ele- sos clubes com os gastos as-
apoio, teve que viver do es- : deticia". merece a equipe do Colégio causa disso, o claro, não

Clsao do T. J, D. e parece
tronômicos para se manterem Catarinense todos os nossos deixa de ser uma equipe

propenso a recorrer ao Supre- �,e�11pre procurando fortale-
.�••••••••••a ,aplausos, pois, vem dispu- credenciada ao titulo, por-

mo Tribunal' de Justiça De:>- Ler suaS equipes de profissio- tando um Campeonato a ba- que' acima de tudo, vem

portiva, de vez que ao incluir nais, aspirantes e agora ju- PAY·SA.NDU- F·UTEBO·L CLUBE s'e de fibra e raça,' dando primando por notável regu-'

o arqueiro em seu esquadrão venis, teve uma a�itude no- assim, com sua presença, laridade, demonstrando es-

na pugna contra o Olimpico bre: solicitou à F. C, F, para maior brilho ao Campeona- tal' bem treinada.

teve o cl'idado de solicitar a l;:'le nos jogos amistosos as Do Paysandú Futebol Clu- 1° Tesoureiro _ Luiz Coe- to dêste ano. .)E- * *

devida ilcenGa á F. C. F. e não !Jenas de multa 'possam ser be, desta Capitàl, recebemos lho
* * * SELEÇÃO DA 3a RODADA

ao,Guaran: por não ser pro-
Lambem reduzidas de 50%, um aten·cioso ofício COnlU- 20 Tesoureiro -

HerCíliOl
Quanto a equipe. do I..i- Saulo - Zé Luiz - Mau-

fissional o futuroso goal- solicitação essa que foi de nican,do a eleiçãQ de' sua Enio Trilha ra, é sem' dúvida,
.

a m'ais ro - Nelson· - Afonso

Reeper. Aguardemos os a- pronto atendida Pelo sr, Osni
nova diretoria, o que agra- Conselho Fiscal _ João credenciada ao titulo. Jo- SELEÇÃO DA 4a RODA,'DA

contecimentos".
Mello, decemos. Alves Filho, Dirceu Costa, .

gaudo quase qüe exclusiva- Afonso - Maçhado
Escrevemos a nota sem a

O Tribunal de Justiça Des- A nova diretoria em refe- Braulino M. da Silva, Nilo, mente a base de corta-luz Zé Luiz � Nelson - Picolé

intenção de menosprezar o )ortiva merece aplausos e rência está assim constitui- Aquino e Waldir Gomes. (tesoura), usando ,como pi- SELEÇÃO DA 5R RODADA

orgão disciplinar da F, C, F, não censuras pelo modo como da: , Técnico - José Maria da vot um atleta com qualida- Machado - 'Zé Luiz-

O que sabiamos era que. diri- vem interpretando a discipli- Presidente' - João Aree- Luz Neto
...

.

des excepcionais para tal, Mauro - Márcio - Picolé

gentes avaiaJ;1os estavam des-
na desportiva em nosso Es-

no Alves Guarda-esporte ._ Edel- o Lira vem confirmando * * *

gostosos com o resultado do tad,O,
-

, iVice-Presid.ente - Wa1- cio A. de Souza
.

SET bem dirigida pelo téc- Sen;r mais, nada prome-

J'ulgamento do protesto do Casoi,) como o do AVal·e do
mor de Souza Departament M'd' _

nico Valmir Dias. Apesar tendo', a não sel' as meda-
l' D

.

t-
o e lCO

Guarani d�nunciando a irre- go,elro oml es ao se suce- 10 Secretário _ Hamilton Dr. Ney Mund, Dr. Antônio de ter começado o 10 tur- lhz.s, despede-se, silencian-

guIar conduta do Avaí e do dendo em, grande esc�la em dos Prazeres �

I Batista e dr. Hamilton.Stoco no com o pé esqueido, per- do-se, JAYME KLEIN.

jogador. todo, o palsd O ql�e es�a

ha-I
20 Secretáfio _ João Ja- Orador - Dr. Paulo Gon-

- ............................-.......-.-..............-.-••••_..-••.- WJ".!".-..

O dr. Arnoldo Suarez Cúneo venClQ e �a a maIS na_da me- cob_ de Souza ,zaga Martins da Silva.
nos que mcompreensao dos \

INSTITUTO DE I APOSENTADORIA
gentilmente solicitou-nos o

comparecjrr{�nto à séde. da senhores dirigentes dos clu", e••••••••••" e.ID -
E PENSõES DOS MARITIMOS

.

F, C, F" pois queria que es-
bes para com o novo Código

tivessemos bem ao par do Brasileiro de Futebol. ADIADO' AVAI X PAULA RAMOS
julgf).l'l1ento,
Atendemo-lo prontamente

e juntos subimos as escada
rias da entidade efecefeana,
Lá "Chegados, S. s, exibiu-nos

todos os papeis do processo,
bem como o novo Código
Brasileiro de Futebol' e o re

gulamento Geral da' Federa
ção Cata:rinense de Futebol.

Examinando-os, pudemos
vem com bons olhos que na

realidade a decisão do T,j,D.
foi mais que acertada, acer-

JUSTA A DECISAO DO T. J. D.
,

'

BASQUETEBOL JUVENIL

Delegacia em Florianópolis

Aos Senhores Empregadores e Associados

DnCES E TORTAS Marcado para a noite de die", devido ao pessimo es

quinta-feira, o prelio Avat tado ,do gramado, ocasiona
x Paula Ramos para decisão
do troféu "Jorge LaceTda". do pelas copiosas chuvas do
teve que ser adiado "sine- dia anterior�
...........................................

PARTICIPACAO,

Participamos aos amigos e pessôas de nossas rela
ções, o nosso enlace matrimonial realizado em Curitiba
no dia 6 do mês fluente e oferecemos'a nossa residência.

AI. Ad,. Konder nO 3 F.lorianópolis
Pedro Docola e senhora

AVI_aoDoceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
tOoJ.'tas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
sarros. Rua Feliciano
�uries Pires, 12 .

1) - De acôrdo com a Lei nO 2,755, de 16-4-56, publi
cada no D, O, de 20 do mesmo mês, comunicamos que, até
a decretação da Lei Orgânica da Previdência Social, a con

tribuição para êste Instituto será calculada na base de 7%
sôbre a importância mensal efeti:Vlü;nente percebida pelos
associados, a qualquer título, nunca, porém, 'inferior ao sa

lário mínimo vigente no local e até o, máximo de três (3)
Vezes o maior salário mínimo vigente no País (Cr$ 7.20.0.,00).

2) - Os associados que já vêm contribuindo pelo art.
30 da Lei nO 1.136, de 19-.6-50, continuarão a descontar tam
bém na base de,7%, até dez 'Vezes o maior salário mínimo
vigente no País (Cr$ 24.000,00).

.

3) -:- Os cálculos, de acôrdo com a nova lei, deverão'
incidir sôbre Os salários percebidos pelos associados a par
tir do mês de abril último,.

4) _.:._ Continuará vigorando a taxa de 7% sôbre 10
veZes o maior salário mínimo vigente no País, para o

pessoal empregado nos serviços Portuários, 110S Estados,
abrangidos pela Lei nO 593, de 24-12-48.

Florianópolis, 12 de maio de 1956.
ATALIBA GONÇALVES DAS NEVES

DELEGADO

o E SIA D O
tadíssima. O mais antigo Diário de
A denuncía do C. A, Gua- Santa Catarina leia e as

,ine.mni procedia, pois para in

cluir um atleta num con

junto, não basta dirigir-se 'á
entidade, E' necessário o con

sentimento do clube a que
,

está vinculado o jogador,
O Código B·rasileiro de Fu

tebol, no seu art, 173, diz cla

ramente:

.... Jfa,..thal DcocIrt....u.L ......dD"
..

<��....o'

'. fONES.aa, GUf c:araaF.aa� \.
.

CURITIBA 'J'n.E("�\HÂ"P�OSEBRAIlI "ARIU!lÃ -DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E' CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
Consultório - Rua Nunes Ma-

"I I'· d
chado. 17.

nc uu· em seu,qua ro pa- Horário das Consultas ...L das
ra competições oficiais oi a- 17, às 19 horas (exceto aos sá-

mistosas, atleta que não te-I haRoos)d·'· R v· d d..

eSI enCIa: ua Iscon e e

nha condição de jogo: Pena' Ouro Preto, 123 - Tel. 3559.

CRÉDITO MÚTUO PREDIAL
Os Dirigentes do u:Crédito Mútuo Predial", o mais'

antigo Clube de Sorteio'S do Estado de Santa Catarina,
'

:l.vi$a aos seus prestamistas que a partir do dia 5 de
junho, passarão a correr pelas éxtração da Loteria ·do
Estado do Rio Grande do Sul. .1..

·Vende-se
BAR VITóRIA

Vende-se um Bar, bem
.af'reguezado sito a Rua
Francisco Tolentino n. 2.
Ver e tratar no local.

DR. YLMAR CORR1l:A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das 10
às 12 e d",s 14 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

EMPREGADA
�recisa-se de duas em

pregadas para o Rio qUe fa
çam todo serviço de casa. Pa
ga-se bem exige-se referên
cia. Tratár a rua Vitor
Konder 71.

Participação
Francisco Ramos da Sil

va e Estella Silva partici
pam o nascimento de sua

filhinha Eliane Maria ocor

rido no dia 1° do corrente
na Maternidade Dr. Car
los Corrêa.

\

PERDEU SE
. Carteira da Caixa Ecôno

mica Federal de Santa Ca
tarina sob o nO 1711 20 sé-

,rie.

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre

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

CASA
Casal com um filho, pro

cura c.asa ou apartamento
para alugar.
Tratar com sr. Antônio,

. pelo te1efone 3515, das 12

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .aSTADO 3

ANIVERSARIOS meras felicidades, extensí-
FIZERAM ANOS, ôNTEM: vos à dig-na família.
- sr. José Licínio Lopes, - sgt. Sebastião Carva- DE PITIGRILLI vocês. É inimagínavel a centemente, de uma prof'es- Feitos os preparativos, o O segundo diz textualmen-

alto e benquisto funcionário lho do 140 B. C. floração de estupideZ' que sara de matemática de 26 primeiro respondeu "não te:
do ministério da Fazenda - sta. Maria Helena Jo- B UE NOS

'

AIRES transbordará a sua volta. anos que se casou com um sei". O segundo "não sei" e - Disse que é branco; é
- sra. Lolita Luz, profes- sé, dileta filha do sr. Jacob (APLA) - Quando, numa Para o primeiro problema, aluno de 16. Se Stendhal es- o terceiro, que tinha os olhos realmente branco; eu tam

sara do Grupo Escolar "Vi- José, do alto comércio 10- reumao, se esgotaram os ouvirão dizer duas meias, tivesse vivo, a causa desse vendados, adivinhou ... mas bém l'0U branco. E o tercei-
dal Ramos" de Lajes; cal.-, " argumentos e as anedotas dezenove meias, as vinte, amôr constitui'ria um .capi- que respondeu? 1'0:
- sra. Olga Bornst, espo- - jovem Adilson, filho indecentes - 'I'rístan Ber- "é impossível", ou "acende a tu lo de seu livro "Do Amor", Solução: O terceiro, que _ Não; é negro. Eu sou

sa do sr. Edmundo Bornst, do sr, Alexandrino Pereíra ; .nard disse que se chamam lampada",' ou "espero que breviário c dos, psicólogos, tinha os olhos vendados, branco.
,

'

residente em Mondai - sr. João de Deus Ma-! anedotas indecentes as que acendam a luz". Ninguém mina dos novelistas" e .lívro

II respondeu que o próprio bo- Pergunta: de que côr são
- sra, Maria Schmidt chado, alto funcionário pú- se ',contam no

'

ãperitivo, em responderá como deve res-, de cabeceira da infeliz -raí- tão era branco. os trêa?
- sra, Arlete Ferreira blico estadual, já em gôzo lugar de contá-las depois do ponder -'''três';. 'nha Draga da Sérvia, morta - Demonstre-o - disse E ainda bem não termí-
- sr. José Edgard Eckert, de merecida aposentadoria, café - há sempre alguém Para o segundo: -forma- em 1903 pelos oficiais em o chefe canibal. nau você de 'pI:opôr o proble,

escrivão de paz em Mondaí e pessoa muito relacionada que realça o tom, propondo rão um quadrado e no meio seu leito, quando lia o fa-: - Facílimo - retrucou o ma alguém responderá:
- sr. Zenon Ortiga na (sociedade local; problemas. E}is aqui três: porão dois fósforos em for- moso capítulo sôbre a "cris- prisioneiro. A base do ra- - Os três são negros,
- Capitão Adauto F. de - -sta, Regina Mimoso i - Numa caixa se colo- ma de cruz de Santo André, talizução". A professora de ciocínio é esta: se um dos porque mentem.

Andrade, oficial da Força Ruiz, filha do saudo�o -jor. cam vinte meias brancas e e se você explica que os dois matemática, assediada pela I dois primeiros interrogados Ou então:
Pública de São Paulo Mimoso Ruiz; " vinte pretas. Um homem que fósforos do centro não for- paixão de seu jovem aluno, I tivesse. visto dois botões - Dois negros e um,
FAZEM ANOS HOJE: - sra, Soraia Gonçalves, I pasca às cegas quantas mam tr íangulo porque não respondeu "não" durante i pretos,

teria concluído que branco.'
Dr. Mario Mafra esposa do sr. Júlio C. Gon- meias deverá tirar da caixa chegam aos angulos do qua- meses e meses,' enquanto seu botão era branco. Eu Ou-aínda :

A data de hoje assinala o çalves. ,para formar, um par, seja drado, 1he responderão '''pa- êle, entre- o teorema de pi- : digo que meu botão é bran- - O primeiro é negro
aniversário natalicio do nos, - menina Vera-Lúcia, filha branco ou preto? ra mim são triângulos". E

I
tágoras "

e a, pfogressão de co porque não pode ser pre- porque não quis responder.
so prezado amigo, e brilhan- do sr. Aribaldo Povoas. ' 2 - Com seis fósforos, quando você, dan:do a solu- Fibonacci, llÍe �eclan::.ava to. Suponham�s que eu tio. Cuide-se 'bem, leitora, de
te colega de imprensa, in- - menina María-Izàbel, 'formal; três tríangulos çao "coloca os seis 'segrnen- "eu te amo". Fmalmente, vesse um botão /preto. Os se-casar com êste ou aquê- '

fluente prócer pessedista filha do sr, Astrogildo Soa- iguais. tos em forma de piramide, 'imitandQ a princesa Tu- dois primeiros viram, en- fe. Óu de empreender, leitor,
dr. Mario Mafra. res de Carvalho;

. -

3,- Dois barcos' saem si- um infalivel petulante ob- IrandQt, a senhorinha lhe I tão, esse botão preto nas alguma coisa com êles. E se
Em Rio do Sul onde goza - menina Claudete, filha multaneamente de. Genova jetará:' "Mas deveria ter di- I prepôs um problema. O jo-! minhas costas. Agora, tendo quer levar sua indagação

de grande conceito, exerce o do sr. Afonso Peter; para Nova York. O primei- to que áã um corpo sóli- Ivem 'o resolveu e a profes-. respondido o primeiro que psicolôgíca r

ao extremo, ob-
cargo de advogado, com lu- - menina Ivonete, filha '1'0 viaja 'a uma velocidade do". I sara caiu da: 'cátedra em 'ignorava a cõr do próprio serve como reagem quando
gar destacado. / do sr. José Elias, Coelho; constante; o segundo, na

_' As experiências desse ge- i seus braços:Eis aquí o pro- . botão, é evidente que para você lhes der a resposta, e

Por certo na data de ho- - menina Maria da Gló- prhneíra parte da, viagem, nero' são i.nstrutivas para I bÍema', bast�nte< conhecido, I �_que o. seguiu.' o segun�o, as objeções que se desen-
je que lhe é tão cara ver-se- ria, filha do sr. João Jorge vai com a metade da velo- .quem deseja conhecer seus J mas sempre novo, porque nao podia ter sido um botão cadearão e as quedas e as

á coroado de inequívocas I de Souza;
.

'cidade do pr�me, íro ; mas, amigos. por, êsse motivo, os ! ninguém se
: lembra' â'a i só� I

branco. O segundo deveria recaídas de uma estupidez
provas de apreço e regozijo, - menino Paulo Roberto, na segunda parte. com o dô- aconselho a serem sempre o lução : ",.", .: � \

. ter dito, então, que tinha e moutra, e a lentidão no ra-

pelo seu, vasto círculo de, filho do sr. Francísco Mo- bro da velocidade. Qual che- Instrumente ativo, e não ' " \ t - ,

'

<, um botão branco. Tendo fi- ctocínar . e a refratariedade
amizades. .1 raís ;

,

gará primeiro? deixar tentar nunca para Um 'chefe =canibal :,diz -a I cada na dúvida, há que, se à compreensão. A solução é
Os de "O, ESTADO" se I - menino Augusto Cesar, Aconselho que rfáo se dei- ser o elemento passivo. 'I'am- três prisioneiros: "Aqui'.'es- I chegar à conclusão de que esta:

associando às homenagens, filho do sr. Nazaré Camís- xem levar a resolvê-los à bém vocês, como os demais, tão: três botões brancos: e' meu botão não é preto. E
I

enviam-lhes votos de inú-' ão, primeira -vista porque se ex- : se lhes propuserem o tercei- dois botões pretos. Nas, cos- branco. Que teria respondido o
,

,
._ - .

-'-.. porão, irremediavelmente, a ró problema (metade da ve- tas de cada um' de 'vocês 'sé; E assim o chefe da tribo primeiro ,de quem não se
•••�@e@0f).O.Glee�•••®®•••••"G.".u••ci.&o�eo�i fazer uma péssima figura, a locidade na primeira parte e 'rá pregaclo um Jjotão ,e' ca- libertou os três, a profes- ouviu a voz? Terá respon

,.� menos que conheçam a so- 110 dobro ,na segunda) res- da um :deverá :' adiv-irxhar a sara se casou com seu disci- dido "eu sou branco",- por
lução. Por bíblicas que se- ponderiam que os navios eÔl? '(lo 'prÓ'pl'ti.o· botão., Cada pulo, Deus abençoou as núp- que ou bem é branco, e en

jam sua prudência e sua re- chegariam juntos. Érro. Ji.nr ter..a ,o direifo de .'vei: a -eias, e depois de cinco meses tão respondeu que "eu sou

flexão, sei que terão a ten- Quando o segund� chegar à;, eôl', do: hotª'o: d'os oútros tiveram um filho, que cêdo branco" porque diz a verda
�ação de respõnder presci- metade da via'gem, 'o pi'imel-: dbis' senv ()"! revél>ar;' bem en- re-velará uma forte inclina- deI ou é negro, e terá res

pitadaménte. Para evitar 1'0 estará' jÍi em' No"Va 'Yàrk, téfiôifetci ,.'_;' :e :;de óuvir ,as ção para o raciocínio mate- pondido "eu sou branco"
tropeços, seja qual for o e por mais (q-tié : 'ü:·seg.iúid.o l'€sp.ostas. ,Se um, dé: vocês. mático. porque os negros mentem.
problema, responda' "já o amhe'nte' sua 1, ve:1oéidade;i adi7irihar e -fizer ,a' demons- Mas, se você propus�r o Quando o segundo, afirman
conheço". éliêgá'r'á::àt' vista dbS' j.Está-' tração, os' três'�erão postos problema a um grupo de do que, o primeiro "disse

Se, em lugar disso, qui- d0sJUrüdos1 qu1lrnd:O o eu-tro em liberdade. O ter,ceiro in- amigos, um ,dirá ao acaso que era branco", nos'dá a

serem submeter a ,"fest" estiv-er -já: 'no ,caminho de terrogado terá os olhos ven_ "branco", ou ao acaso "pre- demonstração de dizer a

(prova, para os puristas) o volta. dados, sem outra orientação to". Outro dirá que o bro- verdade, deduzimos que êl�
seu próximo, proponha-no'

.

Os _jornais' falaram, re-
I

que as respostas ouvidas". blema é insoluvel porque o é branco. A partir de então
terceiro tinha os olho's ven- I sabemos a var.dade e chega
,dados; outro protestará eon-I mos à concl�são 'de que o

tra seu atentado
I

à integri- t'erceiro mente, e portànto é
dade de suas meninges; Illegro. Ccrnclusão: o primei
outro. .. A gama da estu- 1'0 é branco, o segundo é

pidez humana é demasiado branco e o terceiro é ne

extensa para que eu aventu- '

gro.
re suposições. Experimen-' Mas conclusão das con
tem! I clusõe�, terão descoberto
E se depois quiserem as- que espécie de crânio têm

sistir a uma explosão de como companheiros de escri
cretinismo, lhes ofereço o tório, de c-afé ou de leito
último "test", o mais inteli- matrimonial.
gente que encontrei até'
ag-ora. É raciocínio puro .

Numa ilha imaginária vi
vem bran,cos e negros. Os

Ibrancos ,dizem sempr,e e uni
camente a verdade. Os ne

gros mentem sempre. Qual-

� r me -

f.� •• ,.1'
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em 1638, notícias chegadas da Bahia diziam ha
ver sido assassinado em sua residência, por sol
dados holan.dêses, o Capitão João..de Matos Car-

��Ol;644, partiu de Mauritztad� (s:n�:�:��te�ulnllh'
- Recife), o conde Maurício de Nassáu� implício de
rigindo-se à Paraiha, onde embarcou destix
Europa;

- em 1817, no Crato (Ceará), os monarquistas às
ordens do Capitão-Mor José' Pereira Filgueiras,
restauram a autoridade do Rio num movimento

, e c' TI
de contra-revolta à Proclamação da República ' � '-4sol'es, num g!."",
do dia 4 do mesmo mês; 'Garras mecânicas, operadas por contrôle remoto, são usadas nos Labora- OS tll'b� a I flor-iãn"b's.s�-!

- em 1830, em Recife, faleceu o Capitão de Mar e tório, Esso de Radiação, para manipularem êste novo instrum.ento de
REALIZAM A� c��"""�t...Guerra Francisco Rebêlo da Gama, que se tor- pesquisa, espantosamente poderoso, o Cobalto 60. Até hoje, nada com-�, COM O PETROLE07.:Q�' Ao::; ",:_to do corrente, l1.u-

nara notável pelo heróico combate' sustentado parável a
_
e_sta fôrça foi usado em �es�,uisas de petróleo. '

ma. das sala��'r�S�a.r.e-��-
��sl�;l�i���:�: �lI�\"��r:�fA�do:�e�!a�a�����endo I EC O' IT A"

, �I" . iftS1ITUTO DE APOSENTADORIA. E _ ������aa�x���. � ��e�!êenb���
em 1837, teve início o segundo assédio de Pôr- ,

� ,.' ,

-
_

, , po, e legitimamente convida-
to Alegre pelos republicanos riograndenses; I '

- PENSOES DOS COMERCIA Rl0S dos, éompareceram os ex-
em 1838, teve início o terceiro assédio de Pôrto JUIZO D�_I):IREITO DOS FEITOS DA FAZENDA PÚ- ,

mos. e revmos srs. D. Daniel
Alegre pelos republicanos riograndenses; DELEGACIA EM SANTA CATARINA Hostin, Bispo de Lajes, D.
em 1846, Luiz Alves de Lima e Silva, mais tarde BLICA DA COMARCA DE FLORIANOPOLIS E D I T A L Inacio Krause, Administra-
Marechal e Duque de -Caxias, tomou assento no I (RETIFICAÇÃO) dor Apostolico de Joinvile e

Senado; (4a. VARA). Tendo em vista as instruções emanadas da Adminis- D. Anselmo PietruIla, Bispo
em 1852, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a tração Central dêste Instituto, retificamos o item 4 do de Tubarão, para tomar co-
primeira linha telegráfica do Brasil'; EDITAL 'DE SEGUNDA � PRAÇA E LEILÃO COM O edital referente a E;levação de taxa de contribuição de nhecimento oficial das "Con-,
em 1867, no Passo de Bela Vista," o Coronel Car- que trata a Lei n? 2.755, cujo item passará a ter a se- clusões" da Conferencia do
los de Morais Camisão repeliu um ataque dos PRAZO DE DEZ (Lô) DIAS. guinte redação: Episcopado Latinb-America,
paraguaios, dirigidos por Martim Urbieta, per-

' 4 - A referida percentagem será calculada sôbre no, recentemente realizada
den do o inimigo 80 mortos e Os brasileiros 19 O Doutor EUGENIO TROMPOWSKY TAULOIS FI- o salário de classe, até Cr$ 7.200,00 (sete mil e no Rio de Janeiro e aplicá-
mortos e 32 feridos; IJHO, Juiz de Direito da 2a. Vara, em exercício do cargo duzentos cruzeiros), escalonado de cem em cem las ca.da um às suas respec-
em 1888, foi no Senado o projeto de lei declaran- de Juiz de Direito da 4a. Vara - Feitos da Fazenda PÚ- cruzeiros. tivas Dioceses,

...,.__

do extinta a escravidão no Brasil; blica da Comarca de FIol:i5l.nópqlis, Capital do Estado de F'lor ianópol is, 3 de maio de 1956 Dita Conferencia constou
em 1937; no Rio de Janeiro, houve um levante Santa Catarina, na forma da lei, etc. Haroldo da Silva de duas sessões,' uma na
integra lista, que foi afundado por submarinos FAZ saber aos que o presente edital de segunda Substv, Autv, Delegado manhã, outra na tarde do
do "EIXO" o navio mercante "Parnaíba de 10,585 praça e leilão com o prazo de dez (10) dias virem, ou EDITAL referido dia.
toneladas e 69 homens de tripulação; . dêle conhecimento tivérem que, no dia 25 do corrente, às De início, fez o sr. Arce-
em 1944, embarcou nesta Capital o segundo Con- 10 horas, á fTente do Juízo de Direito da 4a. Vara, á ,.---._-�

bispo uma saudação aos pre ...

·

tingente do 140 Batalhão de Caçadores com des- Avenida Hercilio Luz, n? 57, o porteiro' dos auditorios lados presentes', e logo a se-ANZOIS PESCADOREStino à Fôrça Expedicionária Brasileira. trará á publico pregão de venda e arrematação, á quem "guir, depois de uma rapída
mais de'I" e maior lanço- oferecer, sôbre a respectíva ava-

Não compre um anzol sem consultar antes n/ pre- ., "C I
� "

ços, Escreva sem compromisso para "Bama" Ltda., Av. ref'erencia as onc usoes

Ilação, com VINTE POR CENTO (20% �,.de abatimento,
Franklin Roosevelt, 126 _ Salas 308/9, Rio de Janeiro. d? Episcopado Latino-Ame-

(_) seguinte: UMA DÉCIMA quarta parte do prédio si-
__ D _m __••m__ __ __ �_. I ncano, procuraram os srs.

tuado n ésta cidade, á rua Visconde de Ouro Preto, 62, 'Bispos dar sobretudo, uma
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: construido de tijolos, coberto de telhas, forrado, assoa- COMUNICAÇÃO Â PRAÇA I solucão prática a varios

. lhado e envidraçado, CO!l1 diversos compartimentos, em

I
. Comunico à praça, que adquiri em 6 de fevereiro' de : pontos, de iniludível alcan-

em 1500,. por efeito de tempestade, sossobraram estado regular de conservação, com as seguintes -di- 1956, do sr. Erry Luz de Moura, livre e desembaraçado, a 10- i
ce religioso-social, e entre

Os navios da esquadra de Pedro Alvares Cabral, menssões- e confrontações,' isto é, o terreno, frente para ja Situada à ma Tenente Silveira, 25, nesta Capital, "CA- I
eles, o do ensino catequetí-

quando navegavam para o ,cab.o da Boa Espe- � a rua Visconde de Ouro Preto, onde méde 16,33 metros, I
t::A LEILA", do qual não assumi o Ativo e Passivo. co, 'para formação moral das

rança, perecendo Bartolomeu DIa;
.

de um lado mede 40,27 metros e norte e .conf'ronta com

I
Florianópolis, 5 de maio de 1956. novas gerações; a cultura

e:n 1648,. partiu d,O Rio �e Janeiro com a expedI: propriedade de _!VIaria Adelaide Caldeira Oliveira � pelo LUCIO FREITAS DA SILVA religiosa dos adultas : a
,çao destmada a reconquista de Angola, S.a�vadoI sul, com 40,92 metros onde confronta com propriedade Obra das Vocações Eclesias-
Correia de Sá e Benevides. 'Desta expedição fa- do sr. Oswaldo Lobo Haberbeck, avaliado por trinta mil &8.e��G@�(l)IiUls8e.86.0seÇ)O*�t;.'HI;��(',!lte�Ce�H.®e�.H�e( ticas, para suprir à insufi-
ziam parte, como tropas lle desembarque, 900 cruzeiros (Cr$ 30.000,00). Casa e terreno. - UMA DÉ- : A VENDE-SE ciência do clero, etc. fican-
homens alistados no Rio de Janeiro; CIMA quarta parte do prédio, construido de tijolos, co- do assentadas sôbre cada
em 1763, entrou na Vila ?O Rio Grande o gene-, b.;>rto de telhas, forrado, assoalhado, e envidraçado, com; Um aparelho Raio-X, marca "Philips" estado de no- ponto as conclusões que pa-ral espanhol Cebalhos;

, .

-, t diversos compartimentos, situado nésta cidade á rua "0, 100 Amp., completo com mesa de inclinação, Bucky, receram as mais. oportunas
em 1818, a Cavalaria de Voluntários sob o co-

'!salclanha Marinho, 25, hoje n? 129, em 'bom estado de camara escura etc. e práticas. Foi justamente
m�ndo de Vasco A�tunes e .os marinheiros de conservação, e seu res�ctivo terreno, medindo 9,61 me- Um àparelho Raío-X, marca "Siemens" 10 Amp., es- essa escassez de número de
DIOgO Jorge de 131'1to, rspelíram as tropas de

I
t.ros dê frente para a dita rua, por 15,5 metros de fren- tado de novo,. clero que levou a Conferên

Caudilho Encarriádo.; 'te a fundos" confrontando pelo lado nórte com proprie- Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitãs", com cia à externar e encarecer
em 1837, no Rio de Janeiro, faleceu Evaristo Fer- elade de Maria Adelaide' Caldeira Oliveira, e pelo sul, bisturí para'�cauterisação. as suas mais fundadas espe-reira da Veiga; com propriedade do mesmo espólio de José Moritz e nos' Um iparelho de ultrasom, marca "Sanitas" ranças no apostolado disci:
em1888, entrou em discussão, no Senado,' o pro- fundos onde tem a. altura de 7,86 metros com prop�iedade Um microscópio, marca "Zeiss", não usado., plimido dos leigos em geral,
jeto de lei deClarando extinta a escravidão no do mesmo espolio de José Moritz, avaliado por dezesseis Um centrifugador elétrico mesmo para atender às rei-
Brasil Foi aprovado por 46 votos contra 6, mar- mil cruzeiros (Cr$ 16.000,00. Os bens acima foram pe-

I
Uma máquina fotográfica "RoIleiflex" último mode- terad-as sugestões da Santa�-

cando-se para o dia seguinte a última discussão; nhorados ao sr. WALTER MORITZ, na ,ação executiva lo, com pm'asol, filtros e 'lentes "RoIleinar" Sé.
em 1902, em Paris, faleceu tràgicamente o aero- fiscal, que lhe moveu o Instituto de Aposentadoria e

I
' Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas. Terrninados os trabalhos,

nauta Augusto Severo de Albuquerque Mara- Pensões dos Industriários. E, para que chegue ao co-
, já no dia seguinte os prela-

nhão, nascido 'em �acáub�, n� Rio, Grande �o r,hecime?to .de todos, mandou expedir o presen�e edital í LIRA TENIS CLUBE dos preseIltes regressaram
Norte; em 1841. O bravo pIoneIro aereo na tra- que sera afIxado no logar do costume e publIcado na

'

I às suas sedes episcopais.
g�ca manhã da�uele dia, t�mbou co� o s�u diri-I for�a d� l:i. Da�o e pas�ado nés�a cidade de F�orianó� Dia 13 domingo - Soirée em homenagem ao "Di'a I -x-'
glVel "PAX" spbre a avel1lda do Mame, l�olado IJOhs, aos cmco dIas do mes de maIO do ano de mIl nove- i das Mães".

'

'CRlSMA na Catedral Me- '

ao grande ideal de sua vida - a conqUIsta do

I' centos
e cincoenta e seis. Eu, VINICIUS GONZAGA, Es- I

A meia noite Valsa a ser dançada pelas' mães tropolitana. '

ar;
,

. .,.' . crivão: o �ubscre�i. (As�in�do) Eugenio Trompow.s�y I
e filhos. I No proximo dia 20, Fe.;! ta.

em 1933, f?i publIcado no DI��'IO Oflcla� o. Re-, TaulOls FIlho, JUIZ de DIreito da 2a Vara, em exerclcIO. às 23 horas - Surpresa.' 'do Divino Espírito Santo,
gimento Interno da AssembleIa ConstItumte, .I�a 4a. Vara. Dia 15 - tetça-feira - Soirée de encerramento do III

:

Sua Excia. o Sr. Arcebis-
cujas final.id�d:s principais seri� elaborar a'f�- 1_ Congresso Estadual de Estudantes - às 22 I po administrará o sacramen-
tura constItUIçao, eleger o PreSIdente da Repu- Confére com o original ,horas. ',to da Crisma na Catedrc::l, . 'O Escrivão :!)' 2� 'b d G

.

Iblica e aprovar os atos do govêrno provisorIO. ,la ti - sa a o - randlOsa Soirée dos Brotinhoíl, Metropolitana pelas 16 h!).
André Nilo Tadasco Vinicius Gonzaga

.

às 23 horas. ras.',
I .. -..,.,

Finalmente amanhã o' grande des

file de modas no Clube Doze
. , '

A sociedade f.lorianopolitana aguarda com a mais

justificável ansiedade e interêsse o anunciado desfile de
modas a ser realizado amanhã, nos aristocráticos salões
',co "Cluh 12", numa elogiável iniciativa dos estabeleci
inentos "A Modelar", como parte do programa de festejos
nelo transcurso do seu 32° aniversário.
.

Pela desusada- procura dê mesas, desde já podemos
prever um extraordinário êxito para essa noitada de ele
gância, beleza e arte.

Durante o desfile de modas serão apresentadas as

mais bonitas e sugestivas criações da presente estação
e nele participarão, além da mIle. Karín, elegantíssima
modelo da renomada firma confeccionista Meteór, de S.
Paulo, ôntem aqui chegada, gentilíssimas senhoritas ,da
�ossa alta sociedàde. •

Para maior êxito da elegante reunião devemos des
'tacar a participação do Côro Infantil, do Educandârio
Santa Catarina.

Finalmente, cumpre-nos salientar o gesto altamente
louvável da direção dos estabelecimentos "A Modelar",
destinando a renda total desta reunião em benefício da
construção do Hospital Infantil, projetado pelo "Lions
Club" local.

Não podiamos terminal' êste ligeiro comentário sem

deixar de destacar a louvável atividade da comissão de
dign issimas senhoras de a�éiados do "Lions Club" na

colocação de mesas e venda de ingressos. Essa comissão
está formada pelas Exmas Sras, Dr. Newton Avila, Poli
doro Santiago, Armando de Assis e Nereu Corrêa.

Na secretaria do "Club 12" ainda se encontram a

'Venda mesas e "ingressos-convites" individuais.

ONTEM E HOJE
NO PASS'ADO I

11 DE MAIO

.t\ DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

12 DE, MAIO

Miss Santa
Catarina

o mai's radióativo i'nstrumeóto de pesquisa até h�je conhecido r
Hoje em Blumenau, será

escolhida a Miss . �anta Ca

tarina, em meio de grandes
festejos e, que posteriormen
te será nossa representante
no Grande Concurso Anual,
de Miss Brasil.
Grande é o número de

candidatas, moças da mais
alta sociedade de nosso Es
tado, esperando-se por isso
uma parada de, elegância
que marcará época na vizi
nha cidade.
Encontra-se, por êsse mo-:

tivo, naquela cidade o nos-,
so Cronista Social Zl(RI
MACHADO, que vem com

denodado esforço trabalhan
do no sentido de que o, cer

tame de beleza seja coroado

de, êxito, aliás como aconte
ce todos os anos.

Ansiosos estamos pelo ve

recditum final, fazendo vo

I tos para que a escolhida ve

nha a concorrer ao concur

so de Miss Brasil e em se

guida ao de Miss Universo
em Long Beach,

Este tubo de cobalto, carregado com

poder radioativo superior ao de todo
o radiurn até hoje refinado, foi ins
talado no Centro de Pesquisas Essa,
nos Estados Unidos. Aplicando esta

nova e tremenda fôrça às moléculas
de petróleo, esperam os cientistas da

Esso d�svendar para Você novos ho
rizontes para o aperfeiçoamento dos

produtos petrolíferos. Ninguém pode
prever, ainda, quais serão os resulta
dos, mas, tão logo sejam alcançados,
os benefícios estarão à sua disposi
ção sob o famoso oval Esso.

\

ALARME CONTRA A
SIFILIS

Cansaço fácil, fadiga, fra
queza, falta de apetite e

amagrecimento não são sin
tomas caracteristicos de mo
léstias alguma. Mas, quando
tais sintomas vêm acompa
nhados de dor de cabeça, do
res nos ossos e nas juntas,
podem constituir sinais de

sífilis, principalmente se,
durante a noite, se mostram
mais fortes.
Diante dessas manifesta

ções, procure o seu médio
co para apurar se tem si
filis. - SNES.

CON·FERENCIA
EPISCOPAL

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



ntrevista relânipago do coronel
Irisliliano Ramos

"O Correio Lageano", de 2
do corrente, insere o seguin
te:
A nossa reportagem pro

curou pa manhã de hoje o

CeI. Aristiliano Ramos, líder
da UDN local, para obter de�
le uma pequena entrevista.
As nossas perguntas respon
deu SS.:

- 'Não. .:. I - Estou afastado da atívl-
3 _ Como interpreta e elei- dade ]lnlitic:'t, sem ,contudo

ção do novo Diretério da ! afastar-me do partido, do
UDN local? qual fui um dos 31 fundado
- Como uma intervenção. res, no Rio de Janeiro.
4 _ V. S. vai se afastar da 5 _ V. S: vai a São Paulo

política ou ingressará em tratar de assuntos políticos?
outro partido? ...!. Võu a negócio.

1 ._ V.S. está ou esteve a

fastado dos últimos aconte
cimentos políticos?
- Estive e' estou afastado

dos últimos acontecimentos
políticos locais.

2 _ V. S. está de
com a orientação da
Democrática?

acordaI
bz

Frente �' __

Florianópolis, Sábado, 12 de maio de 1958

HOJE - NO "CLUB 12" O ACONTECI- ECOS DA CAMARA
MENTO�MAIS ELEGANTE DO ANO MUNICIPAl

EM BENEFICIO DO HOSPITAL INFANTil
A SER CONSTRUIDO PELO

"_LIONS.c�U)3E"
Vamos ter hoje uma bela,

para não dizer maravilhósa,
noitada de eleganc,ia, arte e

beleza, nos salões do "Clube
12 de Agosto".

AGRADECIMENTO E. MISSA
IlMA CABRAL MACHADO

necessitada. '

x x

° vereador Dib Cherem, da
bancada do Pi:l.Jtido Social
Democrático, está contestan-

A família de ILMA CABRAL MACHADO, profunda- do artigos de autoria do ve

mente consternada co)ll o seu f�lecimento, Vem agr�decer reador Gercino Silva, que es

q.ps seus parentes, e am'Jos, as confortadoras .mamfesta- tão püblicados numa das fa

ções de pezar, quer dos que acompanharam o feretr0, quer lhas locais, sôore a cobrança
enviaram flôres, carta-s, cal'tões e� tele.gramas.

.

de impostos municipais.
No ensejo, cumpre indeclinável dev�r de gratidão ex- Disse o çonhecido ve..reador

ternando perene reconhecimento aO ilustre DR. RICARDO do PSD que a atitud� do Sr.

GOTTSMANN, que com zêlo, dedicação e capacidade pro- Gercino Silva é da,s mais es

fissional, al-iados ao mais elevado espírito de solidariedade ttanhas, pois sendo funcio
humani tudo fez pela sobrevivência da querida extinta, nário municipal, está preme
assinalando-se tambem,' a colaboração eficiente e igual- difãfnente prejudicando a re

mente humanitária do l'adiologista dr. Paulo Tavares. ceita da Prefeitura, que vem

__ A família enlutada deseja outrossim, de público" pôr lutando com problemas de

em relevo os excepcionais dotes prOfissionais e. as nobres toda ordem, notadamente no

'Virtudes humanas dos eminentes médicos drs. Sil-:io �vila sentido 'de manter a regula
e Theobaldo Vianna; que, com a colaboração de prilhante ridade de pagamento dos seus

equipe orientada no mésmo espírito altruístico, .�ntervi�= servidores.'
,

ram e assistiram, no Rio, a fale,cida, como cirurgIao ,e c11- Lembrou ainda o vereador
nico com inexcedível carinho e nível proffisional que Dib Cherem, refutando de

hon�a e dignifica a medicina brasileira, fazendo JUS à lima 'vez por todas as argu
admiracão e ao agradecimento imperecíveis de todos quan- mentações do sr. Gercino Sil

tos se interessavam pelá vida da saudosa ILMA, por cujo va, o artigo 29 da Constitui

descanso eterno será rezada missa, legunda-feir�, dia 14 ção Federal, que é a nOSSa

do corrente, às 7,30 horas, na, Catedral Metropolltana. maior Lei:
Para êsse áto de piedade cristã são convidados os pa- "Artigo 29 _ Além da ren-

rentes e pessôas das relações de' amizade da inc':vidavel, da que lhes é atribuida por

falecida. força dos §§ 2° e 4° do artigo
75 e dos impostos que, no to
do ou em parte, lhes fü-rem

transferidos pelo Estado, per-
tencem aos Municípios os im

, postos:
I _ pre,dial e territorial ur-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
FlORIANO'POUS

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
bano;
II - de licença;
III --:- de indústria e pro

fissões;
IV .._ sôbre diversões pú

blicas;
V - sôbre atos de sUa eCO

nomia ou arisuntos de sua

EDITAL

TAXAS DE VIAÇÃO E DE MELHOR�MENTOS
10 SEMESTRE DE 1956

,

competência.
De ordem do Sr. Diretor do Departam_ento da Fazenda, Quais as intenções .do si'.

t, público que durante o corrente mês, 'se processará Vereador Gercino Silva? CG'n-01no,
.' 'd" t "b

.

t ? Vnêste Departamento, a cobrança das taxas aC1ma menclO- fun 11 o con 11 U111 e. an-

nadas correspondente ao 1° semestre do corrente ano. tagem política? Ou velho.me-

Findo o prazo acima, as �ludidas taxas serão cobradas lindre contrà o atual Prefei-

acrescidas da multa de 20%. to?,
•

Departamento da Fazenda, 3 de maio de 1956. Esquece-se o sr. Gercino

WÀNDA B. D'ALASCIO Silva que êle tambem votou o

.OF. ADMINISTRATIVO Códi,go Municipal.

PALPITE
o 110SS0 ilustre sr, Governador, já em setem

bro de 1951, visitando as minas carboníferas de

Crícíuma, ,nelas nutria apavorante Impressão, que
pode ser avaliada através' âo·seguiiJ.te 'tópico de
discurso que proferíu na Câmara:

( .

"Testemunhei, naquelas localida
dades, com viva emoção, o espetáculo
eontrangudor das casas dos mineiros,
pequenas habitações de jnadeíra enfi

leiradas, totalmente pretas, pois eram

pintadas de piche. Na paisagem, ne
nhumarlor, Carvão por tôda parte: no
chão, nos rostos, nas ruas, nas pare
des, nos pulmões. A tuberculose vai
ceifando inúmeras vidas. E, naquele
ambiente 'soturno, a lembrar sombrias
necrópoles, crescem e multiplicam-se
as famílias dos trabalhadores, sem que
uma providência, sequer, lhes venha
minorar as aflições dêsse estado de
verdadeira penúria".

o trechinho cantantr foi desentecado há
poucos dias- para: provar que o sr. Jorge Lacerda,
desde as calendas gregas, já era amigo dos ope-

A II EXPOSiÇÃO DE SUINOS DE
CONCÓRDIA

�ftJ.;
Continuamos, hoje, em Landrace, Berkshire e Hal11.

nossos editoriais sobre esse pshire serão aprésentad,lS
magno 'certame, que afluirá aos visi-tantes dessa magníj],
para o Oeste Catarinense, ca exposíção, sendo que na
eentenas de pessoas, ávidas própria feira, os animais ex.
de conhecer as criações ra- postos seI�ão vendidos, com,

. 'cícnais de suínos desta zona títuíndo tal venda, um fator
é" em especial deste muníci- preponderante Para o estimu,
pio: '!,>-, exposição, segunda que lo aos agricultores e pecun.
Se realiza em, nossa terra, ristas do município.
tem algo de diferente de Ao lado da exposição de
.quantas exposíçôes existem suinos, serão apresentadas
pelo Brasil todo. Trata-se de qualidades de rações balan,
uma verdadeira feira de aní- ceadas, as gramíneas ideais
mais de 'boa qualidade, onde para a alimentação dos suí,
um milhar de exemplares nos, bem como as forrageira3
serão 'expostos e vendidos. usadas pelos ag-ricultores clt
Nota-se presentemente em Concórdia, sempre .guiados e

todo o Brasil, a·�orrida para ilustrados pelos técnicos da
as criações de suínos. Cons- Associação RuraL

'

títuí o suíno, atualmente, Indiscutíve 1 m e n t e, será
uma 'das maiores fontes de uma g_!"ande exposição, onde
riqueza do sul do Brasile essa todos Os brasileiros terão 0-
a razão do interesse de todos, portunidade de assistir" algo
ressaltando-se o valor das de extraordinário em l11até
criações racionais, com eco- ria de suinocultura!
nomia de tempo e maior pre- (Do Jornal da Semana, de
ço pago pelos bons produtos. Concórdia, de 1° do corren-
As raças Duroc-Jersey, te).

EDITAL ' N� 3
Faço público, para o conhecimento dos interessados,

que: se. acha_afixado, na Alfândega de Florianópolis, um

edital de concorrência pública para a venda de materiais
inservíveis.

Alfândega de Florianópolis, 11 de maio de 1956.
DIONf: BARBOSA MARÇAL

OFICIAL 'ADMINISTRATIVO' _ CLAS. "H"

------------"-------,--_._----

J O R N A LI S T A

ALEXANDRE SILVEI.RA LARA
Em---VfflÚ;'ã""a:nmEm -Q-apitál;-- e- -"..,.--------..,.---

al(� de particípar das come- x .

p" -acões de nosso Jornal, C
..

tr�' o�asião do 4.30 anivers-�- , OnV I e'nu, que. transcorre amanha, I
,

domingo, chegou hoje, pelo
avião da Panair, O nosso es ..

timado e ilustre patricia Jor

nalista. Alexandre Silveira

Lara, digno Diretor da Repre
sentação A. S. Lara Limitada, e o Povo em geral, para

ccncêrto- sinfônico sob a re->

,gêhcia do renomado maestro
e compositor Prof. Antônio
dos sàntos, a se realizar 2a.
feira próxima, dia 14, no Tea

tro Alvaro de Carvalho, em

homenagem ao DIA DAS

MÃES.
ENTRADA FRANCA.

TEATRO ALVARO' DE CARVALHO
.

.

Apres�ntação do Maestro
SILVEIRA DOS SANTOS,

do Rio de Janeiro e repre ..

sentante de O ESTADO, pará
o Distrito Federal e São Pau

lo.
Ao prezado amigo e distin

tO,colega abraçamos efusiva

mente, apresentando-lhe sin

c�ros votos de feliz perma
nencia em a nossa terra.

sicais.
Membro da Sinfônica B:ra

sileira,_ dêsde os, tempos do

sempre lembrado Maestro
Braga. Compositor notável,
possuindo obras belíssimas,
entre'as quais queremos lem
brar a FANTAZIA "FLORES
DE' PETROPOLIS" e "ILU

SÕES D AVIDA" - "POEMA
SINFONICO"" obra de gran
des proporçqes, impregnada
de sádio' btasilerismo. Essa
noitada de arte, será um

• 'acontecimento que, certa

mente, 'virá quebrar a rotinll:
e contará 'ainda com a parti
cipãção de 70 figuras sob a

regênçia dêsse orquestrado r
famoso pelos seus admiráveis
recursos ártísticos e sua téc-
nica excepcional.

ráríos.
O Prefeito' Osmar Cunha Acontece que, no caso, seu imenso. prestígio

solicitou à Presidência da

Câ-I poderia ser de enorme eficiência para melhorar
mara a indicação de uma co- as condições de vida dos nossos heróicos e saerí-
missão inter-partidária para ficados mineiros. Poderia S. Exa., por exemplo,
estudar o aumento de pra- em vez de recordar orações literárias no Palácio
ços das tarifas da linha con- Tiradentes, chamar às falas o' seu ilustre compa-
cessionária do sub-distrito do nheiro de chapa, sr. Heribe'rto Hulse, candidato á

'\ Estreito. O Presidente Antô-. víee-governança c apelar para que /pague aos Ins-
1'0 Infantil do Ec!ucancFário' nio Pascoal Apóstolo, usando titutos as varias dezenas de milhões de cruzeiros
Santa Catarina, gentilmente de suas atrthuíções, indicou que lhes eleve. Igual apêlo poderia ser levado aos
cedido pela sua �úmegada e vereadores de todas as ban- diretores de outras empresas, do grupo Catão e do
dístíntisstma -Díretorra, -à cadas para se entenderem que sucedeu ao grupo Bornhausen - todos corre-
cuja tésta se enco-itra a fi- com o Governador ela Cída- ligionários do sr. Jorge Lacerda e todos devedores'
.gura notável e admirável de de. Para surpresa geral, a de enormes quantias à previdência social.

. Com a participação da ele- Dna. Maria Mag-Ialena de bancada da UDN recusou o Dirão os amigos do operário, do lado de lá, que
'gante, aristocrática e linda Moura Ferro. pedido do sr. Prefeito Muni- o Govêrno Federal também devea essas empresas,
Mademoiselle Karín, modelo Conforme fomos informa- cipal, alegando que este j a- Mas não poderiam elas pagar pelo menos, a metade
de rara perfeição da grande dos o desenrolar do grande mais se dh-ígira à Câm:lra da dívida, isto é, recolher e entregar aos donos °
firma Meteór, lançadora no acontecimento social será ir- para tratar de problema da- desconto 'que fazem dos salários dos operários?
Brasil da famosa linha "Píer- radiado pelas 3 emissoras quela natureza. Reter esses descontos não será apropriação índé-
re Balmain", de Paris, e com desta Capital, num gesto de Acbntece que, de acôrdo bita? Não poderiam, por outro lado, esses grupos,
o concurso gentil e ínestíma- solidariedade à iniciativa fi- com a legislação em vigor, o de capitães da indústria, fazer o que outros gru-
vel de graciosas senhoritas do lantrópíca.cemo, ainda numa poder concedente, no caso a pos _ de não correligionários do Governador
nosso mais fino meio social homenagem a sua grande a- Prefeitura, é competente pa- fazem e manter em dia os pagamentos da previ-
será levado a efeito um gran- nuncíante, "A MODELAR", ra examinar o pedido de au- dência?
de desfile de módas que fésteja, neste mês, o seu menta: Justo, portanto, que Ao que cone, as dividas 'citadas" montam a
Nesta mesma noite 'será triunfal 32° aniversário e os srs. Vereadores, [untamen- mais de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta' milhões de

feita' a escolha da rspresen- promotora do desfile de mó- te, com o ohere do Poder E- cruzeiros) e, se pagas, poderiam alterar em I.UY..it�- _.Jtante maxíma da heleza flo- c'.as.
'

xecutivo, debatessem ampla- aquele p�.. l1oram�_"���adei-
ríanopolítana, a qual poste- As poucas mesas restantes mente a questão. .'h2�t:. ,,�vernador observou no Sul,
ríormentj, disputará o cétro se e?c�ntram 'a venda com a x x

,0-
..p

....���
,

O palpite do nosso apêlo, por certo, ecoará
.de "MISS SANTA CATARI- co�mssao, co�p��ta das se- O):��r-q1Jrrt?cte'f.lco v«. cristalinamente no g'eneroso coração d6 sr. Gover-
NA" e, possivelmente o de guíntes gentílisslmas ,�:nh�:;, 'ir�s'

'

da bancada. do Partido nador que não há-de estar tranquilo com a posi-
/'MIS� BRASI�". . ra�: Ma��.,��tfcNewtQn sodial D�ocrático, raque- ção do seu Vice, a eleger: um sonegador. de contrt-

Abl'll�antara. a f.f.s�a, �u�.1AV��ro Santiago, Ar- reu ao plenário fosse enviado llUições da pl'evidência social dos míseros minei-
, p:oduto se d:stlu�a_;tfc;_g�1ru-" mà'bJu de Assis ê Nereu Cor- apêlo ao Sr. Governador, do ros.

ç�� �o,.��t�-:·:rfí:::anÜl, me- rêa, ou na Secretaria do Estado, no sentido de ser Não vemos, no momento, pro1"idência mais sa-

�� -iniciath'.{ do "Lions "Club 12 de Agosto". '

restabelecida a distribuição lutar do que êssa, de conseguir o sr.\Jorge Lacerda
Club" local, o gr'tr. de con- Encerrará o elegante aCon- de leite para os trabalhado- do sr. HCl'ibel'to Hulse a quita«ao da dívida fabu-
.junto dos pequenos cantores fecimento social da noite res da Fazenda Assis Brasil. losa, para que; com ela, possa haver mais'luz, mais
que compõe o já frúnoso CÔ- uma soirée' dansante. A medida proposta pelo s(}lidariedade humana e menos tuberculose, no

''''� eficiente vereador é das mais chão, nos rostos, nas Tuas, nas paredes, nos pul-_
-----------�---------__:--- justas, porquanto irá bene- mões dos mineiros do Sul.

.. ficiar uma classe bastante , ,
.

��_._,..,......__�........__,._�........�-••J_*�......_....'

A selet'a platéia de Floria
nó.polis terá oportunidade de
TRO ALVARO DE CARVA

dia 14, sà 20 horas no TEA

dia 14, às '20, horas no TEA

LHO, em homenagem ao DIA

DAS MÃES, num oferecimen
to da Comissão Pró-Monu
mento a: Anita Gariba1di, a

Não mé lembro a propósito do que, não sei como, e notável apresentação do con-

esqueci onde me contaram. sagrado mae.siro, e orqUes-

O fato é que me avisaram de que o ilustre deputa- trador SILVEIRA DOS SAN

do, Lauro Loyola Cameiro, nas suas atividades públi- TOS, que hora visita a Capi
Cas faz-se acompanhar sempre de tremenda jetatura. tal de seu Estado natal. _

No�tras palavras:· dá azar, tem uÚlcubaca. I Dedicaremos a�ora, al.g�- Os nubentes, figuras de re-

Deve' Ser exatO. Ainda anteontem, lendo O Jornal, I
m�s ,palavras a�el'ca d:s.�e lêvo na sociedade florianopo

acompanhava um discurso do ivice-presidente da Asso- músic� e. 'CompOSItor patnclO: litan�, �erão a �aran_il1f�r o

ci cão C m rcial do Rio sôbre fretes marítimos quan-
sem dUVIda, um dos grande" .ato clvll, a rea11zar-se as 9a. o e <, ,

t d t d 'd
.

d
.

do deparei com o Seguinte, tópico: .

nomes .q�e se :m es. aca
.

° I horas. na :'esI enCla os pa.IS
no cenano muslCal do BraSIl. da nOIva, a rua Padre Rcma,

, NÃO FORAM RECEBIDOS SILVEIRA DOS SANTOS 51, de parte do noivo, o sr.

"Prosseguindo, 'disse que uma comiss'ão do Sindi- além de. possuidor de uma Luiz Fiuza e senhora Jurema

cato,' aCQ;mpanhada pelo sr. Ruy Gomes de Almeida, e ,formação técnica compreta, Fiuza Lima, Neudis Dias Pim
pelos deputados Leoberto Leal e LaUfo Loyola, 'esteve no dispõe de um vastíssimo co

nhecimento em assuntos muMinistério, esperando ser atendida pelo comandante
Lueio Meira.

Entretanto, após uma espera de mais, de hora e

meia, desistiram OS representantes do Sindicato da
audiência, fazendo chegar ás mãos do ministro um

memorial, através de um amigo' COmum. Sentiram-se
menosprezados com a falta de delicadeza ê interpreta
ram o fato cômo temor do ministro em discutir com Os
interessados a malfadada portaria".

Está ou não está provado?

A Comissão Pró-Mcnumen
to a Anita Gartbaldí, tem o

grato prazer de convidar as

Autoridades civis e militares'

ESPONSAIS
Realizam-se hoje os espon

s�is 'dos jovens dr. João Luiz

Neves;' filho da Vva. Leonor

de Souza Nev.es e Risdleta, fi
'lha dileta do casal Francisco
Gouvêa.

pão e senhora Lygia. Cúneo
Pimpão, senhor Newton Jo
sé Vaz e senhora Therezinha
de Jesus Vaz; da noiva, os

casais dr. Aloisio Gonçalves,
Luiz Henrique Gouvêa e Aris

tides Siridakis.

O ato religioso terá lugar
às 9,30 horas, na Igreja San

to Antônio, sendo padrinho�,
do noivo o sr. Francisco Gou

'vêa e senhora Eulália Sirida
kis Gouvêa, dr. João Daviel
Feneira Lima e SJIDhora Ney
Ferreira Lima, Osny Souza e

senhora Aimée Souza. Para

nil1farão a noiva aS testemu
nhas o jovem José Euclides
Neves e senhora viÚva da.
Leonor de Souza Neves, casais
João José de Cupei..tino Me
dei:ros e José Baião. I
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