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� N � MONTEVIDÉU, 24 (U. embaixador paraguaio, Isi-

� • 1'2.528
. � P.) -- Fôrças armadas da doro Ramirez, confirmou

�. 'I I Ar-rentína, no Brasil, Para- que- havia, encaminhado um
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"1 r,lw'i, e Ul'u�'uai partícípa-" con�ite a A,ssunção, mas nao
FI

-- -'----- .. ------ ----___,-

Cr<!1 2,00 dto do desfIle a realizar-se podia confirmar. a presen-
, orfanópoiís, Sabado, 25 de Agôsto de 1956 '"

-

____,...... -..,.
- ,'lOje em comemoração do ça das re_feridas fôrças, por

Q- 'U'arenta m I-Ih o"'"es"de'
-

do II'a rsrln-' 'a aq'UI-SI-ç a"'"o II' �;��Vl�;:��,:li;ia.d��ncdo?t��::�� !��;a���r:;::'c::� d�U:::i�
-.

.
'. 'M

"

'.'
tos brasileiros chegaram on- tação.

_

,
.

' ._ ,/'" ,
_ tem, 'dia 24, é\ bordo de A REPRESENTAÇAO

de maquinas IlIrico'las
.

'����o �:������:" oq�'�a:;�i BUE:��E�i��24 ,(U,
,

"
I:» " 'ia Dias', 'a cujo bordo via- P,), - O vice-preaídente da

lod
'. -

"

-

d
·

d- ia o contra-almirante Pedro República, contra-almiran-

aVIa, oao serao eSVIO. as- poro os r. de Araújo Suzano. Essas te Isaac F. Roias, seguiu es-

) 1- -I' d U D N
.

belonaves conduzem uma ta tarde, às 18 horas, a bor-

CO onos e el ores a • .0&.. companhia de desembari do' do cruzador "La Argen-
I." M t idé

,

RIO, 24 (V. A,) Com o do Brasil, da Carteira de do representante do Minis-' da este ano, nas lavouras de SUMOC recebeu ínstrucões que. . I tina , para on eVI eu, a

objetivo de estabelecer nor- Cambio, do Minrsterio da A- : tério da Agricultura o pre- trigo dó Rio Grande do SuL para ainda hoje, conceder as I O Paraguai I
enviou uma' testa da maior delegação

mas e-formular uma politicá
I
grrcultura, do 'BNDE" da SU,·

I
sidente da- República autor!- Nesse sentido o diretor da líberncôas necessárias. companhia de infantaria. O II qll� êste �ís ,já enviou. à�

uniforme. para a. importação: IV:0C, da, CAC�X e da comis-l zou a aquisição imediata, fo-! , festas nacronars uruguaias.

de maqumas e Implementas' sao de Financíamanto da Pro ra do plano geral estudado,

� C
- ..

� "I' PI'
I Cregará à outra margem do

;��:n;� ��v���':�io,;:l���e-t:� I ��:���. do Ministerio da Fa- i �1�m�;�a�:;1=�t�;�t��z:� (I��� '. -,8 s,o' a ,m�re.nsa _ O'�U 8r P�rr:�'J't(:aas Vavid:aeel.���'�oee��qe'ai,:n':�naa�nevodi�hsI:u:lala(�SaCe'importante reumao sob a I Antes de encerrar-se a reu-
I fJdel,ras, colhadeíras)+destl-.

_

_,
"

presidência do sr, Juscelino. nião e atendendo à sugestão nadas a prestar serviço, aín-

Kubitschek, e com a partici-I,
.

. I guerra, delegações das fôr-

pação do ministro da Fazen-I
'_" '

ças aramadas, seguindo tam-

da dos presidente elo Banco Carla, do Ministro Nerêu Ramos ao bém uma grande comitiva

do Brasil, do Banco Nacíonal l DIA DO SOLDADO
'

oficial chefiada pelo minis-
do Desenvolvimento Econ�-I Presí dente da. A B I tro do Exterior, dr" Luis
mico e da SUMOC, além do ,,�

_, ., " " .

té
,

d t b Ih d André Nilo 'I'adasco
Podesta Costa, a qual m-

,grupo ecnico e ra a o o RIO, 24 (V, A,) - Em car- jdivando fechar o jornal co- TRAMITAÇÃO NOMAL clui membros da Junta Con-
Conselho do

_Desenvolvime!l-.. .",
I Ta que dirigiu, ontem, no '-munista, sob a acusação de "Os fatos arguidos na re-

� D t f t ilustre e do t JO -nalísta qu temia u sultiva Nacional, altos f'un-
to Economíco, e os represen- Ipsset, cer a ei old d

'

u id I" c

de
.

jornalista Herbert Moses, 'acobertar atividades de agi- presentação devem ser apu- . "

1
A

tantcs dos .Mínístér.ios da, como a rono U:.11 so a o cuja espa a, como a os cava- .

íd _ t d ABI minis- t d
'

.

,- " cronarros (O governo e pes-

I.
, -

d b
.

h
- - Pr'esí eu e a , o o a ores, rados pelo' orgao proprio e se

d
Agricultura e da Viação lheiros antigos, nao se esem am ava sem razao e nao se'

N R 1 c
'

A CARTA DE NEREU algum crime se configurar
1
soas gra as,

,

'

'

"

"
' . 'b' troO ereu amos, esc ar!" �u �

Foram as seguintes as con- embamhava sem .honra o nosso Exercito, nem em "e
lt d

.

'1 I Esta e' a certa do SI', Nereu será o pr cesso remetido "O
------------

_ ,- , !., ". ' ,- que, a respel o o jorna co- "o n

P d
I

dclusoes f'írrnadas ao ter�l11o I OIga:ll�a�a, .vetava, destemidamente, a peIpetuaçao do
munista "Imerensa Popu- Ramos ao sr, H8rbert Moses: poder competente, como es-! er ura a crise e

dos debates, em que se flze- i dom�m,o lUSItano
. e�1 terras

lar" o que existe é uma re-_! "Tenho o prazer de aCUS�lr tabElecc a lei, e como já s31ram �uvir os srs, José Maria
I ?rasll�ll'as e �romo�_la o ,:a- pre;entação cqntra �le feita lo recebim2l1to da sua 'carta fêz ,com o inquérito iniciado governo na Holan.

A�kmlm, ,Lucas LOP,es, sebas-Ilastam:nto ?v D, J"O�O VI .

p2'a "Cruzada Anti�muniq-' de ontem, .17 do corrente, i em ,195�: do qual resultou :1

tlao Pae� de Alm_lda e RI)-! E d:l, u"te o prcsvnt,e, :>.
tfi" ao Ministério da .Ju,tiça,' Em resposta, apraz-me de- denunCIa apresentada a o daberto Campo.>: I sua ,nCU�içao_, n�s 1�10Vlmen- que "como ele seu (1<::\ler, en- clanlÍ'-lhe oue sôbre a "Im-' ,Juiz da 9& Vara Criminal

Ls mtemo:, t In Sido uma e:l�inl1oU ao Departamento prensa Popular" o que há é o; contra vários responsáveL., Hl\lA, 24 (V. P,) - Ou-

,1) O governo vai dispender,: s:?v?ra e�ca!aela el,e vetos a
i Federa! de SegUl'�ll1ç!); Pública" se;_;uinte: a "Cruzada Anti- por aquêle jornal. , tros dois poHtic03 holande-

somente este ano, pela Cal'- ,-dC_ll1,te,gql(;aO, nacI.onal e �os, a representação, para élS Comunista", no USo leg'ítimo! E' o que posso informar i:t ses informaram, hoje, à ra'i-

teira. Agri?ola ,da �nnco do ��r���)SI:OS ellV(:rclados, uas providenCias de ciir�ito", de direito que ,a Constituiçào I prestigiosa Associação sob nha Juliana que não tinha

BraSIl, a ImpoItanCla de 40 ""spnaçoes col,et�vas do gran- Re..sultou a carta do Minis- lhe assegura, representou I sua digna presidêncin. podidO organizar novo ga-

n:i:hões de dO,lans na a�ui� I
de TPO_V� BI�as!l,ell'o" tro de uma.: outra. qlie lh'� -fô- cont:a ela. ao Ministério da I RJenovando-lhe pro�eJ;tos bin�te de .coalisãco, entrando

slçao dB trator es e maqumaS Na.s luta, externas,
, ra enviada na vespera pelo JustIça e este, como à{l, seu' de alto ,apreço, envlO-lhe assIm na na semana a cri,>c

agricolas, . destinada,; exclu,- gando os s us galardõ2s com I Presidente da ABI, protes- d'ever, encaminhou ao Dtpar-I cordiais saudações. I ministerial.

sivament: ao� lavradore<:,.E:- o" ela Mari?ha e A?ronáut�ccl,! tando contra- as noticias pro- I
tamento Federal de segu-I __ _ _.__

�a ��B:.ntla,nao abra�1gera a� f�1 s�lY_pre �. ,�namovlvell paladas a respeito de pro iÍ- i I'�nça. Pública a �'e�re�en ta- D'
,-

'I' f hmV�ISOeS LIa, Governo em fl:ontf'��� ?a pa,trJR" e � SlLl! clências que e3tar��m sendr,; ç�o,. para as prOVIdenCIas de OIS a�loes mi Itares rançeses C oca·
suas pronrias iniciatLas (st- Bnnden a semple I egI essou: tocnadas pelo, Governo ob-e dIreIto.

-

los, nrmaz-r!s, can'Lpos de SD_- CJm os louros elas 'Jitórias!
.. ..,..;.:;__.__,,....,-__;=-r-4-,�,_,..'�.,..__,.,.-----,-�-"�,-J.7:',�-� __-," ra.m.:.�e'_ e'm.-, n.��._nQ...V�_o,�,.n�, A r,l'telb,-�mentes, etc,)

.

conqui'3tadas dentro dos pl'iíl- : -

>.ic, _." __", �
_ _ __ t!!P _.

J.I.._
� � �

2) Será fixada lU11it

U'){�I�í.PiS)S,
Q.il Justi�a,. " 'I" � �': -ARGEL, ?�, (V. P.), � Ull} en ,divêrsas' zona;; da Argé-

tilmbial cstávei para as üPQ-
. Ist0 Porque o Exér�lto Bra- general frances C 'Vários ofi· Ua.

rações elesse plano. ,:,;ileito t�in na figura imorredou'íia elo, grande Sold;-tclo c I;iais pereceram, hoje, quan.:.
o------.-

3) O credito obtido pelo Cidadão que foi LUIZ'ALVES DE UMA E SILVA, MUl'eç,hll

Ir��'� ._ ,li.�'�l '�I'
do dois élviõe3 rnilitares se Festiva'llnfanto�

Governo junto aos exporta- do Exército e Dl�que dc Caxias, o seu incomparável PA-, chocarnm, no ar na regEi.o

dores SErá transniitido aó la- 'TRONO.' -'

j' entre Sidi-Brl-Abbes e Tlem- i •

"IVI'ador,'
"

I Gaxias é, na verdade, uma -excepcional figura huma- cen, na parte ocidsntal da Juvenl
4) Haverá um mínimo de na, em que as mais altas qualiçlades do f.spíl'it:J se reUllem, I' Argelin, As prim'eiras infor- Amanhã, às 14 horas, no

intel'feren�ia elo Governo na
I

para fOl'mnr .uma rara duplicidade na famiÜa dos grall- mações dizem que morre- Teatr0 Alvaro de Carvalho,
seleção cios compraclol'l's, de-I eles hel'ói3 - rara personalid�de de �oldado e Cidadão, O "Diál'io Oficial do Estado", em sua 0dição de ram 7 pessoa$, no acident:!, sob o patrocinio da "Casa

,vendo, interessarem-s2 aO Neste ano, nas comemoraçoes- do DIa do Soldado, naeb 20 elo corrente, na parte em que funciona como órgão .inclusive o gen, Fernançl B:,- Amé.ica", o Grupo Escola:'

maximo, na's op: l'�ções, os, mais justo do que recordar a proclélmação de Caxias <lO noticioso, e"tampou o seguinte. telegrama, relativo ;\" sançon, de 59 anos, inspetor "Lauro Muller" re:1Hz3,I':oÍ.

estabelecimentos de credito: consclidar a vitória de outro grande Soldado, o Coronel atividades do governador Jorge L)Lcel'da na Capital Federal: g,eral da Artilharia e defes3.� atraente festival infanto-

particulares e OS Governos F'el"Dango Machado, na Ponte de Itororó; - "SIGAM- "NO MINIST�RIO DA AERONAUTICA anti-aéreas do Exército fI'an- .tuvenE, com es'colhiclo e bem

es�aduais e municipais. i ME OS QPE FORE� BRASILEIROS"! Aeroportos de Gaspar, Rio do ,Sul e FJorianópo�ls 'que os rebeldfs
-

estão nOVã- f\l1.Saiado, programa de Co-

5) As importações ps.ra. os: Sim, porque somente aqueles que sentem pulsar no RIO, 16 - (Especial) - O Governador Jorge' mente em atividades na re- médias" cantos recitativ·os,
proximos ano;; deverão ser' p::-ito um coração brasileiro, cujo sentimento cívico se vol- Lacerda est2ve, hoje, no Ministério 'da Aeronáuti- gião montanhosa, desde o rio ssohuos musicais e bailados.
diSCiplinada:;, de forma a ;i-' ta parn a gl'llndeza da Pátria, podem .seguir, �om consciên· ca acompanhado do dr, AcloÚo Konder e do depu-

I

Che1iff até o mar, DiZ-se soireé do renomado edúcan-
t2nder os interesses da in-

I
cia, 03 alevantados exemplos legados Pelo gra�lde Seldado tado Wanderley Júiüàr, I que cêl:ca de 30 nacionalistas dário fomos distinguidos co�n

clústria nacional nascente Ue
I
c Cidadão, bravo guerreiro, denodado condutor de homens, Durante a entrevista cem o Ministro Alves S�, tombaram ('m campo de ba- genutil convite, que inui.o

tratores e maquinas_ I Espada que sustentcu um Império e que Se tornou legen- co, 'foram, abor�ados assuntos relativos aos

aere'-I
talha, em combates travados agrad<ecelT'.Qs.

Nn oportunidad2, ó presi- clária para honra a glória do Brasil eterno e indivisível. portos de Gaspar, Rio do Sul e Florianópolis. ,
.

dente Juscelino, Kub,tschek I Espada jamais envergonhada pela mínima derrota real Foi combinada tamb' m a visita do Minist'.o POLICIAIS GAUCHOS TRAMAMCoh2tituiu uma comissão com· ou virtual constituiu-se na mais lídima expressão de Paz, a Santa Catarina, �m< set�mbro prox:imo, a fim dI'. "

,

a incumbencio de elabora t', 'porque, gu rreiro e' administrador, político e e?tadista, seie� inspeC;ionadOis os aeroportos no territ{>rio
" CON'IRA JANGO '

,

_dentro de:ssas normas, a mi-' grande capitão e estrategista, "'concentrára em si glórias, barl'lga-verde". I
'

nuta de um decreto presiden- ! diversas que se pOderiam reunir numa só frase: pnciffc:l-I Por simples teste, ontem, à porta da nossa red�ç50 RID" 24 (V.
\
A.) - O sr. J. vessl!.do o território argenti-

'Cial, quc enfeixe as condu- dor Nacional", indag;:tmos a um colegial se sabia_o nome do sr. Mi- Ef: de Maced,o Soares, rlO ,a,- no chel'ra'ndo t

{O
l'as ro, ln,."

sões acima, disciplinando'as .E CAXIAS, realmente, não só conqui'swu vitórias nl nistl'o da Aeronáutica, De imediato' nos respondeu: tigo publicado hoje no -"Diá- em pura 'perda. Também Ji
importações e ao mesmo tem- guerra como na Paz: Sabia perdoar e sabia dar umn nO\'L Brigadei�o �enrique Fleiuss. .: " rio Carioca" disse que se s:1- estiveram 'aq_ui no Rio de-
po deJxando o maior cam- oportunidade aos adversários, I Por mcnvel que pareça, Os Jornahstas encarrega-

>

gaucha Peracchi Ba-rcello<;, 'sempenhando-se da indec(I-
po possiv'el à iniciativa par- Era respeitado cporque sabia respeitar e nunCa ouko dos da publicidade do sr, Jorge Lacerda e os re'dato-, está movimentando' del,ega'-I rosa missão",
tiçular, A comis.::ão, que dc- Exército cumpriu mais lealmente as recomendações de seu

j

.

re$ d� órg�o oficial do Esta�o ainda não sabem qu� o dos que' percorrem a frontfi- 'Por outro lado cil'culnm in-
verá apresentar o proj E.to de Chefe, como o Brasileiro, -' I sr, Bngadelro A�ve� Beco delxou a pasta �a Aeron�u- ra fazendo uma deva,ssa em sist�ntes' informnções de que
decreto na proxima sexta-fei- Ainda -hoje & EX�RCITO segue _as recomendaçõe,s do tica, sendo substltUldo pelo seu,' colega Henrique FIs'Uls�, 'cartório e repartições pÚbli-. um dos ddegados de políCh1
ra, dia 31, é integrada por seu gr4tnde PATRONO para-maior tranquilidade da Família! que assumiu aquele cargo no dia. 21 c!e março ,do co)'- _cas"sôbre a vid.a do sr: Jofio, do Rio Grande elo SUl, envol-
representante.>

-

da Carteira Brasileira, po;:qU'e' nele está depositada a nos�a fé.. "Ele I rente ano. Goulart.
•

; vido no cnso, é o sr. Licürgo
-de Credito Agrícola do Banco ,nunca nos faltou, êle nunca nos faltará!" .J Parece anedota. Esses policiais tem atra-.Cardoso, .,'

-

Fôrca Àrmada do rasil Vão esíiler
Am�nhã Em Montevidéu tm�Hn';eRa� .'. L
gem à Independência do Uruguai

........

Edição de hoje 8 páginas

Essas,

(Continuação)'. IVO �g��e fundou ogo!êrn�I��'U FilHo,eMinis��da Guer-dem n�. ci�ad� Usou:' �
O Si'. Armando Falcão _ O Sr. AI'mar.do Falcao -'.. , � ,ra

o G:eneral ZenoblO ,da cos-, consegumte,
o Chefe do Ex.�-

Sr. Ministro, permita-me a- '�a Constituição. I � - O M·
·

I d J 1& 0;,
ta, POiS ,bem: nesse dla e l!0s cut�vo de atribuiçã,o 'consti-

cres?enta� que a deliberação
I O SR. MT�ISTRO DA JUS-I �- lOIS ro a us Iça � subsequen�es, foram. as For- tuclOnal q,ue n_ão precisa,

presld�nc131 tem pl�no �poio, TIÇA - O Illls�re .1?eputa�o I � � I
ças do,�xer'clto �ue, realmen - para SUa exec,!!çao, se� regu-

InclUSIVe, na ConstItuiçáo da Armando Falcao Ja antecI-1 � �
te PQhClara!ll. a Cidade nos

I lamentada, POIS ela e clara

República. Basta que se leia I pou minha resposta. ) na ;o I P?ntos nevra!gl?OS; foram as

I
no seu texto, no seu pensa-

o art, 177 do estatuto básicQ O Govêrno SI' estribou no
I � ': forças do Exerclto, comanda- ment<.i e no seu espírito. A

para tal Verificar: d,il3positivo tonst.itucional·� CA, d D t
'

d
" d!l� pelo mesmo General 0- garantia da ordem não ca-

"Destinam-se as FÔl'ç�s q�e �ec'ara se ciestinar 111 as � amaro os epu a ,.OS ..

�
dl!i� pe,�Ys, q.ue d�fenderam b� só aos,elementos, da Poli-

Al:madas ti def,ender a Pa- F?rç�s Armadas a,defender a � �1�llstel,loS ,e JOfD!;US da opo- Cla, a�xlhar das ,Forças �r-
tna e a gárantll' os poderes Patna e a garanta' os node- "

slçao que se sji!ntlam amea- madas, mas tambem ao Exer-

constitucicnais a lei e a re,S c.onstituciJDais, n lêi e a ': Exposiçao do Exmo. Sr. Nel'cu Ramos � çados e pediam garantias, cito, à Marinha e à Aeronáu-
ord'em". ordem. :' Ministro da Justiça, e as interpelações � Ninguém se lembrou, na- ti�a. Que o Presidente da Re-

E, inda mais V. Excia. re- Foi a g3:_rantia, da ordem ': feitas a S. Excia. com as respectivas
" q�el� �casião, de ale�ar. i_n- publica andou certo, c;lizem os

feriu-se a precedentes, Po- que o governo :Vl�OU qU:llldo :' na sessão do dia., 27-6-56. �. fngencla da ConstItUlçao. tatos e os aconteCimentos.
deriamos invocar um dos e!1trEgO�l o

.. pohclame,nto .da I, respostas, .. ! O Sr. Ultimo de Carvalho ogO que as �ôrças Armadas
mais recentes, ocorrido 'nos cIdade ,a� forças C�:1J Llgcwa3 :.

.

5 __ Permita-me Sr, Ministro: QcrPar�m a clda_de, voltou a

primeiros meses do Govêrnó da Pollcla, dd Mannha, (lQ, .� M__._",,_W_••__M••__• '-�----..-,,.�---.---_••
- ....• .....•••.....•••..........• ...5-.__•..............._ nós não éramos Govêrno' o

Ca ma- a ,populaçao.
do eminente Marechal Dutra, ExMcito e ela, Aerolláutka. I -

,
'

I PSD era oP03ição,' 'd' Na propl'l3: madrugada cio

quan�o houve q:u -bra-qu2�ra Qhuand�, ���lm tprd�e�eu" � deria resolver a crise que se garantidoras da ordúm, No cªo precedente h:wido no -Go- 0 SR MINISTRO DA �US- d�� '��md�P�ls /,� mde -entO'e��
na Cidade do, RlO de Janeiro S�n 01 ICe. en _ a ,epu prenunciava grav=, em far.e caso d� perturbação da 01'- vel'no do Marechal Eurico TrCA _ A Constltuicao é -t F

ré el o 9' ,IStu
e ,o policiamento da cidade bhca ,uso:u de uma' faculcla?e dos fatos que se ha ,'iam de- 'dem, pode e deve o chefe do Dutra, q:lando ,a cidade foi um" instruffi2nto de govêrno dO L�aeral e com 0. Du'dor
fOl confiado às tropas fede- constltuclOnal que nunca lne senrolado \ precisam nte a t· " "ahrmada por um quebraque e não um instrumento c1" bal Ight, recom2ndel Ee I'es-

r' b
. - fOI' neg'ada Êl' fe'z c 111 'I Execu IVO sen",o necessan,J,

' ,
- ,,' t e ecesse o tra: fego d b

aIs sO a chefla, do, entao. .

_' �,o, "
,o" L tarde do dia 30, com a para- "

" _

_

,_
bra, / 'desgo-'lêrno. 'Os poderes com,- d .

. 0� on-

C,(�mandante da Pnll).eUa Re- p!eocupaçao de e�"t�, ��Jle�- lização completa do movinw[1 rla.termmal a mterve;:Ga,o d�{" i Tenho fatomais rec�nte, titucionais foram lIsados p..
es, tal COi�O. nos d1!ls com-

g':ao Militar, Gemral Z-:nó-' clas, porque a PO,ICla nao, t,l-, to dos bondes e, con:equên- Forças Armadas pala les�,,:- I' A situacão que atrà,vessa- lo tua I Presidente da R<>lJ( _ t�ns" pO:(Ju- el�� senam ga
blO da C03ta, I nha elemento� subst�ncldlS temente, a paralizacão da vi- bel�cer a PaZ e a tranqUll!- ,

'd
..

t'. . bli� tal como o foram" d 1_ �antldo.s pelas Fo!'ças" N:lqlk-
O Sr. Ultimo de Cal'v:dho para ocupar toda a cldad� e da <la cidade.' dade públicas Em assim pro_,mo� e J e111C� �ue�a d,cJOI- 'd 24. d

'

t
e a m sma madl'ug:tda, o;

- Naquele tempo, a UDN el'J 'os subúrbios, De ,modo q.ue SÓ O Sr, Presidente da Repú- cedendo SI: Presidente d' �enGe t' f, m�r ,e o
D
resl en- n03 ,e

1 Z,
e ?-;:os o, quan�:> bondes começaram a trafegar

Govêrno ,
' I a acão de presenca dê:S fôl'- blica usou d" uma -faculdade R' 'bl"

o -'
.. t' ta � e u 10 ',al gas, esapar�- o, enera eno lO, entao MI- com o horário próprio do'

,O '�,
.

,....., "

. epu lca nao pl a ICOU a ,o cldo o PrtSldente da Repu- mstro da Guerra, deterlUino'l r' . t '
"

;I

'T'
SR. M.lNISTRO DA JUS-' ças conJulad�s ela POllCl:õi decorrente da própria Con:,:- que constituísse novidade bJica esbocou-se na cidade ao General Oclili 'Den'_' t '� (la:S iS,�n os e !el1ados, t:1!

D�Ç� Pergunta ? _n()�:)l;: I ;�mq:� d��s FO,rças Armada,� tituiç�o, one investiu as Fô�'- n�ste Pais, fá l'8feriu o �J- um 'een,ário de inÇluietação, �a�se �s prOVid-ê�cias ��ce�- como 1.ora comblllaclo.
p tado em que dIsPOSlt. "o e, .. ,a aç.w d_ presença po ças Armadas ela funç�o de ble Deputac,O Al'iIlllndo F,d-- Era Prcslclente o Se'phor C:]- sanas a manutenção da or- (Cont. no próx,imo númer'o)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 25 de Agôsto de 1956

I NOICADOR PROFISSIONAL�·············��!-··�·--······II
•.••••..

� Oaranta O 'oturo de soa família
cbI� �OSÉ' TAVARES 0.111.. �·"'J:\.ilJ��:"�·J."L -I

f ReSlafUr!lnte Napoll t
-- Com�))'ando hoje mes�o, ótimo.s' lotes, nas pr�ins

,.(' 'CEMA <1

•

,- iif li •...,�:7. 'Na,', .' Q ue Itaguassú e balneárto, ou Junto ao novo Grupo Inneu
1 ...'"1. .rnH� o fJt:. ........ I.a'U��t. J.

•
o

•
�

•

-

Dmlomado pela Faculdade Na- 1l{IENÇAS 1'ERVOSAS E MEN. 0.. 1 de Medlcl na unlve"."I"d. • : Bornhausen, no Estreito.
,

I d M dí
.

d Uni I do .lirlOsll ...
.

ti tun íd d da evlt desvalorizacãcrcna :idad: ��n�ra8� ver-
.

'AIS - CLINICA GERAL
RJI) DE JANEIRO' i Rua l\IarecbaJ Deodoro 50. : 0. 1m� opor um a e e eV1 ar a .esva orizaçao de

Angustia Complexos
Apertei"""lnento m, "Casa .I,

f
• Seu din he iro.

E',-illterno por concurso da Ma- Insonia - Atar.ues .,-- Manias -- "v F.m Lajes, no Sul do Brasil. o melhor! '''.
ternldade-Eseola Problemática afetiva e sexual

P Safud. SãOd rr.l�utdl" Desconto espeeíal para os senhores vlajantes. e. Já dispomos de p0UCOS 'lotes a venda.
(Serviço- do Prof. Octávio Re- . Do Serviço' Nacional de Doen- ror. �·ernan" • au 1110 � D'

..

'R F I' S h
.

dt 34 I 6
drigues Lima) \ ças Mentais. Psiquiátra do Internv por 3 'ar>..w do Serviçc _ , . 1ng1r a· ua e 1P c mi - - sa a ,n/esta

�x-interno do Serviço de Círur- Hospi ta l-Co lô n ia Sant-Ana. depCirurgia •••� _ Capital.
�.;� do Hospital I. A. P. E. T. C. CONSUl.!.(}'óIUO - Rua T'ra Prof. Pedro de ·MoUTII

do Rio de Janeiro 'j_a.iIO, 41 - ji}as 16 às J 7 boras OPERAÇOE.S
M,st!i("o do' Hospital de Cartrlade RESIDf:NCIA: Rua Bocaiuva CLINICA DE ADULTOS

.e da Maternidade Dr. Carha isn Tel. 2\.101 DOENÇAS DE Sl\:NHORA:-:
• Corrêa CONSULTAS: l'iàriamente das

[IOt,;NÇAS DE SENHO�AS _

. 7 - 9,30 no Hospital de Car i-

PARTOq - OPERA"� líES dade, das 9,30 - 11,30 no Con-

Cons: Rua João Finto n. DR. ARMANDO VALt- :��::.io à rua João Pinto 16 r-

16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO DE ASSIS RESIDtNCIA � Rua i;uarte
Atende com horas marca- Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

das �- Telefone' 3035.' C" I f '1 Florianópolis.
Dos Serviços de hmca n antt
da Assistência Municipal e HOB- DR. CESAR BATALHA DA

Fit"al de Caridade
n, CLíNICA MÉDICA DE CldAN- SILVEIRA

ÇAS E ADULTOS
- Alergia ..:....

,

ConsuJtório: Rua Nunes M,,;
ehado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.

.

.

Res idência : Rua Marechal Gui
+herrne, 5 - Fone: 3783

MÉ!Hcn .. T( N"
ESPECIALI�TA

.

�;M. OLHOS. DR. �E\Y }

')llVInOS. NA RIZ f, :iARfiANTA n',\ V LA
n:ATAMENT0 E OPERAÇOES CI1WH(,I.\ '.tl.l{ li:·
Infra-Vermelho - N ..bulização -

iJucnças de Senhur&i. - l:fO(·t..
: . \ !lra-SOI."

I
l<Jgiá - �;letJ'Íddad, M ed .. ·� .

('l".atamer;to :!ê
_

Blnulllte Bem
Ijoncllti.no: Itu". 'Vit", Me.

,.... . op:-r�çao) .

'
.. "I"s n. ;;8 - -releione: :1:111'/.

il.·nglo-·retlOIJACOP1l! - .R�celtll d" Consultas: [Jus lõ III.ra.1 eu

Oculo8 - Mnd�rnfJ oquIPa�e�to 'lianle. . .

de Uto-Rin.�lar1Ultologla (UnlCC Residência: Fone, a.422

°do E89ta�o,1 " Hii�: Bluníenllu-n. 71.
.Horário as as 1<0 noras e

.da:. Ui às 18 horas.
:. (:onsultólio:· - Rua Vitor Mei·

'r,.les 22. -'.. Fone 26'/1).

.

t:.e1l •. -., Ru" Sã�. Jorge �o -

. ."·"ne 24 21.

_,_._,__.:. ----� CLfNICA

Corpo de BOTTlbeiro�
:'>erviço Luz (Ra<:liama··
çôes) ' "2.404·

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.036
Polícia (Gab. I'elegado) .. _ 2.694

DR. !. LOBATO COMPANHIAS DE
-----

FILHO TRA.f\!,sPORTES

r-l"enças do aparelho rl'spiratóri" TAC ..................•. ''1.700

TliBf�!tCULOS� . "ú7P;ro do Sul :. ·2<.fiOIl

RADIOGRAFIA E RAn[lJ�COPI." Panair ........•......•. ;:>• .IiJ'jS
· .

nos PULMõES Varig ................•• %.325

.,. Ci ru rgia 'lo 10r.u Lóide Aéreo
,

2.402

I"ormado pela Faculdaúe 1'1,,,'1 .. · Real ...............•••.. I.1t7'7

Nú� na,l' ,de Medidna, 'l'isioltllotista � Scandinavaa ·.·'·c·· ..
2.300

I'isi.oclrurgião. do Hospital "'". HOTÉIS

. rêu Uanlv8 Lu'!: .. ,.. ...........•... �.021

Cu r80 d" especialização pela Magestie ...............• 2.276

,.. N. T. F;x.intPTno .. E,·asRill- ..,Metropo) .,".............. 3.147

'lt'ntê .oie .Cirurgia do Pr"f. Ueo""a !,orta .:.............. 8.321
.

GulmarieB (Ria). !� lJaclque, '" ,.4491, Tànto :111 ld�t ("orno ra yolw (\ !Javio fará PS('I'!a '1".
'. Feli' e Scbmidt 18· - Central.................. 2.6!14

,. , . .. ,

Resi,uêjlc.·ia: Rua V1scon·· " ""·3801··' p '. Estrela· 1171 j'()1" (I" <iI" "<au 'i'.pl,Hsflao. Ilha bela e C nal II lia
�'one ,

.•••.•• o, ••••• •••• •

1de'de 0\11'0 {)l�eto, ]23 -,-! .\I"noJil. ,em hora. m,arcada:.· . ,I.d:al ::�.:•.; ".O.lIa. 'Para melhores informações. di"'IJ�flI-"t' fi ,PI:" li

l' r�n,. HIl •. E8t.;"e.• Juolí'r �SfREITO" ..... � :' ", ··r
- .

"""'"

Tc). �;r,5\), ,� li'uoe,2111"· .fJ'80ue ..........• : .•.. 0(1 ><n'lIrf:lf;,\. i< I"IW:' .;'Jríilel!ieiro lVlhfJ",:W !';lillfillll' '�'?-l?

M E 1)

DR. W.\LMOH ZOMEH
GARCIA

I(esidência: .

Rua: Gene cal. Bittencourt
10l.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

.
��ÉDICO I

Com prática no' Hoapítal São
Feanclseo" dé ASsis e na' ranta

Cesa da: Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

"

CA1WIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Horá rio s : Segundas, Quartas· e

Sexta fei ras :

Das 16 às 18 horas
,

Residência: Rua Felipe Sch
. midt, 23 - 20. andar, apto 1 ;-
1'.:1.' 3.00::.

DR. ,HENRJQUE PRISCO
PA�AJSO
l\-IÉDICO

OperaçQ_és � � Doenças de Se
-nnorns - Clínlca de Adultos.

. CU7S0,/ de E-specialização n"

_ Hospital das Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andtade).
Consulfas _.- Pela manhã no

R0spitql de .Cartdade.
A tarde das 15,::;� h s , em dian

te no consu ltôrlo
.

á: Rua Nunes
Machado 17 Esqu ina . de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência '._. "!'!ua Presinente

Coutn ho 44: ·Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLfli}S o_ CUV-IDOS .- NARIZ
li: GARGANTA

.
. DO ., , i

DR.\GU,ERHEIRO IlA'
/FONSECA

Chefe do Serviço. de (:'1'oRl·
NO do· tfospital de Florianópolis
Possu'e a CLIN1CA os APARE·

,LHOS MAIS MODER_NOS pJ-. ltA.

TltATAMENTO ·da.s IJOEN(,.AS
da ESPECIALIDADb,·.
,Con�ultas _ pela' manbã n0

HOSPl'fAL
k· TÁRDE - ,das' 2 as Ii

no �'CÓN::;Ü'L1'6R1() _- P:ua doe
'lLRJ?' 1 nO, �

RJ...� .Df:NCIA - Felipe :-:lch

. midt nO. 113 Tel. 2365.
,

-D�:��NTÔNÍÕ'51Õ�IZ-
it!· :'DE';At{-AnAÜ '

.

... Cll�OliGiÀ ;,TRE'UMA'fOLOGL\
.".' •

'" Órt)lpedta
CÓdsultório: João· PInto. 18

Das 15 'às
-

i7. dlllriamente.
�f . Menos aes' SábadQs .

Res: Bocaiuva· 135.
Fone: - .2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI·

e

DR. ANTONIO DI.n
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço .,;ompletQ e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos ",.tratamento.
SULPOSCOPIA - H�STERO -

SALP.U-lGOGRAFlA - METABO-
'.

LISMO 'uÃSAL
It.'\dioterapia por ondas curtas

Eleh'ocQagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra·' VermelhQ.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edifício do M.ontepio.
Horário; Das ..

9 às 12 horas -.

Dr ..MUSSI.
nàs 16' às 18 horBd - Di"a,

MUSSI
Residência: Avenida Tl'om-

POW8�Y, 1:!4. .
.

�._r. __
..__

. -

"},

\ \.
i.·

'DR J(T1.10 DOIN·
ITEIRA

.

,I ..

OR. ., ��AH1Ô WEN-
. . ·OHAUHEN

.. :. CLI�ICA �H;'DIeA DE. ADULtOS
., ,[; CltIAl"ÇAS·

...

Co.nsult'''j"io - Rua João Pin-
, : &0, 1o, - Tel. M_ 769,.·

-

Consultas: Das" 4' às 6 hOTall.

......:R�sidêncja: Rua Estevell Jú
nHIr, '45. Te!. 2.812.

._0,

.. DR•.EWALDO SCHAEFER
Clinic,a Médica de Ad�·ltos

e Gl1ianças
Corisültório :_ Rua

.
. )

nes Machado, 17.. .

HQrário- dq.s Consultas -

das .. 16 às-17 horas (exceto
aos sábados).

_' "

DR: J(lLIO PAUPITZ
FILHO

Ex-interno da 20· enferma)' ...
e Se rvi ço de gast ro-entero logia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Excintei'no do Hospínat 'mater

.idade V. Amarai.
. DOENÇAS' INTERNAS .

Coração, Estômago, inteatíno,
dgado e vias hí liu-es. Rins.

.

Consu Itó r i o : Vitor Meireles .21.
Das l(j às 18 horas. "

· Res idê nci a : Rua Bocaíuva lO.
·Fone: 3458 .

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO
MÉDICO

CLlN'IcO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doençcs Internal
';OH,AÇAO - FIGADO _. JUNS

- INTESTINOS
Tratamento moderno' da .

SIFILIS
ConsultóriQ - Rua Vitor Mel.

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 boru.
Telefone: Consultório - 3.41()
RefÍdi�nda: Rua José do Vale

I' .. reil·a 15R· - Praia da SaudKde
-- Coqueiros

"

------

DR. CONS1'ANTlNO
DIMATOS

l\'lÉDtCO CmURGIAO
loeneas· de üenhoras - Parto.
_ o.Íieraç'lel' - Vias, Urlnárla�
Curso r de, flpcr!"i!içQament'J �

"Ilga práti<-a· nos Hospitais de
'�uenos Ai res •

CONSULTÓRIO: Rua }<'elipe
'l'hmidt. nr: 18 ·(sob1'a<10. 1"ONI!:
�,12. .

'

HORAifiO: das 15 ás 18 bo-
's '

li.esidénda: Avenida Rio llran·
.". n: 42.

-

A tende chamados
Telefone: .- 3296.

DR. LAURo' UAURA
. CLíNICA GE'RAL

Ef:pecialista em moiéstia, d.

Senhoras e vias urinárias.
_

Cura radical·· das infecçoes
agudas e ·cronicas, do IIIperelho
�enito-urinário em a�bol o.

,;e�:s�nças do a;arelho �igeltivo
e do sistema nervoso. .

·

Horário: 10'h ás 12 e 2% ás. li.
Consultório: .a. Tirajentes. 12

_ 10 Andar - - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

,iiÍho, 13 (Chácara do Es_panba)
Fone: 324.8.

DR. A,LVARO DE
. CARVALHO

.

MÉDICO D� CRIÀl\ "
PUERICULTURA - PEDl••�dIA

_ ALERGIA INFANnL
C")nstiltório'; -- Rua· Til'ade,,·

tes n. 9.
'}'.. Residência: '-- Av .• Hercllo

Luz n. 155 .- "el. 2.530.
, Horál"lo:·- Das 14 às 18 bo

·,·as. die riamenta

DR. ANTONIO BATISTA
jUNIOR \

ESPECIALIZADA (lr:
CRIANÇAS·

'(ongulta� das 9 ás 11 hota•.
. Res. p Cons. Padre Miguelinho.

íJR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Hei�eles. 60.
"FONE:: 2.4':8

.

Fl:I'Ían.iPoIiS =- - -
I Vende-se ou arrenda-se o Perola

DR. ANT�����l��l\'JES DF, Rf)staurante, sito à rua 24 de Maio,
- ADVOGADO _.

r-���r�����li: ��::'d��CI'a' 148 no. Estreito Informações no
Tp,lefonE" àa-4(;

,••••••••••••••••"".....

/ local
D E N TIS TAS

DR. SA.}fÚEL FONSECA .

CIRUHGIÃO-DENTISTA I
Clínica - Cirurgia Bucal

-'1. Pro tese Dentária
.

RaioB X 'e Infra-VermelllO
,;liY DIATERMIA' I'...consultório e Residência: l\f1l:S DE AGOSTO

I Fo��� 2�;t�ando Machado, D. II. CONSERTA-SE F_OGõES ECONõMICOS. S'ERVIÇO
I 4 - sábaçl0 (Ü.rdl') - Farmácia Esperança - Rua

I RA:PIDO . E GARANTIDO. ATENDE-�E· CHAMADO A Conselheiro Mafra--
-

Cvnsultas: da .. 8,UO às II bo· DOMICILIO. I 5· _ dom1·n!!..0
.

F
..

E
.

R C
ras e das 14,00 às II:! lIoraa

.,
�

- ,armaCla < sperança - ua on-

JExclusivalllem� com bUla mar- .' OPERÁ,RIO -:- VALDEMAR POSSAS RUA "3 DE :.:elheiro Mafra
cada.· l'IA1'IO" (BECO).,.,. NO EST�EI-TO.

.

I. . 11 - sábado (tarde - Farmácia Nelson - Rua
Sábado - das II àl. 12. -

.

---J,---_�i>4_-�_._,
. i

.

, . Felipe Schmidt

UR. LAURO CALDiuRA. '""1 �

.
t ." �). 'l

, I 12 - domingo - FarmÚcia Nelson - Ru.a Felipe

. C-J�!G�������TA Ex'presso Flori·anópolis· Ltda.� I�e�n��d� sábado \tarue) - Farmácia Moderna - Rua
C0NSUl;TóRIO ,;._ Ediflcjo .

.

"oao Pmto
Partenon -,2° andar - Bala l<Ü�DEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO 19 _ domingo _ Farmácia Moderna - Rua João
�03 -

I Rua Tenente SHveilla, 11S
iA te'llde diál'iamente da. 8 ;'.

25 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antonio �

l{ua Felipe Schmidt, 4:�

'i'ransporte� de Cargas e� Geral entre: FLORIANOro-1 .26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua

LIS, PORTO ALEGRE. CUR TTlBA, SÃO PAULO, RIO 'Felip'e Schmidt, 43 .

:..;_...:..;.::.�.:.:;.===:-::. .::=,=�IDE .JANEIRO E BELO HOmZO!'lTE. I O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

"" 8,,0 Antonio e Noturna • .situadas às ruas Felipe Schmidt,
O ESTA"Dft"F" Matriz: FLORIANóPOUi.:, Filial: CURITIRA 43 e Trajano.

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua �'i8(Onde do Rio Branco A presente, tabela não poderá· ser alterada sem pré-.
Telefones: 25-34 (Depósito) 'J32/�? y;a autorizáção dêste Departamento.

25-35 (Escritório) Ttllefoue: 12-30 D t t d " d P
•

bl' .

.

Ih d 1.9ç:;·�
C P t I 435 T I '''SANTIDRA''

epar amen ° e bau e u Ica, em JU o e "'"

ai'xa os a • .End. e Oi· Luiz Osvaldo d'Ac •.unpora, Im;petor de Farmácia.
End. Telei. "SANDRADE"

Florianópolis - {talai - Joinville - Curitiba
'__' ,� �." ��

/�' ..,.J� �... �

Age"ncía :
t\.OtL D�oaoro e�qui.na da

• Rua Tenente SIlveIra
.

I

-.,"'_ ..... �.,,, .._....--._�._-_...._-------------.....--

�
c

Viagem com segurdnça
.

e rapidez _

80 NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO
'

,RAPID8 ,(SDL�.BlfÀSILBn(O;;··
-

" Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos f'

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar·

cada.
Felipe Schmidt :1�) ASa,

las 3-e 4.

I

A D von A O O si

- \DVOGADQ
Caixa Pos-tal lC,O

Santa Cat.arina.
ltaJa'

p, É R O lA

BORDADOS A MÃODR. JOSf: MEDEIROS
VIEIR ..\

ElISJ!W-llb na RUi1 Fel íetano NI'�el! Pires lZ..

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSIÇAO

FLORIANÓPÔLIS LTDA.li "boras
! ;,a8 e 5a!! "as- 14 a6 18 bora".

I!'! as z:i i.oras.
"

Confe' �IOlla Dentaduras e Pon·
,,. .viovei� .I .. Nylon.

ADMINIS'fRAÇAO

Redação e Oficinal. 1 rua COD
..".beiro Mafra. n. 160 TeL 1022
- Cx. POBtal 139.
Diretor:. RUBENS Â. RAMOS
Ge;:ente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representante.: .

Representllções A. S. Lara ..

Ltda
Rt:�3 Senador Dantal. 40 ..,.. 1°

and'ar.
,

1 ••

Tel.: 22�ó924 � Riô'-de ;Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 11°

",1,,.,. oala 512- - São Paulo
Assinaturas anual .. Cr$ 300,00
Venda avulssa ... -:-:-. Cr$ 2,00
Anúncio mediante contráto. '

Os· originais, mesmo não pu
blicados, não lerão devolyidól.'· ,,'

A direção não se ru!)onsabiliza
:.lélús conef" emitido. nOI ar-'

Agência: PORTO ALEGRE I"Riomar"
Avenida do Estado 16('6/76 Rua Comen(da�or Azevedo"

64
.

. Telefone: 2-J7:.33

Filial: SAO 'PAULO

. Telefone: 37-06-50

End. Telei. "SANDRADE"
AtendE' "RJOMAR;'

Elld. T�leg. "RIOMAltLI" .

A�ê,.cia. RIO DE JANEIRO
..Rlom....•

Agência: BELO HORI
ZON'rE
"Rioml' r"

A 'enida Anà; '\S. 871-B
, Tel('fonp� .• ;.10-27
Atende "RIOMAR"

� �lJ (' .

., �1 ... FAi,

Rua Dr. ,Carmo �)etto, 99

.
Fone&: 32-17-33 e 32-17�37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. '!RIQMARLI"
__ .NOTA: - Os' nosso:; serviços nas praças de Põrto

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

'gent.es i

�!'08 !u.s.i)
,I.,.

•

"'Jl
INFtn......._;OES triZl1

() lp'tn' pne"l1tTRTi. nesta co

lia, ,':'rOt'rd:'H:i)�51 que n ...<"essita.
·;:',·��Illfo'lnt.f> e d,. in\ettiato:

JO a:'\AIS T�Ief,.""e
"Lst>l;lo • • • • • • • • • .' 3i022
\ G '.z� ta .'," . . • . . . . •.• 2.666
,Pi, .. io�' if 8.1119
Tmp ..en�,..i 11.688
HOSt'l'l'A.

Carida ..... :
'

, Pr<. vedor) ..............• ,:2.814
,Portaria) . .. i .• ·�;QS6
Nerêu Ramos ' 8.831
Hilitar : : ,:. &.167
1'110 Sehastião.· (Casa de . ··C

Saú'de) : :. 3.168
li itenida<ie Doutor Car<;.
los Corri'a . ,.... ., J 21

nIAM"DOS (Jk-
r. ENTES

"R(JDOVHRIO RÁPIDO RIOMAR" .

Cor,(sultem nossas tarifas. EXPRESSO FLQnIAN(lfÇ>LI"
·-Fones: 25-34 e 25-35 -

-

EMPRESÁ NACIONAL DF NAVEGk�ÇÃO
HOEPCKE

�.IAVI·O�r40TOH �(CIRL,
ITINBRAllIO

SAlDAR DE
f n .4 V ,() L T A

l�i.) . �ant(l"rpHli ... lhli"í

12-8
1 6-8

6-8
1 R-8

11-8

24-8
6-9 7:929-8 31-8

As p:ütldas dE Fiorianópol:s são ás 24.00 horas, ( C1L'

. lo de ,:; ....nel·r:o. ás 16.00.

----_..:._---,--_._----_ .._._-_._--

. V E N D E'- S E
Lotes a longo prazo sem juros, prestações mensais

de Cr$ 500,oo.� Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da-
rá acesso a futura Universidade

-

óTIMO EMPREGO DE CAPIT,AL
últimos lotes. Informações e vendas COIl), o Sr: Adão,

Ferraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
Jane 3559.

LIRA TINIS CLUBE
(na 18
Dia 26

,.

(O C�UBb DA MOCIDADE),
PROGRAMÁ no MÊS DE AGOSTO:

sábado - Soirée, com início às 22 horas.

domingo - Brilhante Tard-e - Concêrto' -
Dançante. Aguardem maiores
detalhes sôbre essa surprêsa!

'-

Grande Oportunidade
1 fabrica de ca

e vendem-se tarn-
Vende-se por motivo de mudança

misas recem cons iruida com 2 predios
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas .rÚtyser ir "strial z ig-zag,
1 maquina Vürcopj; .e fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colar inhos com 3 jogos de for-

mas,

1 óleo-crú de 6 H. P.
. 1 gerador de 3 K " A

I

Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha

do em São João Batista. MUl�icipio de Tijucas Santa �Ca-
.

tarina.

FARMÁCIAS DE PlANTÃ(1

Pinto

TÔNICO ZENA

'\0 PRJ:\rElRO .s{;{

Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

C,omunka aos amigos- e clientes que mudou (l

consultório de!ltário parajO Edificio "João. Alfredo;".,

t.'squina Jeronimo Coelho - Cons. l\fnfra. )0 andar,
sala 16, onde continuará atel)dendo no seguinte ho,
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor ·--Pontes 'móveis � fixas -
Pivot§ - DentadLiras an;r�ômieiHr (3 "C'irúl'gra.

-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTA� 8Plorianôpolís, Sabado, 25 de Agôsto de 1956

'Acontece �no Brasil...
-:/:-

.ium ntou de 46 para 182, se

bem que a extensão da rêEle

tenha permanecido pràtíca
mente inalterada.

_:_:/:-
Em Ipará, município baia

no de 53.000 habitantes, não

havta nenhum, estrangeiro
il .u b!''lsileiro nnturalízado,

I
em 1950, segundo dados dJ

censo feito naquela. ano. O

nruní.iipio tem 3.541 kms de
ár .a e a principal atividade
econômica é a pecuária.

SINDICATO DOS OPERARIOS E {AR �

PlN1E�ROS NAVAES DO ESTft.DO DE
SANTA CATÂRINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO .

Convoco todos associados deste Sindicato para a

Sessão de Assembléia Geral Extrnordlnáría, que será le
vada a efeito,' dia 26 do corrente (Domingo) as 9 horas
da manhã, na Sede da União Beneficente e Recr-eativa
Operária, a rua Pedro Soare's'no 15.

Ordem do dia. Eleição de um associado--do Sindica
to dos Operarias e Carpinteiros Navais do Rio de Janei
ro para representar este Sindicato Junto a Federacão
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Mariti�os
e Fluvias.

ASSEGURADA SUA CANDI
DATURA A VICE-PRESI

DENCIA DOS EE.UU.
SAN FRANCISCO,�' (V.

�.) - O sr. Richard Nixon
_)al ece ter assegurada a sua

,

3:0111a p:lra candidato à'
Vice-presidência dos Esta
lo: Unidos, rePetindo a ch:1-
).1 com Eisenhower, de v,�z
'u.: até agol'a nenhum opu-
lente Se :lpresentou. I
Até o sr. Goodwin Knight,

ja Califórnia - que já cL-
::::::::::::::::;:::::;:::::;:::::;::::::;::::::::: ; cLu'ara honrar-se muito com

� sua indicação Para à Vi
ce-Presidência e é adversá
rio inconciliável ele Nixon _

: :'oi forpdo a aceitar a con-
.. ...

I diqão ele votar com a maiu·'
D NA d 'I' d d'l I ,

e
_ TAL-:NN. estacamos esse. lll, o m� ,e o Il'�il, p�lr:l se as:egur:1t' ache.

hstrado. E mUlto simples mas o efeltp e magnIfIco .• fia da Delegação elo seu Es
Mangas 3//1 justas, gola ampla, fechada na frente. Um I tado. Comp_ tia com Knight
cinto escuro combina com as listras escuras. I' o niXo!l.'ista senador William

(FOTO TRANSWORLD) Konowlanel.

de M. Ruiz Elízegul, rnmdíoca atinge a 10.000 to-
, da Glohe Press ' neiad.is.
A arrecadação ele impostos

li
nos Territórios montou, em

1954, a 8,366 milhões, o que

,repr2senta ma_is 2Ô% que em

I 1953. Para êsse total, Rondô
'nia contribuiu com 2.319 mi
! lhões, o Acre com 3.645, Rio
Branco com 1.277, e 'Amapá

I '

I
com 1.175.

I
Em 1954j tinha o Telégra-

-:/:- :0 Nacional mais de 77.00
Entrou em funcionamento, kms d

à rêde em servico, C0111

em São Gonçalo, industrial I
161.000 kms de fim. 0-núme

,município do Estado do Rio 1'0 ele estações telegráficas
de J-aneiro, uma usina ter- _.-:.. -,-. _.::::. '-- _

1���I�I:t�iZ\���ov�d�:e;��;:� A-ÚMENTAM .NOS ESTADOS UNIDOS AS IMPORTAÇÕES DO '-CÃFt-VER-OE
, Electric, ,ári03 transforma- WASHINGTOl'f, 23 (UP) - é os estoques a 30 d� junho ra o café solúvel ou

"instan-,
coso Na mesma data, há um

dores e equipamento pesado O Departam�nto
.

do Censo leram mais elevad03 qu� no I tâneo", na. primeira meta�e ano, foram de 1.587.000, sen

I,ela mesma procedência. O re- informou hoje, que as impor- mesmo dia do ano passado. do ano, fOI' um terço a mais I do os maiores estoques de s

i
f rido município, a despeito tacões do café verde auman- A torrefaç,ão do café, nos pri- qUe no período análogo do de 1951. O café torrndo, no

de sua pequena área _ 22 taram em 25% na primeiro meiros seis meses, foi de 13o/r 1955. Un:a comunicação do primeiro semestre, chegou :1

I km2 - teve uma produção semestre deste ano, 2111 com- a mais que no mesmo perto- Departamento- informou que 10,475.000 sacos, quando no

industrial, em 1953, superior ),)ração com o ano passado do de 1955. A torrefação pa- �s ínportaçõcs chegaram ao ano passado eram de 9.297.00!l
1 ele sete Estados da ,feele otnl de 11.238.000 sacos, na Foram torraelos para café so-

H1Çã,:), Com uma população primeira metade deste ano, o lúvel, nos primeiros seis me-

de 128.000 almas, São São SINDI'CATO DOS OPERA'RIOS E CAR' :jue quer dízer que foi o ses, 1.593,000 sacos, o que

Silente entretanto, os tormentos aceito Gonçalo ocupa o 20,0 lugar '

.

-'
mais elevado total desde supõe, numa bnse anual,

ínf lan do de orgulho po 't b f 't' entre as cidadr s mais popu· PINTEIR'OS NAVAES DO ESTADO DE
1946. A 30 de junho o total de um aumento d e 50mo COlU re-

,
.� r eu no re elO,

.
/(

'o.a : do Brasil. .stoques era de 2.632,000 sa- lacão ao ano de 1954.
já ouço dos anjos, festivo clangor

-

proclamando nos céusto teu alto conceito Era de 17i��-;; hectares a SANTA CATARINA
-_..

DIRETORI--A-"--D'E
-

C-U-lT-U';;R-,Apelo exemplo que deste, de tanto proveito .

areJ, cultivada no Estado de
para -um reino de luz, de paz e de amor r Mato Gro 19 A I EASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN'ARIA culturas c�:°'m:�r e��'ens�� pê O

'

xposição sôbre a época vitoriana
I eram as de arroz (52.000 ha) Este Sindicato apela, para todos os Sindicatos do Em colaboracão com o didático, sôbre vários aspéc-

....-J'a-_-_m;.a_-_-_-_r...._._r_.._... ,.--...........__ . .........,.._....�

I
e feij.ã� (31.000 ha). O volu- País para que reforce e apoie .as sugestões solicitadas C�:mselho Britânico e como tos da Cultura Inglesa, a s

111e rís d d
'. . .

T b Ih I dú tr! I Více-Ccnsulado da Inglater- quais se realízarão -selupr'e
ANIVEREJ,\RJOS _ sr G

,.

L' I,
"

lCO a pro ução atín- çor S. Excia, o Sn,r. Ministro do ra a o e. n us rra,
ra em Florianópolis, realiza-

. enesio UIZ (,J:, giu ílhã d T b Ih I com material fornecido pelo
Santos ,- I um .ml ao de toneladas, para remodelação' da Consolidação das Leis o. ra a o I rá � I?iretoria, brevemente, Consêlho Britânico.

STA. ELIETH MARIA , _ sr. Palmérío da Fo
das quais 390,000 eram de ca-

e para o qual este Sindicato, apresentou as seguintes: em

Inca .at;lho do Teatro Alya_ro dde i _A data preci,sa da Exposí-
L II' 11;], ds açucnr, O valor dessa " ..•.

' arvai 0, uma exposiçao e çao, que sstará apenas al-
CUNHA toura oficio que abaixo tr anscr evemos. Documentos fotográticos Sô-' guns dias ent

"
"

produção agrícola fol avalí- IA
.

S h Mi t d T b Ih I' b
' I

re nos, sera

'Transcorre hoje o an i- sta J Iít T .,
. A Sua, Exce encra en 01' ·.L1I1IS 1'0 o ra a o n-, .re a eooca da Rainha Vitó- anunciada dentro em POlllCO-

. U I a erezrnna ado em 970 mílhõo , elecru-' I
'

versário riatalicio da gentil d S dústria e Comércio na:
.. I estando, dêsde já, especial-

e ouza zeiro', em '1955.
/ .

..

, . � esta a pl'lmeu'a de uma mente convidados a visitá-la
sr[[1. Elieth Maria Cunha, - sta. MariaYlgela Carr:çn _:/:_

SenhOl Mll11strO ,t
•

• I
sene de mostras de caráter tôdas' as escolas da Capit:õd

fino ornamento de nossa so- Crema Fa�oso por suas areias
O Sindicato acima epigrafado, tendo recebido um

SE-GU-'U PARA' OS
.'

'

ci8dade. ,I - sra. LeIa Carriço Cre- mO;1azíticas, o município de
dício de Vossa Excelência, da�ado' , c�o dia 7 �e Julho

I
_ ESTADOS UNIDOS

AR muitas homenagens (Io.� ma, espôsa do sr. Capitàq Guarapari, no Espírito Siln- findo, no Q-ijal Vossa Excelencla sohclta sugestoes para
.

que � 11 à alva na data de Angelo Crema �o,' tem uma superfície ele remodelação, da Consolidação da.s Lei? do T�'abalho. e. em "MISS CINElA�NDIA 1955"
hoje juntamos as nossas I 'jf)5 km2 e uma pOPUlação d? obediência á este pedido, o SindIcato por nllm presldldo,'

com votos de felicidades. I 12.350 habitantes. Sua prJclu- tem a subida honra de submeter { apreciaçlio de Vossa 1 tora do título de "Miss Ci-

FAZEM ANOS HOJE: I ALUGA-SE ção de café é superior a mil Excelência, duas sugestões, que intt>resRa' Tllvamente ni)S C:0m destino' aos �stados n�l�ndia" �955". Vilma, que
Umdos, em companhla do vlaJa em gozo do prêmio a

- Mada Amália Ventura I ton:ladas anua.:s, e a dI' trabalhadores em geral. Sr, Rube!1s de Oliveira, di- que fêz júz pela sua vitória
- sta. Maria 1"ogocki Car- I Residencia recem cons- Ém primeiro lugar, torna-se, necessá60, alterar a retor-get:ente da Rio Gráfi- no certàme do ano pass;H]J,---

valho I' truida, na rua general Nes- fi . Lei de Férias, no seu Artigo 132, Letra A; que j'lass:1rá a ca, e Edltora, .empr��a que d�morar-se-á_' cêrca de 30

t P T t 'J
- IporlmeUle bOle publica a revista CINE- dIas na naçao amiga anele

- sr. Oswaldo Haber- I 01' assas. ra ar com oao U
,

l<!r a seguinte redação: Os trabalhadores tendo. ficado a LÂNDIA", seg'uiu pelo· Su- será alvo de di'versas hOlUr.-
Navegante Pires, prolH'ie- I 1 t

-

C t I t'
,

d
"

berde .çlis.rro.i;ljçfio ,� �11��:,egad91:,+çl,u�'lwJe tt?_( 0r 1��1 U]lo, -,�1'í�0", �:�- ons e ,a l?n � Varig, 'nagens por parte de estudios

_ sta. Aurea Soares de taTio do Café Mimi. 'DOCE DÊ BANAN-A:-' direito a '15' dia,; ,de descanc:o físico e trinta dias cl'e 1'e- a Jovem Vltma 'SOZZl, de�en- cineina'tográficos.

Oliveira muneração.'
. , I. 'r-

.------

- sr, Lucil Aguiar VENDE-SE' .

INGREDIENTES Passarei á comentar: A instituição a Lei de Férias
t

-sta. Hilda Luz _ em nosso País, foi sancionada após meticulosos estudos,
- sra. Etelvina Costa Uma casa à Rua 24 de

1 pacote de gelatina em pó mas; os legisladores descuidaram em estendê-Ia, visan-

- sr. Nicolau' Estefa"1,) Maio, Estreito, nO 288. Tra-
'l2 litro de água quente I' do futuramente 'a própria evolução social.

S I
3 bananas' 1 ° O trabalhador, que fica a disposiçã0 do empre-

avas
,,'

..
tal' à Rua Mac.hado de Assis

.- SIa. Malla Souza Vlel- 123, no EstreIto.
2 colheres de,sopa de cre- gador durante um ano e após 'este tempo recebe 15 dias

ra
me batido de férias ou vi'nte, como -prevê a lei, tem somente o des-

----.-._-----.

- sr. Dilnei José Perie.)
1 pitada de sr,l canço físico, pois recebe as diáriaR como !'e en; efetivo JULHO REVOLUÇõES � Ilha

tiveram início as guer-

- sr. Hélio Teive A L U G A S E serviço estivesse o qUe llepl'CSenta'llnjcamentn a sua ma- AUTONOMIA ras da Espanha e do Japão
- sta. Miriam LigockL

,,'
-

'

MA�EIRA DE FAZER: !lutenrã� e de ::;U:1 família. ,_
I Lá se foi a metade do ano co ma China.

Carvalho Aluga-se uma sala para 2Ó Tendo a percepção das di1rins em dôl)l'o, 0_ traba- de 1956. E voltando à nossa his-

- sr. Antonio Mafra F:- : escritório, com entrada in- 1 - Dissolva a' gelatina .ihador poderá fazer um passeio, respir:or outros ares, Passamos pelo sétimo tória, o Distrito Federal

lho dependente á Rua Vid,l� na água. quente e deixe es- etc, mês, julho, mês das revo-' marcará, como históricn, a

- sta. Maria Claudetê Ramos nO 30. friar. Quando estiver ná S�m esta pel'cepção'·é imposRiv(;] o trab,lhador gosa_l' luções. Julho traz nos seus data de 3 de julho, quando
- sta. Zenita Nunes Tratar na. mesma.

consistência de xarope, des- �'erdadeira féria, pelos motivos� aeinn expostos. dias ainda frios e nebulo- foi promulgada a sua auto-
peje metade nun-: pl'ato fun- A segunda sugestão é relativa n aposenbdori:l. I sos,

na história, o calor dos nomia. Daqui a quatro anos

do. Suge11a que junto a Consolidação das Leis do TI'!1- episódios mais sangrentos, os cariocas te-rão de escolher
2
-. Corte dilas bananas halho, rOi,,:;t;lsse um Artigo com a seguinte redação: I recordando várias revolu- o primeiro prefeito eleito

em fatlas e ponha-as na ge- Ad. NO todo trabalhador, após 30 anos de in- ções. Dia 2: Na terra baiana pela vontade do povo. É ne

latina, de �aneil'a ��le fi-I: errupto serviço, será aposentado com os vencimentos lo Exército Li.bertador e�pul- cessário uma campanha des

ql�e� cobertas e deixe es- tntegr;ces, que perceber no momento e;n que fôr !1posen- 'sou os lUSitanos. Dla 5: de já para que se crie cli

fr�ar co�pletamente.
. I tado. . . .

-

. I Lembra os 18 d�. Forte que ma politico e consciência
3 - Coloque a gelatma

I. Considel:an.do �ue um trabalha�or, 111lC:l!; suas.atJ- I
se tomal�a� herOls e escre.:. • ele�toral, a fim de que seja

·:�stan.t,e numa tigela c�m I \71chdes rr(J�lss'onals. aos 18 anoq ele Jehde. Em .todo:".lgor v�a,m� pagma formosa �a eleIto um homem que possa
."elo plcado e h·ta com uma ele sua mOCidade e cllspende todas suas enünnas flsIcas, hlstol'la. nossa. Outro dIa redimir o Rio de Janeiro

bated.eira ,de ovos até ficar
I
dtlr:ll1te 30 anos em beneficio do empregador ou empre- ,j em 1922, outro !-!m 1924, de uma vez para sempre. E

crescldo e fMo. Amasse

I
�;ldores e, 110 proprio �ngralldecimento da PatJ:ia, lo'gi�o m::1�'e:ll'am faç.anhas herói- que dê ao Rio, o que o nio

com um garfo a banana é; que filZ júz como faze,n os �mprega(lOR publIcoR, apos ,;:\s de nossa gente. precis!'l e mel'.,ce.

rest�nte e despeje esta pa- este pedodo, de tel'�;1in:r (S ileus elias de existencLl com
- São Paulo escreveu nova

pa dentro da gelatina bati- mais conforto, pois que atu:tlmente vem sendo aposenta- )ágina de heroismo, c!e
da. Junte o creme batido' do.: com oTdenados redu�,idos, que� em vez de garanti-lo quanto pode a vontade a 9 DARÁ ENTREVISTA
� o sal e entorne tudo den- como justo premio, vem proporcioná-lo maiores dificul- de IJulho com a revolucão €OLETIVA
tI'O da gelatin!'l com as ba- dades e graves apreensães na aq:uisição ,d:l pão d� ca� ·coil;Litu�ionalista. A 26' de
'anas cortadas em fatias. da dia.

.

julho foi assassinado João
_ O

4 P h P
RIO, 23 (V. A.) Mi-

- on a na geladeira. Considerando ainda; que o custo de vida em nosso assos, um ídolo paraiba- ntstro do trabalho entrf'wll1
:APLA). País, sobe assustadoramente, não pode um trabalhador, no que se tornou nacional e I hoje ao Presidmte da Re-

que mesmo em atividade normal custa a enfrentar o fe-' foi' estopim que fez deto- pública anteproj,et_? �e l'f'-

_

I reforma da presldenCla so�

1I0meno, com ordenado reduzido' não pode fazer face as naI' a revoluçao de 1930. cial brasileira. O chefe elo

depezas após aposentado. .

.

Partindo para o cenano do govêrno após estudos neces

'É humana e justa esb reinvidicação, pelos motivos mundo: i4 de julho dia --da i sários, deverá enviar mensa-

. '...' gem ao Congresso Nacional
CJue em linhas precedéntes' foram aponbdos. Queda da Bastllha, slgmfI- acompanhada de projeto d()

Crendo ter cumprido um dever e atendido, a .solici- 'canelo muito para as liber-' Lei que modificará inteira-
, .

t d' d h O mente o sistema previden-
taC:,ão de Vossa Excelence'., Slrvo-me do momen o que se " es umanas. s Estados ciário nacional. O sr. Parsifal
rfle ílNef>enta para reiterar os meus mais elevado protes- Unidos tiveram sua inde- Barroso concederá uma en-

tos de alt::t co.nsideração e respeito, pendência a 4 de julho, a tI'evista coletiva à implen-
. A sa sexta-feira� Peta manhã

(Ass.! Alvaro M:lximo ele Oliv�ll'a , rg'entina a 9. E - coin-
quando escfarecerá em que

Presidente
•

cid�nch -. t:tmbém em ju- consiste o povo plano,

Florianópolis, Sábado, 25 de -Agôsto de 1956
------------- -.,-----

Sociais
:2m lO?:;, o�l.sLbm no Bra

_!l !;.J57 .ociedades por ações
nacinnnls e 180 estr angeiras,
.ntre as quais figuravam 84

noi te-americanas, 60 ínglê-
3]S e 11 trancêsas.

-:/:-

INNOCENTE XAVIER ALVES

Indo.a percorrer a genuína estrada,!
que tu deixaste de louros juncada,
levo por guia o fanaI que me deste
e V01� sempre; sempre, de fronte aprumada,
certo de encontrar-ts, no fim da jornada,
com o meigo encanto que sempre tivest€!

Alvaro Maximo de Oliveira
Presidente

o:
�

Bonitas canções, escuto freqüente,
como as lindas can ti gas que, tão docemente,
nas tardes floridas, alegre cantavas,
e o meu grande amor e a saudade crescente
dão gritos de dor que torturam a gente,
lembrando as carícias =,voz que exalavas!

Ultima ,'Moda

·ZE ...MUTRETA
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'O ESTADO

promovida pelo Departamento de Ciclism� da FAC. - Não percam!

�����-������������'�I�'��_.�I��.,�'H�'AD,'TURF[� iT�NBO DE �IVERSA�O DA A. A.
�---"��

,

-- BARRIGA VERDE
Na Sala D'armas da A. A. Carregado do 'setor de es-

\ .rBarriga Verde, teve início rríma naquele clube .

dia 20 a primeira 'l:Odad'1 Durante o jôgo, 'porém,
do torneio A. A. B. V., que �I)"neçou a declinar as pos
está sendo disputado ape- :ii1ilidades de vitória do
nas numa arma, o f'lorête. slube da Colina, uma vez

IASOUETEIDL . VE,LÃ Defrontaram-se nesta pri- jue os rapazes do Veterano "-

....a... ..Iií ..__ meira rodada oSI dois an ti- comandados pelo jovem es-

E' DE SE
gos rivais ou seja o vetara- 'grimista Tenente E'dgard,'V N - no clube '12 de A.gôsto ver-I'�or,'eç;-lram a ganhar terreno

( ,'Uma casa à Rua 24 de sus Clube da Colma. " sôbre os favoritos, tendo no
I

,

Neste encontro tínhamos final conseguido por umaI Maio, Estreito,' nO 288. 'Trà- I"

I
como favorita a equipe do vitória colocar-se à frente

Sem- novidades, descolorida.
tar à Rua Machado de Assis Clube da Colina, �omanda:: da equipe f'avorita.

HUBERTO HTJBERT escreveu. 3.000 metros Masculino' " i 123, no Estreito. da pelo Tenente Ledeny, en-, (Continua na 5a Pag.)
Um' espetáculo de desportividad., nos foi dado ob- 1°' - Luiz Cruz Flor - FARG - 9'2" 5/10

. f -2� - Solaik;L�tJejüng ___:_ Olimpico _ 22,88 mts.
------.------

servar sábado e domingo ultimas, no Estádio do Grêmio "2° -' Oscar Bruno Dordignon - Coritiba - 9, 5W'

I
3° - Gersi Tórmena -' C. Renaux C f N E SAO J05E

Esportivo Olímpico e� Blumenau, quando da �naugura- I 8° - Raulino Silva � Olimpfce
,

'I'ambóm nesta prova despontou a classe de Iris i
'

, As 3 _ 7,30hs.ção da P!s:a de ,At�etJsmo/que p,re�nch� os mais moder-

\
Bom tempo para o primeiro. Santos

I Victor Ji)RY _ Nilo'

it s técnicos da especialidade SALTO TRIPUCE I Arremesso do Martelo . '
nos requis o G c • ,

(la Gama
I MARCEL _,

_ Borrs KAR-As presenças de Adhemar Ferreira da Silva, José' l° - Adhemar Ferreira da Silva _ . .y,lCCO
_

,
1°.- Bruno Stromeir -'- FARG - 44,92 mts.

I
LOFF em: '

Telles da Conceição, Sebastião Mendes e da homogenea - 15,06 mts. ',I 2° - Sostenes da Silva - Coritiba - 41,35 mts. SARARAequipe da Fede�ação l\tletica.' Rio, Gr�ndense dispe?sam I 2° - Fernando Higashino -

Corcitib� '-b
13,24 mts.; 3° - José Barbosa -:- Coritiba

I technicolormaiores comentarias em torno do muito que havia de 3° ,- Francisco Albuquerque - orrtí a, ! O vencedor do arremesso do peso não, teve muita_di-: No Programa:interêsse por parte do públicn blumenauense, que final- I Foi a prova que atraiu mais as a'tenções do públi.co f iculdads em superar os contendores, sem, contudo, re- I Cine Noticiario. Nac.mente ficou surpreendido, não com os saltos de Adhemar presente, em virtude de estar concorrendo o campeoms- petir suas melhores marcas.

'I' Preços: 1] ,DO .

.,.-- 5,50F. da Silva
-

ou com o Steeple-Chase de Sebastião Men- I
simo Adhemar.

I 80O-metros rasos Censura até 10 anos.eles, mas sim com a migndn atléta da FARG Iris Santos,
,

Salto com Vara 10 - Luis Flor _ Farg _ 2' 1" 8/10que' tornando parte em três Provas, venceu-as todas e 1° - Altenir Benzowski - Coritiba - 3,40 mts, ,I 20 - Sebastião Mendes _ Flamengo _ 2'4" 4010
ainda bateu o "record" gaucho do Salto em distância 2° - Haroldo Pacheco - Coritiba

' .

I 30 - Horst Bonattí _ Olimpico
feminino, constituindo-se, ,Se;1'l duvida, na' estrela da Um bonito Duelo �,n.tre os dois companheiros de equ'i-

t
Novamente surpreendido o corredor carioca pela fla-

festa. pe, temos a lamentar o f'ato de que a vara era um tanto. Salto em Autura ...::::- feminino A 430 730hI IS, -,' s.Inicialmente, no Sábado, tivemos as solenidades de curta segundo declarações dos próprios at etas. ,1° - Solaika Lantejüng - Olimpico _ 1,38 m. "CINEMASCOPE"inauguração, para logo após termos, então, o início das Revezamento 4x100 mts, femíninq I _?o - Ivone Schneider _.:._ Ol írnpíco ___: 1,35, Ip. Grace KELLY _ Louis
provas de atletismo. 1° - Equipe doG. E. Olímpico':_ 59" 8/,10" I 30 - Isaura Cadori - C. Renaux t fOURDAN _ Alec GUI-AS PROVAS -, 2° - Equipe do C�rlos Reuauxv-c- 60'" i A atleta Sra. Solaika Lan terjüng, nesta prova, bateu NESS em:100 metros razos masculino. Sem chance a equipe do C. Renaux. c, record catarinense., O CISNE''la - José Telles da Conceição - C. R. Flamengo -

: Revezamento 4x100 mts. masculino 200 metros rasos _ feminino
10"6/10 I '

1° - F.A.R.G. - ,44" 5/10 10 - EdeIburga Branzinski - Olimpico _ 30" 2/10
. 2° __:_ Carl Hopitke -;- F.A.R.G., - 10"9/10 2°'- Coritiba - 46" 5/10 20 - Margot Pein - Olimpico _ 32" 2/10,
So - Erwfno Stcbans - F; A. R.G.' 3° Ol impíco 30 - Maria Simas _ C. Renaux
Obs�: Venceu bem o representante do Flamengo a pe- Uma .bonita p�ova, com as equipes, se empregando a 'Edelburga, como sempre, absoluta nesta modalidade.

sar de cansado da viagem.
í

undo.
.

' ,2.aO m�tr9s rasos _ masculínn'

, Salto em Di�tâl1cia feminino Arremesso do peso - masculíno' 10 Karl Hopitke - FARG,- 23" 4/10
1° - Iris Santos - F.A,RG, z., 5,40 m. 1° � Bruno Stromeir � FARG - 13,01 mts. 20 �'Leonardo. Schlossmachar _ Olimpico
00_ Marilia Ramos - Carlos Renaux (Brusque) f 2° -'Jatyr Gabardo - Duque -:- 11,.56 mts. 24" 8/10Ú

Reporter na 'I'ela, Nac3° - Lílian Ol iriger - G. E. Oi.mpico 3° - Victor Sasse - FCDU - 11,43 mts. 30 - João B-. Rodrigues (ZÓ) '_ FCDU ,

'

" - .

Ih Preço Un ie o : lI,c:;-Obs.·. Nesta.prova Iris Santos bateu o record gaucho Com um estilo Impecável, Bruno conseguiu o me ar Apesar de destreinado ao extremo, ZÓ ainda ;onse- I
- CC:1SUl':l até �4 anos.da modalidade. arremesso. \ g.uiu classificar-se.

,·100 metros raLOS feminino t Neste pontó, com o chegar da noite foram ilumina- ,Arremesso do Disco - masculino :r:< 7

:U[
,

[1.'
-

10 - Liliosa Cordeiro - G. E. Olímpico -15"
I
elas as dependencias do estádio pelos fortes, refletores do 1° - Bruno Stromeheir - FARG -,40,60 mts: ,}:,,�. � Ã !�-2° - Geili Lino ,C!1mpo de futebol. 20 - Milton Roehrig _ Duque _ 39,26 mts. �t_a _

3° - Mal'ia Simas - C. Renaux J 5.000 mts. rasos 3°'- José Barbosa - Coi'itiba ..<' A<; _ 8hs.
Obs.: Não foi do's melhores o tempo da vencedora. 1°, � Paulo CodevH - FARG - 16' 16" Bruno é de fato um otimo arremessador, MartelQ, Victor JORY

1.500 metros rasos mab,�uliIJO 2° - Waldemar Thiago - Olímpico - 16' 18" Peso e Disco foram seus.
.

.

,MARCEL __Boris
'

'10 - Heréilio Fraga - F.A.R.G. - 4" I 3° - Oscar Borbignon - Codtiba Anemesso do- Disco - feminino LOFF em:
2° - Sebastião Mendes - Flamengo - 4,' 2" Um final eletriz�nte �or�ou esta prova, com o sen- 1 Q ___:, Illa lltner - Olimpico - 26,35 mts. \

SABAK_.<f
Obs.: Verdadeiro delirio provocou esta prova nos as- sacional duelo dos dOls prlmelros colocados que se reve- 20 - Alva Neves - C. Renaux -- ,26,00 mts. technicolol'

sistentes, pois o Carioca liderou a prova até os 200 metros t
zavam no comando da mesma.

•

30 - Lilian Olinger _ Olimpiço
finas quando apareceu Hercilio forçan,�o .

o "train" da I ' 110 mts. com barreIras
"

Obs.: Sem mui�o preparo técnico 'loS CbnCUlT.3ntc"l,
corrida e'superando-o nos 100 metros fl'�i'l,lS para, sob os 10 - Guenter Stebans - FARG - 17

,entusiasticos aplausos da assistência arrebentar' a linha '2° - João Batistá de Souza - Olir,lpico - 18" 5/10 10.000 metros rasos
de chegada, temos a acrescel�tar, ainda, qlle o corredor da 3° - Hipolito Cesar Sobrinho :-- Coritiba -10 - Paulo Codevile - FARG _ 33 "48" 2/10
FARG é càtarinense desde a muito radicado em Porto O fato de ser esta prova disputada à luz dos refle- 2° - Waldemar Thiago - Olímpico _ '33 "50" 8/10
Alegre. tores, prejudicou em muito o repres_entante ',·da FCDU, 30 - Luis, Flor, - FAE,G - 35 "57"

Arremêsso do Dardo - masculino que chegou em, ultimo lugar, quando se sabe ser êle um Qutra prova em que' o favorito Waldemar levou a
1°,;_ Carlos Richter - F.A.R.G. - 47,45 mts. dos melhores do Estado. pior com o gauc�o. ,

2° - Carlos Heinz Dresber - G. E. Olimpico "Assim ficou
-

encerrada a tarde desportiva, no do-
, 80 metros com barré'iras _ feminino

43,72 mts. mingo, 'pelâ íÍ1anhã, tivemos a sequencia das 'provas, que 10 - Iris Santos - FARG _ 12" 6/10
3° - Erwirio Stobans - F.A.R.G. se prolongaram até 12 :30 horas. 20 - E,delburga Brozinski' _ Olimpic'o :__
Bo� a colocação obtida 'pelo representante do "Olípico. _

Salto em distância - masculino 30 - Alva Neves - C. Renaux
400 metros rasos 1° ---' Paulo Oliveira - FAR9 - 6, 68 mts. Também nesta pl:ova, lris Santos apresen'tou-�e de

1° � Carl Hopitke - F. A.R.G. - 51" 1/10 2° - Guenter Stobans -. FARG - 6,49 mts. 'forma magnifica deixando longe as demais G-orrcurren-
-

2° - Walmir 'Marques - Coritiba - 52" 1/10 3° --'- 'Haroldo Pachecó - Coritiba tes e batendo o record' Catari!1ense.
30 ::_ Orion TonóJ.li - G. E,. Olímpico

'

Como sempre os gauchos pontificando. Revesamento 4' x 400
Ob.s Decpecionante a apresentação de Tonol1;, que' 3.0.00 metl·OS - Steepte-chase 10 Equipe da F ..

·

A. R. G" _ 3 "32" 2/Ío -

..

C'onhece)'Ylos bem. 1° �Sebastião Mendes - Flamengo - 9'28" 7tio 20 Coritiba ,:-- 3 "40" 4/10';
Saltó' em Altura -- �asculino 20 _. Hercilio Fraga - F i\RG - 9' 43" 6010 30" Olímpico

1° - J,osé Tellc.s da Conc,eição - Flamengo ,-1,90 m. 3°-- Raulino Silva - Olimpico Bem disputada,. eviqeciando-se, contudo, a gnmde
2° - Paulo de OIlveil'3. - FARG - 1,85 m. Venceu folgadamente, dando demonstração de apmo f,n'ma da equipe da FARG.
;30 - Sergio Latoh ,- Duque o �'epresentante carioca.'.' I Não poderiamos e;lcerrar esta reportagem sem dei-
Com i'elativa facilidade venceu Telles, e se m!1rca .400 metros com Barreiras

" 'I'
xar o, n,osso sincero agradecimento a Reinaldo Ferreira

melhor nã.o fez; foi devido ao cansaço oriundo dos 100 10 - Erwmo Stobans - FARG - 59 oa RadIO Clube de' BtumenaUr pelo muito que ele fez
mts. razos. 2° - Orion Tonolli - Olimpico -61" 2/10 ,em nosso favor, bem como, de deixar de frisar o entu-

Arremesso de peso - feminino 3° - Hipolito Sobrinho' - Coritiba ! siasmo do público desportivo bhimel�auense em torno
1 ° -- SoIaika Lanterjüng '-- G. E. Olimpico - 8,8G N,esta prova saiu-se bem melhor o TOl1olli. ! d::ui provas ,que se realizavam naquele magnifico estádici,

LARSEN e!n:,
,.

d d d f" 'I AGUIAS DA ARMADAmts. Arremesso o ar o, - emmmo Queremos, também, felicitar o professor Edgar Ar-
h

'

I2° - Ill& Itne.l' 1 1 ° - lris Santos - FARG. - 31,46 mts.
'

'1 uda Salomé, sem duvida, o maior baluarte do esporte
tec 11lCO 01'

I,J o Programa:3° - Alva Neves -- Carlos Renaux ma dos gauchos. Lase de Blumellau.
NdticiJS da Sem::ma. Nac.,

15" 4/10 Ladd - technicolol'-
, 2°) AGUIAS DA :ARMA
DA - Com: Ste-:lillg Hay-

As - 8hs.

10) COMPANHEIRAS DA
\ ,

/

- Hélio; NOITE - Com: Françoise

-I ArnoulAbelardo, 20) CORA'ÇÕES EM FU-
.

GA - Com: Lew Ayres.

temos dúvida, a .dlsouta ciclistica· de Àmanhã, pela manhã, no percurso Tijucas'Será das mais Empolgantes" não

,. nópolis (52' quilômetros),

•

-
c::a -c.

�
•

-
c:::a

,..L.

------ - "--"_"-_'-

DE ATLETISMO, EM, BlU_ME,NAUA Il'IAUGURACÃO �DA PISTA
.

1

Huberto Hubert escreveu

----_._--, .._-'-=---.-- ----.,.,------------
----------

-- __ o ... _, '__ '__ •
� , -

.

Lideres invictos em choque
TAMANDARE E PAULA RAMOS DECIDEM ESTA

-

TARDE o -POSTO PRINC IPAl DO TURNO SENSAÇÃO NA
CIDADE PELO GIG.ANTESCO' CHO�UE

'

cisco Carioni e o segundo luta, dispenderá o máximo de ordem no tricolor prala- TAMANDARÉ
. .

I
I

por ErÚiuli?: Silveira que é, D;'i i::, vencer e asslm ISO ar- no, I
também o capitão do time e �" na lidel'ença conio vence-! QUADROS PROVÁVEIS Pavão e Erasmo;
seu pOEta alto. dol' elo ,':1'110. ! .. PAULA RAMOS -, LeIo; ;

Dian te do pelotão paulaí- l"::s, .f'ileims paulaínas Nel'Y e Danda; César, Zil- Bráulio e Jaime; Duart.e,
no q� é mais experiente,' o tudo corre como deseja o, ton e Jacy; Fernando, Som- I

'l'amandaré'possui'dor de no- técnieo, Vencer 'por ql1al- bl'a,- ValériG, Pitola � GlHl-' I Odilon, Vermelho. Ceça., E� ,

I:ável vontadr, e e;::píl'ito de quer contagem é a j)ahvl'a rã. I Nenem,

Na tarde de hoje teremos C:-impeonato, c.omeçaram
a inl'tida decisiva da líde- bem e r-'osseguiram melhor
l'Ci'1<;a do primeiro turno do ainda, deixando em cada
C ,mpeonato da Divisão EJ-x- pugna impressão das me

tn de Profissionais.,' ihures. De fatos tricolores e

, Patlla Ra:mo� e Tamanda- �lví-rubros possuem exce-

1'8, o� pl'btag'dnistns ,da lente,;' 'conj_untos, organiza-
111"is sensCtcional peleja do dos o primeiro por Frau-

•

Floria-

,

.

�'I T Z

Preços: 18,oe � 10,00.
Censura até 5 anos .

As - 22hs.
"Pré-Estréia'"

Erriest BORGNNIE
1etsi BLAIR em:

MARTY
r-.: D' Programa:

�ino
KAR-

No' Programa:
Cine Noticiaria. NHC.

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

,
,

I,I'IS
As 4 - 8h,�.

1°) SENTINEL.\.S
DESERTO - Com;

DO
A,an

'len - technicolor
, 3'::) -Ó DRAI�,ÃO NEGRO
- 9/10 Eps.

E>reçoól: 8,00 - 4,00.
Censu ra :1l é II- ar os.

As 5 -- 8hs.

Stel')ing HAYDEN

Ric,hal'd'CARLTON � Keith

Preços: 10,00 - ,5,00 .

Censura até 5 anos.

No Programa:
Atula. Atlantida. Nac.

Preços: 8,00 -,4,00..,
Cc;n�:lll':;l al:é 18 ajl03.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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239 ..'V!,t -b�rris d�4pe·troleo pr�du�i,dos PE,NA. DE· M9RTE PARA A TRAIÇÃQ 1
. ': oa Pfthl.tlLem,'JulhQ .

."

.

'" .i NO -V�ET-.NAM DO 'SUL .. i

'1RIO, 23' (V. A:) '- A pTO-
.

_
do o terminal mnrrtímo da . .

..

' .',
.,'

,
..' ",:-. I

•

ducão de p_troleo _do Re- /ol'dem, d;; 170.000 barris, ve-' Ilha Madre de Deu." o que se SAIGON, Viet N:ll1p:l,U3nl,
1

ou qualqu. r potencI�' ,est�a!1:.,côncavo Baiano' atingiu, no rttícou-se um. aumento 'no f
espera ainda neste mês' de ;23 '('UP) - O governo -bai- geíra, em atívídades nostíz ao

mês de' j111_h6 passa�o� a... i �1ês'-de 'ju'hó �e. 69.681. ba�- agosto .. Co� � terminal, ',será xou hoje, rigldo dec.ieto;-con-· país. Tampem proíba.que s" .. I..289.771 barrís, tendo sido pos- I 11S. OS
_
campos _petrohferos possrvei trlphe�r a produ- tra a espíonngem e traícão, [am dadas informações' sohrc :

to em runcíonamento 112, do Reco.ncavo Baiano entr:a- çao, porque o oleo excedente '

.

"

.' o'.' 0""; , I,põps elos 304 existentes na-. rào em regime de woduçao, da' capacidade da Refinaria estabelecendo a p�)J:J de mOI-! elefesa, mc.luc:.we .foto51aflU.�. I

6juela região. �endo. sido a: incl,uindo os 1� Poços su�- de M.ataripe s.erá escoado pa- te por vartos delltos:;_,O .de-, QualqUer ".letnamtLa que cru

proeluçao do mes de Junho da marmos, logo fique conclUl- ra outras re�mal'las do pais. ereto, que conta de 13 artigos punhal' armas contra o Es-

:,p� foi assinado, ontem, pelopre- tado sr rá punido com a-pena
.

, sídenté Ngo Dinh DI'em. Esti- capital.' Tambem ",ser.ãn írn-
LEI D�A��QUILI-I ,�,b;_ZO �

MORTOS
_. ,,___. ';.:', �r.u�a:::r:�:.!;��.��i:�d:�e����li::���h�:n::r::cl�;����' C�:;'

RIO, 23 (V. A.) - A f',�ual "

L
.

H
�

P
.

tão ( t"�' '�dt, 1
'mitas que trabalhem em co- mantiverem, comercio íle jai

Lei do Inquilinato, cuja. -ex- a . ol'�, aquis ao, V. arras flram. a zona OCI en a nivencia com os comunístns com Os comunistas.
tinção dar-se-á em dezern- P.) -::- Maís d� 7.0 pessoas pe- dq pais €lOIS meses antes .da

br
.

do corrente ano,'será, receI am nas mundaçoes que temporada das chuva,s. , \.
'

���Og�t� l�' d'�:�� u�J� """��_A,..",m�,�.. CÔNFlITO ARMADO I�!mJa d�â�����s!grg�a�g:,ti� MEDICAMENTOS CONDENADOS,':
AFACTAD.A A P·QSS·IB·I'LI·DADE DE ·Utt.,A '1-parecer favorável �o sr. Ab- I r .üt�J�.';�1 I _'�'" ,,"k' .• _.;,.;?' '.J . I!I

guar Bastos ao projeto do s!', .."IJIL'!!'8t� �c,.�..� '!""",.,� , '

.. "

Aarão Steinbruck. ,S. PAULO, 23· (V. A.) !.redp G.ei,�sltr. &. cia., Ltda.; I NOVA bELHI, 23 (UP) vocal' uma conferencia mais
Pübliéa "O Estado de S, EpatovIs' hqUld�, lab�ra- O primeiro mínistro Jawa- representativa a fim de d is�'Paulo":. torio Dorsay , Brasil: ,"Ghce-' "f' '.

•

"Realizou-se dia ,15. do rofosfato de calcío"., "Glíce- hàrlal Nehru, declarou, hoje, cutir o' problerl1a," embora'MAIS DE- DE?: MIL corrente; às 17 horas, na se- -rc-fosfato de magnessio" r -que a' conferencia de 'Lon- Nehru nada tenha dito >

dr
EMENDAS de do Servi<i!o de Fiscalização "Pomada Mercurial forte" dres 'foi "em parte boa" lpor defirtitivo neste tocante,

do Exercicio. Profissional, laboratorio Iriter-B r a s i 1; ter afastado a possíbílídade
.

-

. ij:"11lí' reunião.' a que comIpareci-- '''varicit'''l laboratlorio Eda-
de que a crise do Suéz dece I . UNANIMIDA,DE'RIO, 23 (V. A.) - Desde ram o diretor-gera do Dc-, nal: "Ca cíntex", aboratorio. .'

'" -I _

que seja aprovada a meu- partamento da Saúde, O· di, Espasil, "Probilino" liquido, nerasre num contlíto arma-: S. FRANCISCO, 23 (UP) -

sagem do' poder executivo só-
.

reter do Serviço de F,'iscali- SondeI' do Brasil;' "Agua oxí- do: Falando cm reunião prí- .. Urgente - Dwight D. Eise
bre a elevação dos impostos z�ção do .Exercício Profis- 'gena�a" (�O .volumes), In- vaga dos membros do Partido' nhower foi oficialmente in
e taxas, acredito que o Con- ,1Onal, o dueto!' dos "coman:-: dustna QUlmICa

Inter-Bra-"
.'

. '" .,

.

,

gresso poderá .
elaborar este

dOS."
sa;nitarios" e dois tec-

s.
il.;. _ "As�orbato

.

de sodio" J.ongresslsta, de que e hd�r, d�cado. como cand_Idato a PJ;e- ,

ano um orçamento' equilibraI.. nicos do Instituto· Adolfo Sociedad:e Farmaceutica. Vi-r'- dIsse 'tjue o plano de Dulles slde.ncla 'da naçao norte-a-Ido e sem. -deficit .:_ declarou Lutz,. convccada para acer- mona Ltda., . "Belabeum" �on'ta' com '0 apoio da·.maio- mericana na convEnção na-
hoje à imprensa o deputado �ar _medidas re�ativas à apli- Quimio.�e� Ltda." "�i��o�an:' ria das 22 nações que partici- cional ,do Partido Republica-'

.. .." ..Israel Pinheiro, presidente �acao de penalIdades aos fa Terachmuca Ltda.,

BIfo"-r d f' d t ·t N h t I A Confeitaria Plaza tem o prazeI' de com"n!\,.,l (j .• e,
C

. -

da' t b ..
0

··t d
..

d' t, f t dI' , " I t' �a a con eren�la, mas que no. es a nOl e. en um vo o, ....da omlssao ,e rçamen 'o e llcan e.s e me Icamen os a o Je Ca elO PUlO" n er.
_ . �

-

" " . _ para maIO!' bnlhantIsmo das suas tardes di:!,r,c,mtes, at::sFiscalização Financeira' da ldulterados'. Representando Bras�l;. "Carbonato de calcio ;lgora a questao e sabrr se contrano a lndICaçaO de; seu
..

.'
,

".
'"

Câmara.
'

.1, � Mini3�ério ��blico, compa- r.recipit��o", lrite�-�r::sil; :ste ou o plano hindu será ..nome foi lança;do. !\-té a hora sabados e_ do�m.gog 'fara reservas de mesa;�, mcoJallte

Acresc�!ltou, o �arlamen-' .�cel_l a re)1�llao ? promtor cav,�-te. '. Terachlmlca, Fo- aceito, pelo Egito: em que rcd'ígimos este co- eonsumaçao Dllntma de Cr$ 20,00 por pessoa.'
tal' que Ja e:;;ta submdo pa· ,Jubhco Heho, ,Bicudo, que plen , . Vlrmona L t d' a .: i . . .....

t· Ira o Senado, após sua prl- nstruiu as autoridades sani.- "Glitrimin", Virní.ona Ltda.; ,_DIsse que ° p�ano, da Indm m��cado E1senhgw�r Ja �-.
meira diseussão e votacão :;árias acerca da forma legal "Laetofosfàto .de calcio", In- nao estabeleCIa formulas, nha alcançado os 662 votos .

na Câmara-, o primeiro aneM jo enviou à Procuradoria t r-Bras_il; 'Olbut", Quimio- !UD,S antes constituia um necessÍí.llio.'s para asse1urar-j'x.o' da P�0Posta orçamentá- '}e1:al do Est�d.o da. dócumen tex Lt��.; "Oleo V�t��in:J ponto de partida para uma' se uma vitória. . Esteve em nossa Redação? sr. Herculallo Silva' (ex
na f�latl,:a ll:0 Cor:g!es,�o ,aç:;<<;l nc:cessa�la. a resp?n- A e D.,. Refar Ltda.,. - Ol�o proximacã e11Íre Egito e I ,:_ O vj;r>e-presidente Ri- marinheiro de nossa Marinha de Guerra) agl.'a.decer aosNaCional.· DepOls segUlrao oS ;ablhzaçao cr:lmmal dos m- de Rlclno", Inter-Bra;,ll

,

a
.

. � "

�

'.. .:.,demais anexos que tem comol fratores. .

. "Sex?�al", Demetrio Perez: oS oCld�.n�als. ,03. �embro� r�ha.rd M. ,NIXO� .t�plbem fOi' ahmos da Escola de .ESC!·Ita e Fazenda, aSSIm como 1.:o ...a. ar�lator�s os �eputados. Da-I Das a,mo�tras ap_re2�dldas �. Gla., Lt.�a.; :'Solu�,o, .de do

part.l.do que aSSIstiram all.ndlCacio a. reeleIção, como guarnição, sob a dlreçao 'do con;tandante Pedro Todm
mel ·Dlpp,. Mano, Palmelro e pelas a�tondades .flscals p�,- g.lcosado vltamlna.do, yu:: Reunião de hoje, declararam', çômpanheiro de chapa 'de Barreto e os Oficiais João Domingos do Nasc�ment() IlSouto, MalOr. Foram aprc- ra analIse no· InstItuto Ado!- mona Ltda.; "Vaselma hqU!, I,' . . - J,..,.

'
.

'
•

t d
.

d -: r' Ia Lutz J'á foram ,cond na.. da" Inter-Bru"il' "Vidacj., qu� turlTRm a 11l1preSSao d;) ,l!;lse!l.hower. Sua escolha fOI Djauro Ramos de Ol.iveira.sen a as na a meaos "e .. '. e· , � , "

b
-

d f ·t
.

'd' d10.937. jos até o momento Os se· lin", Indofarma Ltda.; "Gli, que a& o sfrvaçoes e ,Nehru el a por unamml a e, eXCe- Na, CampanhD, elaborad'a pelo Cabo de Es.quadra
------ ;,uintes pl\odutos;.' "Vitami- cotomina", Refa�' Ltda. si;;_nificam.a anuência da In.-. ção: _reitá do' voto ,da d'elega- Delmi�;ô Ramos de Morais, par;:t ajuda de apeti'echos fo-na· B-12", dos 13:boratori03 Aos iJ;lfl'ato�'t$ serão 3;pli, dia .ao plano 'egípcio de con- ção de Nebraslça., Itog'l'a'fI'c"OS a.SSI·m coLo,'tambenl " deVI·d.'l mu .... ·Lll·na )),'11'," oCOBERTURA PARA Johnson do BraSil; "Lube., cadas as segumtes p2!1allda-

.

.
__"__ [(J", '1 .•

, 'ilin", do laboratorio Lobet; des;. b) apreensão e inutili-I seu trab�lhó.O DEFICIT DA 'Dcvitin",' laboratorio
.

Lo- zação do lote dos prodUe03 .-J�'
.

Jet; "B··12 mille"; laboráto: condenados; b) mu:lta; c) . r'omuo,·caCa-o' a p"aça
'

UNli\O .io _Hormoclínico; "Meys" processo-crime;
.

d) apl'C;-
•

\I
'. Y. "

RIO 23 (VA) _ O Conse- trep",' laboratorio Meyer ensão dos produtos nas far-
,

d
,..1 3z; Cia.; "Vitaminá B-l�", �, macias em que forem' (fiCOn I X REMINGTON RAND/DO -BRASIL S. A., e"StabélecLlho NaciQnal e Economia a- Keller LU1)e & Cia. Ltda.; trado&_. '

"

, . ,
'"

,.

• _

caba de enviar ao go'vernb o 'Anginopen::, ESPecifarma S: A farmacia qUê ignJra: U:1 nesta Capital,. com o comercIO de artigos para, es �r ;.:
parecer 'com que. responde a A.; ,,"Vitami!la B-l. Be€Fl�n- ou pr�tender ignorar a cor;- tórios �m ,geral, à rua Trajano nO 18-B, comunica 8,08

pergunta do minis tI' da Fa- tox! I�stltuto Clentlft�o denélçao..,:_do., produtos ac� prezados clientes' e a praça em geral, que no diá 11 do.

..
o

. Med.Icador; "Lavolho", Clos- ma mencIonados, e CO'h-tl-. .
"

zenda, quanto a oportumda-, sops S. A.; "CoIbi!" liquido, nuar a vende-los, estará suo .corrente deIXOU ·de pertencer ao seu quadro de vendedo-
de e viabilidade de umã ernis- I laboratorío Silpco Ltda.; jeita, igu::llmente, a proc _., J es, o snr. LUIZ CARNEIRO.
são de títulos COrrf garántia: 'Oleo �le arhendoa 'ctoee'''', AI-' sd � outr'as p-�halidad2 .1,:

". f'. .
� ,,- o,.

contra a desvalorização�. da .'
..._--..'-----""',-� --....--_".._-- �----

moeda. .....-....'!'·IIII-.-...·.·.-..-.._.......- ...-",...-.--;......-.••�........._• ..-......-.._...·._ _a__•

....-----�-------�--.---....----_._

VOCE
.

SABIA QUE'

..

/

Sr.' Herculano Silva

TORNEIO DE ANIVERSARiO DA A. A. BARRIGA VERDE
,

parando. um pouco de espi
nafre.
E para ::j, primeil':;. "ta-

'111arada", nâo sei se o ami

go sabe que/até dia 26 do
)l'óximo mês, estarão. aqui
la ·possa ' Çapita.l, _ 'J1..ria-s

EQUIPES:
.

. equipes compostas dos me-

Vencedora - Clube Doze, ihores esgTimistas do Bra
INSTITUTO DE' PREVIDtNCIA E ASS'ISTf:NCIA -DOS· Edgard, 2 vitórias e 1 e'd, e tod�s pe'rteiicent('� asA

. RúSSIA ADERE A FÓRMULA HINDJ I SERVIDORESe DO ESTADO de�:,o,;�;." O \iló,i, e 3 dec- ;::i"'"m�;�tar:� �;l:!';:�
LONDRES, 22 - (U. P.) - Em rimir essas diferenças f' ape-

I _'
rotas. q!le' por sinal bem g( rdo,dkurso qu� 'durou uma nora lar, se n�cessário, às Naçõe3 1- 'p ASE' Ribas, -1 yitórí:-!.s e ü der- trata,se do veterano e 'cam-e mei�, <?hepilov. propôs à Unidas. .' _

: I
.

conferenCIa a CrIaçao de u- A composIçao dessa Ç'o-
" roi;a. peão. ,

ma cowissão consultiva,.com- missão' consultiva e a su::t
'..

lC.' Den"ota.dos Lira. TQ.Jl1az Carrilh, que myi-
posta dos represent.antes dos constitdlçiia serão dete,rmi-'j E D I'T A L Ledeny, 1 vitória e 2 der- tos I louros tem coni:do empaíse1 interessados da livre nados ,p'o: um acórdo. ·Qui!· . O D:'legado do Instituto de Previdência e Assistênci." l'otasnavegação no .Canal de Suez. quer outra proposta d�stina,.. ,

.,
. ..', .. pranchas nacionais e inter-

Essa comissão faria as fun- da a garantir a liberdad3 de
des SerVJQOI es do Estado �m Santa �a�all?a, faz, PUb:IC.) Walmir, 2 vitórias e J. nacionais. E toda esta tur-

çóes' seguintes:
'." n�ve�à"'çã9,.mediante a org�- que o $1'._BRASILIANO DE SOU�A: fOI ueshgado, a �edldo derrota ma de espadachins .:oncen-.Dar ? seu .pa:ecer a adml- !llzaçao .de uma cool?eraçao das funçoes de �obrador de PremlOs dé Seguros Pnvadcs

l'�nto 1 vitória .:! 2 der· trar-se-ão aqui nesta mara-mstraçao egIpCla do cana.
I mternaclonal e sem vlOlar os elo -IPASE não estando o mesmo autorizado a efetuar I

,.,
I li'sôbre a questão da liberdade dirt!itos soberanos do Egito, .' _. 7,.. re1as. \
. vilhosa Ilha para ãe'3aliar

de navegação, e. os direitott poderá' também ser diSCUti-I' qUaloqyetl r€:e151mento emdn�mjc ,df� refendo I.nstI�utO. . Ao nosso arl1igo FAIXA I, os Banigas VerdeS e tenLllde passagem. . . da.. .
• '.

u rO';Slm,
_

para, os eVI os ms: comumca a Praça,
J, • '. <. �

.

•

".AJudaI', se necessarIo, o Conslderand'o entretanto que o Sr. ODILON JOS-E DE SIMAS e 0 credenciado para BRANCA, que and�u pOI aI .levcll uaqUl os troLus d<l.
�'ovêrno egipc�o a manter o 9ue. as pr�postás do gov�rnà o exercício das funções de Cobrado!' de Prêmios 'de �é'g'u, de armadura e mo;nante, !vitória. Portanto ::tp.)st�sc�nal em bom estado de fun- mdu <;_omclde!I} .com as preo-I ros Privados do IPASE a partir de ta data oronto para me acertar a I esgrimistas. E você FaixaClOnamento. cupacoes sovletIcas, a dele-' ..' <. Se.

, ',., • • f
I

•

'.Chama�' ll: atenção do go-. ga.çãó da URSI? não apresen-I F�orianopohs, 21 de agosto de 1956. .

s�nagoJa, ,

aqUl estou. Se
I
Branca ve se para e respon-

vemo egIp�l� e ,de todos.oS ta nenhum projeto em sepa- Leo 41bet'to Ramos Cruz - Ddegado ela Agência rIo nao atendI antes a ;'rovo- de esta.
0utro.s partlclpant�s do aCor- r�do e �e contenta em asso- IPASE em Santa Catarina. '

�açlío é porque esti�'� pre-I POPEYdo sobre as medIdas que a Clar-se as propostas indús.
__

'

.-----comissão j�lga,�se necess.árias Chepilov, em seguida, pre.
.:'Jara a ap}J.caçao das clausu-, conizou a formação de uma PELOS NOSSOS CLUBESlas do acordo. comis,ão preparatória, com-

M�nter � contado com �s preendendo. o Egito, a India,Naçoes Umdas e as org,am- Os Estados Unidos a Grii
zações internaçionai� .

illte- ; Bretanha, a Franç� e a URS
ress.adas na navegaçao

mter'-I'
S" ,que seria encarregada de

naclOnal. ,. estudar Os resultados desta
. F?m �aso ?a �iferença �e- conferência e convocar. umalatJva a apllcaç�o dos acm:- outra, mais ampla, em futu-
dos, adotar medIdas para dl- 1'0 próximo.' -

(Continuação da 4,.a Pag.)
, Venceu assim demcinstran·

• ,I

do �. D,nglle e' combativi'tlade

cspo\'tiva den�l'o de um am,'

b'iente fidalgo, o "Vet.erano
� a·ntigo rival na primeira
-.'odada.

ria canalizar recursos

Mais uma animada fest.a

dançante oferecerá hoje r

qubc 6 de Janeiro aos seu'

inumeros associadcs, .coni

início as 22 horas e que Pl"'r
mete, dad'a a animação rei

Qante na' festa do simpatico
Clu�e do Est.reito.

Foi examin;:tdo pelo conSe
lho até ql!e ponto o referidô
lançamento de títulos pode-

para
cobertura do ;.'�lefLc.it"· do or

çamento sem produzir efei
tos inflacionistas, 'que redun
dariam em futuras emissões
monetárias. Somente na ex

pe:;tativa ç1,,' uma substancial
redução do "deficit'" pelas

.

mecl.id8'? a,9 alcance do gover
r.b, re.comendaria o ons\:!lho
Nacional de EconOmia o lan
çamento sob as formas' que
Pi'OPÕ?

ADHEMAR CANDI
:

.

'DÁTO
RIO, 23 .(V. AJ, -. Os pes

sepistas estão decididos a
lançar a candidatura do sr
Adhemar de Barros na va
ga senatorial criada .pelo \sr.
Magalhães Barata, no Par:í
Os circulas pessepistas acre
ditam no apoio do 'PTB es
tadual a Adhemar, que terá
assim assegurada ,sua elei
ção: '

�;:�...-

1

"

,.,

PROGRAMA DO MES
Aniversários

S_.E TEM B R oADA RAMOS
SILVA,

Transcorreu ôntem o anF
versário natalício da E.xm�:.
Sra. Dna.· Ada Ramos da Sil

va, virtuosa esposa de nosso

prezado 'conterrâneo Sr. Ma
noel Silva, alto funcionária
da Agência local do Banco
do Brasil e bachardanclo fP'
,a Factlldade de Direito dr. :

Santa Catarina. À Dna. Ada,,'::Iue desfruta de só!idas aúi.i' ,

zade.;; em' noss»- 'scci�dade,
embora' com atrazo, apr2ser.-:
tamos n03sas felicitaQÕ;s, ISR. HUGO AMORIM',.
Está de aniversário .ne.sLl

f '

data, o Sr. Hugo Amor.im,
i

sei'ventuario da Justlç:t f:iÚ'
Biguaçu. O anivenal'lal1tc
que é pcssôa vastamente re, I
lacionada, recebt:rá SObej;1s'
provar d� estima. . I,
Ao aniversariante envi:t·!

I

mos os nossos a!jl'a��os . 'L'-
parabens.

Dna. DA

Dia 6 (Q) - ,Soirée dos casados. Uma festa
simples, nova, original; uma festa alegre, in
tima, agradavel. Algumas surprezas, bom re

pertório, ul').imação de Osvaldo Rubim e, artitas
da sempre cooperante Anita Glllribaldi. Um co

quiteI ROMERINO da firma Germano Stein S.A.
EXCLUSIVf\MENTE PARA CASADOS
Mesas Qr$ 200,00. ,

DiJ. X - Gl'umle BINGO -'- Séde 'Sadia!. En
tr,e outros prêmios Um:lJÍl}h mohíl.ia çle val'an

d: do

Soil'ée Juvenil.

",'

t

/

I
I

)

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proqrama das cememoraçõesda
� r

Semana de Caxias
'DIA 24 - 6a FEIRA

0800 - 1800 - Franqueamento da Unidade à visitação
pública.

1000 - 1130 ....,. Prosseguimento das competições internas:

Finais de 100, 400 e 800 metros e arrernes-

I 80 de granada em distância.

1730 - 1800 - Palestra radiofônica (Rádio Diário da Ma

nhã) pelo 1° Ten. Andrelino Natividade da

Costa, versando sôbre a personalidade de

Caxias como soldado e cidadão.

DIA 25 - SABADO - DIA rio SOLDADO

As 0745 hs. - Formatura geral
às 0800 hs. - Hasteamento- da Bandeira Nacional.

Apresentação da Bandeira aos, recrutas -

;,Alocução proferida Pelo Comandante da

Unidade.
Leitura do Boletim alusivo a data pelo
Cap. S/L
Desfile, com o concurso de 1 Pel. da Marí

nha, Aeronáutica e Polícia.

0900 - 1000 - Prosseguimento do campeonato atlético:
finais de 200 mts., 4x100 e 4x400.

Às 1010 hs. -t-- Proclamação da equipe vencedora e entrega
do prêmio (Taça Duque de. Caxias) à equi
pe vencedora.

1000 - 1040 - Basket-ball: !CARO ESPORTE C.LUBE x

14° B. C.

1500 - 1800 - Baile de Praças.
1930 Retreta na Praça 15 de Novembro, pela

Banda de Música elo- 14° B.C.

+400 - 1430 - Na Radio Guarujá:
a) L(titura. do Boletim do Cmdo. d.i Guarni ..

.. nição e elo 11° B.C., alUSIVO a data.

b) Exortação ao '.'Dia do Soldado"

a) Virgínio Cordeiro de :"'.'!ello - Coronel Comandante
oonrere: Wilson de Azevedo - Major S/3

•.,••o.e_6';••CtGOil>e"Cl�s(;'.�,"-'e(J6(l}$e:;4:o..�e(le�$.CG&�

Ca'S8. de Esquaérlas
comunica �•. transf'erencin de sua .Loja para a

RUA MAX SCHHA1\'fM, 168
r n éxo á Serraria da Industria de Madeiras' Ca tarirrense
Ltda., onae, neste novo endereço, espera continuar mere

cendo a preferencia de seus fregueses
PORTAS E Jh-NELAS PARi\. PRONTA ÉNTREGA
RECEBEMOS TTJ'OS :NOVOS Di': PREÇ"OS BAIXOS
ESPECIAIS PARA CASAS DE l1ADEJl1A.

OS cuMUNISTAS CONTI· . Fac,ndo' numa convenção 'viétíca, e não a 'I'checoslo,
NUAM COM O SEU PRO- de veteranos de guerras es- váquia, seu satélite, que
PóSITO DE FOMENTAR trangeiras, Lodge disse: realizou a troca de armas

A TENSÃO INTERNACIO. "Hoje, nas Nações Unidas, .por algodão com o Egito,
NAL enfrentamos em campo aber- pondo à disposição dos egíp-

DALLAS, Texas, 22 (U.P.) to os representantes do mun, cios vastos arsenais milita
- Henry Cabot Lodge Jr., do comunista. A despeito de res e alimentando -com essa

j'epresentante dos Estados tôdas as suas afirmativas ação as chamas de velhos
Unidos Junto às Nações Uni- em contrário, as palavras 'ód�os. O�ertas soviéticas si

d as, declarou' que, a despei- proferidas por êsses repre- milares foram feitas a au

la de certas alterações nas sentantes continuam sendo tros países dó Oriente Mé

táticas dos lideres do Krem- as mesmas palavras de Sta- dia. :Êsses atos de irrespon-

Ilin,
"não se verificou qual- [in. No Oriente Próxjmo, te- sabilidade internacional le

quer modificação real" na mos a demonstração mais varam o Presidente Nasser
atitude dos comunistas para possível de que a União So- a tomar a sua súbita decisão

" com o mundo livre e em seus viética deseja promover à de nacionalizar a Compa-"
esforços para criar uma ten- tensão internacional e a nhia do Canal de Suez e es-,!

I são in tern_a_c_io_n_a_l_. d_is_c_ó_r_d_ia_._F_o_i_a_U_n_ia_-o_S_o- tão con tribuindo para fazer
_. aumentar a tensão interna-

I LI-ra Tenís Clube cional. Entrementes, teste-
munhamos o mesmo compor-

Programa das festividades de 300 aniversário tamento por parte da China
.

AGOSTO: ' Comunista. Os comunistas

Dia 25 _:_ Sábado - Soirée da Coroação da Rainha chineses continuam persis
dos Jogos Universitários e da Rainha dos Estudantes tin do numJl campanha de

Universitários, às 23 ho-ras. propaganda que tem 'por fi
nalidade levantar ódio e des

confiança contra -os Estados

Unidos.
SETEMBRO: :Êles insistem em sua

Dia 10 .:_ Sábado - Grandiosa Soirée das'Misses doa política de fôrça na área de

Cursos Secundários do Estado, às 23 horas. Reserva de

I
Taiwan. Recusam-se a li.b�l'I Mesas na Joalheria Muller. tal' todos os nossos prrsio-

,.
.

Dia 9 - Domingo -'-'- Soirée Juvenil, das 20'. às 24 neiros. 'Concentram aviões e

, horas.
..

: armamentos na Coréia do

I Dia 22 - Sabado - Tradicional Soirée da Primave-
;

�orte, numa .fl�g�ante �iola-
1'3, às 23 horas ..Eleição da Rainha do Lira. Apresentação çao do Armistício .Coreano.
à sociedade da encantadora Senhorita Lêda Brandão Sufocaram uma revolta no

Ráu, Miss Distrito Federal, 1956. Ornamentação primo- Tibet com sang i en tas opera-
1'OS:1 a cargo do notável decorador, sr. Eduardo Rosa ções militares... Estas não

Shaw variado. Reserva de Mesas na Joalhesía Muller, a são açõee de um. país que

começar do dia 10'. procura reduzir as tensões e,.

OUTUBRO: certamente, de um país que
. Dia 6 - Sábado - Grandioso Baile comemorativo mereça uma cadeira nas Na-

?O 3(}O aniversário do Clube e posse da nova Diretor ia. ções Unidas".
.

Coroação da Rainha do Lira. Apresentação da famosa OS AGRICULTORES DA

"Don Mickey Orquestra", da Rádio EI Mundo, -de Bue- CHINA COMUNISTA IN1-

nos Aires. Números especiais com belíssimas e excelen- CIÁM UM MOVIMENTO

tes cantoras e bailarinas internacionais. Reserva de Me- DE RESIST:ÊNCIA PAS-

sas na Joalheria Muller. SIVA

SINGAPURA; 22 (U. P.)
�

- O· "Diário do Povo", de

Peiping, anunciou que os

agricultores da China Co-
'mun ista estão manifestando,
I través de uma resistência
passivá,. o seu desagrado
com o regime de Peiping e

com a política de coletiviza
ção agrícola.
Disse o jornal que a resís;

tência passiva está t�mándo
corpo e cita granjas coleti
vas onde "cinco ou seis pes
soas de um grupo de produ
ção retardam, deliberada-

I
meu te, o seu trabalho ...

I
Uns alegam que estão doen
tes e outros não comparecem

,

ao trabalho".
.

I Acrescentou o jornal co

munista que os membros das
granjas que têm dinheiro.
mostram-se temerosos de re

velar que o tem e, às vêzes
.

solicitam ajuda, a 'fim de .

,
.

.

provar que são pobres. Al-
I guns retiram suas econo
.

mias dos banco� e as gastam.'
I "Outras vêzes" - disse
ainda o jornal -, "as Jun
tas Diretoras das granjas

, �oletivas imobilizam os fun
cios' bancários dos membros
das cooperutivas e vascu
lham as suas casas",
Política
FLAGRANTE DA CON

VENSÃO
CHICAGO, 22 CU. P.) -

Os democratas tomaram con.>
ta de Chicago nesta semana

(;. Convenção.
8,11001':1 haja poucos fo-

r ;.:;, eií'c,s republicanos na ci-
d de, a.lgu ns são vistos nas
nJas

.

trajando bizarros ca-
"

S 1COS, (Com grandes botões

f!._m que se lê "Ilike Ike".
Um burro chamado "Fran

klin" chegou a Chicago para
ajudar a candidatura ide
Averell Harriman, governa
dor de Nova York.

Dia 29 - 4a. feira - Original Bingo-Concêrto, às
2·0' horas. Apresentação de notáveis estilizações pelo exí
mio Mirandinha.

-
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E D I T A L ,tivo determlnvno pela inter- primeiros da Republica, a' -

I G' dri

I correncia do falecimento de medição de to Ia a posse de I P A R T I C P A C A OI
.

Dia o
JUIZO, DE DIREITO DA Fortes era ainda possuidor,' João Neckel ou, talveze ne- Jor

é

n�'J!"11·.ln"0 Fortes "1'"-� ,

.' '.' "I' Adào FeITa? D'Ely e Senhora participam aos pa- F
. li

4:1. VARA FEITOS DA FA- .íesde antes de 1850, de um 'la caótica s ituacão dos ul- fJual se achuva I I azendelro,

IICA D ,.
me urna a lentes e pessoas amigas o nascimento de seu filho New··

ZENDA PUB.J. A CO·· r ulro, de eons ideravel ex- I'. timos anos do Imperio e gleba vendida em 1863 a I
t

.

I 20 d t M t "d � D
. D' 'FLORI \N

.

_
-

-'
011 OCOI'l'll o a o corren e na a erm a ..e r. Carlos

MARCA E, 1 O· tonsao, posse essa que.j.con- I,Toao Neckel; foi, f inn lmente, aprovado P('lll Presidente I
Corrêa.POLIS soante aIei nO 601 de 18 de

,
do Esta�o do Paraná, a 13 de Abril de 1893, como se vê Fpol is, 20/8/56.

Setembro daquele ano e no seguinte despacho: "Conformo-me com as pareceres
'

Edital de citação com o pra- respectivo regulamento a.; do Doutor Procurador Fiscal a folrha s trinta c tres ver-'
,

....••...

O·
....

IA··
......

2-7"'"O-F··
...

O
...

G·-O..'!..·.S
...

·I-M
.....

B
....

O.......L�I
...

C·O·-N··
...

E--S
...

T·._A··w
..

zo de vinte (20) dias baixado com o Decre.to N0
I soo e do doutor Secretario de Obras .2.I)Jlicas e folha..�

1.318 de 30 de Janeiro de crinta e quatro e APROVO a presente .nediçáo. Mando CAPITAL1854, registrou, na fregue- portanto, que, a favor dos requerente!'; expeça-se o com- ,

.

zia de Palmas a 3 de No- pet�nte titulo, pagos os devidos imposto-i d ivo pagos os ,Comissão organizadora de recepção ao Fogo Simbólico pa-
O Doutor EUGENIO vernbro de 1856 (Doc. nO,7) ,devldos direitos. Publique-se. Palacio do GoV(�rr.o do lfu.ocinado pela Prefeitul'a Municipal.

TROMPOWSKY TAULOIS Em 1886 José Raimundo 'Estado do Paraná, em treze de abril de mil (' o.tocentos�l'Ograma para as solenidades da passagem do "Fogo Sim
FILHO, Juiz de Direito da Fortes requereu a discri-! e noventa e tres (1893), quinto da Repubtica, uss. Vi- I bólico" pelo território de nosso município.

./
2a. Vara, em exercício do minação de SUh posse re- cente Machado da Silva. (Presidente) (!ltv;UlYlento nO PARA O DIA 27 - HORAS: 20,00
cargo de Juiz de Direito da gistrada procedendo-se, em '10). Se, 'pois, duvida pudesse pairar sobre fi legítimida-

.

I - Recepção do "FOGO SIMBOLICO'" na divisa do

4a. Vara - Feitos da Fa- tudo de acordo com a cita- de da escritura de 1863, a aprovação da medir-ào, de to� . Mumcípío pelo Senhor Prefeito Municipal, acompanhado
zen da Pública da Comarca da Lei e seu Regulamento ela a posse Raimundo Fortes, pelo orgão) competente, I de representantes. das Autori�ade� civis e militares, e pela
de Florianópolis, Capital do A medição correu sem in. por lei autorizado, veio, de fato e de d;l'('ito,� d ir irnila, Escola de Aprendizes de Marinheiros. '

,

'Estado de Santa Catarina, ciden tes, Foi presidida pe- Nada obstante a essa cerrada documentação.' contra a
II - co�dução ,;dO "FOGO ,SI��OLIC<?": pe,la. �ari'-

na forma da lei, etc. lo Juiz Comisdário""":: 'I'e-' qual, de boa fé, impossivel é negar-se a Iig it.ir-iidade de nha do Brasil, ao Altar da P�trla �elo. ltlnerar�o.
FAZ b·

. . ..

'

1 J
_ .

-, Rua Coronel Pedro Demoro - 24 de Maío - cabeceiras da
sa er aos que o pre- nente coronel Alberto Mar- uorrumo (e oao Neckel sobre as terras por ele compra-

sente edital de citação com ques de Almeida, servindo I, das em 1863, seus herdeiros ainda promoveram r) reg is-
Ponte Hercilio Luz.

-

d
.

t (20) di
- Entrega do FOGO SIMBOLICO" na Ponte Herei-

o prazo e vrn e las, na ant iga colonía militar tro__!. por extrato da respetiva escritu-ra, no registro de
d I hecí

lia Luz ao Exército Brasileiro. Incorporação do Snr. Oel.virem, ou ê e con recimen- Chapecó, . tende o serviço Titulas e Documentos da comarca de Palmas, em 18!:lG. Cmt. do _l4� B.C. à coluna do séquito.
.

to tiverem que, por parte de' de campo sido executado pe- (Doc. nO 12). Mansa, pacifica, diuturna, sem contesta- IV _ Condução do "FACHQ DA PJ\TRIA" pelo 14° B.C.
VICENTE NECKEL GON- lo agrimensor R o d o I f o ção alguma foi a posse e uso da proprietade da famil ia segundo o itinerário: Ponte Hercilio Luz - Rua Duarte
ÇALVES e outros, na ação Wolff. O respetivo MEMO- NECKEL" até o momento em que o terrttor lo de Chape- Schutel - Felipe Schmit - Praça 15 de Novembro - ca
ordinal'ia declaratoria que RIAL DESCRITIVO acha-se có, passou para a [ur isdição de Santa Catarina, em vir- tedral Metropolitana, onde será erguido o "Altar da Pá
movem contra O Estado de concebido nos seguintes ter- tude da decisão da Qllestão de Limites com o Parâná, ano tria", no Adro.
Santa Catarina, António mos que, fielmente, passam de 1917; Ninguem até então, desrespeitou ou descon he- i V - Incorporação ao séqúíto, no Largo do Fagundes.
Dasse e outros, lhe foi diri- a transcrever: '.,.-- "MEMO-

•
c ia a legitimidade da propriedade dos NECKELS. Os' do Pelotão de Cavalaria da Policia Militar e das represen

gida a petição do teôr se- RIAL da POSSE LEGAL de limites desse terreno do qual os descendentes de João Ne- !taçõp.s, atléticas da Marinha, Aeronáuticã, Exercito e Po-

guinte: Exm". Sr. n-. Juiz José Raimundo Fortes no ckel, por si, seus agragados, seus prepostos � arrendata'I'licia Militar.' " '.

de Direito da 4a. Vara da lugar denominado Campina rios sempre estiveram, em condominio, de posse são VI -'Execução do "Hino Nacional" pela Banda de Mú

Comarca de Florianópolis. do Gregorio, situado em ol§ constantes do documento anexo sob o nO 10 ca'lcad� 1 sica da Policia Militar, por ocasião da chegada do "FOGO

VICENTE NECKEL GON- Palmas do SUl, provincia precisamente sobre a eescritura de 1863 a ",,' b .. ,�s SU'J.1;BOLICO" frente ao "Altar da Pátria", caSo

CALVES S11a mulheI' e 1 P NORTE por t d b'�
c

'''da €'1. �o I VII - Entrega do "FA0HO DA PATRIA" ao Sr. Prefei- "As cêrcas elétricas - ob-
.' c o araná. Juiz Comissario: uma re a que vae as ca ecelras' o arrolO' t M

..

1
.

AMELIO DE ALMEIDA- t t I -Alb do TI'o'
.

Ch '

SUL
.

U
.

L I
o umClpa. servou o técnico - deram

. enen e COl'one erto ",.re .

ao no. apeco, ao
.

o no n�gual, a es- VIII '_ Colocação do "FOGO SIMBOLICO" no "Altar bom resultado, e ê3te não foi
NECKEL, lavradores, resi- Marques de Almeida. Este: te o_ aI rolO do Tigre e a Oeste ,o rIO Chapeco. A homolo-

,. da Pátria" pelo Exmo. Sr. Almirante Cmt. do 5° Distrito um caso isolado".
dentes nO municipio e co- terreno que apresenta uma gaçao do 'acordo de 20 de Agosto de 1916 digo de 2.0 de Naval. �

", O Sr. Schneider e outros
marca de Chapecó, neste Es- forma poligonal de cinco Outubro de_1916 pela l,ei f�deral_no 3.304 de 3 de agosto I Tóque de "Vitoria" por um clarim do Pelotão de Ca-
tado, herdeiros e sucessore_s lados capitais, limita a N. de 1917, pondo termo as dlssençoes entre os Estados de vaIaria da Polída Militar.
de JOÃO NECKEL e MA- 8. (nordeste com terreno Santa Catarina e do Par;lná, e, conseque1!temente reco-I IX - Sau1aç'ão ao "FQGO SIMBOLICO DA PATRIA;;
RIA BARBARA NECKEL, n!lcional. divisado por linha nh,ecendo � jurisd�ção d�quele sobre todo/ o tcnitodo

I
proferida pelo Exmo. Sr. Almirante Cmt. do 50 Distrito

por seu bastant", procurador seca e lageado dos Tam- alem do RIO do Peixe ate o Pepery, trouxe gr:wde modi- Naval, no Adro da Catedral Metropolitana ..
abaixo afirmado (Docs. nO bos; a N. O. noroeste) e ficação social, politica e administrativa em too:"! a zona

I

.

'X - Encerramento dãS Solenidades pelo Sr. Prefeito
-1, 2 e 3) '. requere� a_Vossa

I OESTE. �om terreno. nado- contestada. Serenadas as lutas que se prolongnram por Municipal.
Excelencla a cJtaçao do ral, diVisado por 1'10 Cha- (íUaSe um seculo as ferteis terras de CruzeiroT atualmen-I .XI -, uuarda do "FOGO SIMBOLICO" pelas Fôrças
Estado de Santa Catarina, pecó: ao SUL com a pro- te Joaçaba e do Chapec.ó até a Argentina c')!Ifinante, co.n!untas da Marinha, Aeronáutica, Exercito e PolicÍft

na pessoa do Dr. Procura- vincia do Rio Grande do tornaram-se alvo da avidez e da cobiça de "patriOticos I Mlhtar, .

dor Geral do Estado,' ou Sul. divisado pelo rio Uru- colonizadores" vindos do Rio. Grande do Sul, ([ue, �wb �ARA O �;A 28 - HORAS: O�,OO
quem de

�

direito, bem como, guai com as terras que se o pretexto de concorrerem com seus "abnegados esfor- I I - �etlrada do FOGO SIMBOLICO do "Altar ja

t "..
. Pátrla" pela mais alta autoridade presente

pOl' preca oria, .

para a re- diz que são de Gabriela ÇQ� par� o �ngrandeclmento de Santa Catal'lnl', conse- ' II _ Entrega do' "'FOGO SIMBOLICO" �elo Sr, Prefeito
ferida comarcã de Chapecó, Doutra, Manoel de Moura gUlram, lllfehzmente, do Govel'l1o do Estado gTandes la:· M

..

1 tl 't d t
_

d
',.

vf d" '"
• Ul1lClpa ao a .e a a represen açao a Aerona'lltlca en- a tensão, como também pe!'-

a citação de Jeronimo Var- Gavião e José Antonio de vi un IaS, ao prelo vIl de CIl1CO cruze.Irps o hectare... carregado do inícjo de sua condução ao Município de Sào mit.e que a cêrca seja carre-
gaR, Antonio Dasse, Anto- Morais Doutra', ao LESTE Mas, desastradamente, na falta de dados estatisticos e Jo'e" d .

.

t
. ,.

.

" " . .ga a com uma carga ln er·
niú Alves da Silva, (iueri- corll terreno nacional qye ,�ul'�a m vIgIlando o Estado de ..santa CatarirI'1

.

lião c;e I III - Execução do "HINO NACIONAL" pela Banda da

I mitente, que constitui m::ü�
lIa Fantim, VivaldLno Zine- qivisa ao rio Iuwy (vulgo lImitou apenas a ceder terras de sua efeth:a propriedade ?olícia Militar. ". um fator de segul"ança.
bri, Abrano 'Giglioli, JÓ�ê Xanxerê). Este �erreno con-

I (devo:utas) como fêz largas êÕI1C"essÕé� de' terra�; de ple- IV ...c. Partida do "FOGO- SIMBOLICO" conauzido pela, ':A_ fim _ck se conseguir o

BOl'tete, Antonio AI:iofe, .tem uma areh. de um bilhão no e mcontestavel dominio particular, prete'Cto de que Aeronáutica Brasileira pelo itinerário: Praça 15 de No- i melhor l'esultado p03si'.·el ie
Antonio Gil, Pe(iro Inoven- seiscentos e setenta e um 'se'u� pI'o�rie�ar�os em gran�le parte, não at�1'),del'am ao vembro.--: Ruas Felipe �chmidt - Duarte Schutel e Pon- uma cêrca elétrica - disse-'
cio Cameleto, Julio Chiare- milhões cento � noventa mil regIstro ll1stJtUldo pela Lei estadual nO 1.181 de 4 de te Herclho Luz. Acompanhamento pelo Sr. Prefeito Mu- me um representante da Gz-

li, Valeria Vaccal'i, Angelo .metros quadrados,
! outubro de 1917 e seu regu"Iamento -baixado ('!)nlO o De- ni::ipal e 'repres:,ntantes das autoridades civis e militares. neral Eléctric CompanY - é

Dasse, Angelo Pelipi, Vit- 1.671.190.000 m2 igual a
I

creta nO 2 de 21 de _Novembro de 1918 ... A�sim é. que, V - Entrega do "FA<?HO DA PATRIA" à Polícia Mili- indispensável verificar-se ;"e

tarjo Furla'n, Primo Giacü- 347.766.529 br2 braças qua- grande parte das terras da SVCESSÃO NFlCKEL, qll� t�r �� Estado. I?COr�Or�çao do Sr. CeI. Cmt. çla Polícia Mi- a mesm� está bem feita".

meU, João Felipe, Artidoro dradas; e seli perimetro é não registrára seus titulos, foram dadas em ('oncessã,) a
IItal a coluna ao _seqmto. L O fiO carregado de ele

Rog3. Guilherme Chiluppi, de 263.883 met:'os. Existem Jeronimo Vargas João Daehne, C. Kruel e oat"o:3 e "in- ..

VI - Conduçao do "FOGO SIMBOLICO" pela Polícia tricidade que parte elo con

Izic.loro Frigere, Davi Fr-i- nesse terreno {dgus seten. da hoje, a Diretoria de terras e' Colonização continua a �Il�tal�d� Esta�� �e san�a. Catar,ina ���o itinerário: R��s t�olador �eve s�r ,ligado 3?
g�re, DominQ'n Comate, t f O'

" d'
I

expedir titulas de terras que não pertence " E"t· I .- e �10 - ,.m, os Saralva, ate a dl'Vlsa com o MUl1lCl- flO da cerca eletrIca que l�
" a o"'os ocupaüos paI ez . m .. (, - ae o, pIO de Sao Jooe ' .

1 d t d
La urindo Chiareli, Bottim engenhos da Í'J.milia do re- 'expondo-se ao risco de fabulosa indenização, Não po- VII _ Entr�g'a do "FOGO SIMBOLICO'"

preso a. 1�0" adore� ,mon'a os

C t G'lJ T' '(Iem os -I' t b E t d ".
' aO Sr. Pre- nos mOlroe� a cerCa.

orna e, UI lf,rme JOde, lunente, de que são sete
I ,. �.

SUl) lcan es co.nce er �ue o s a o, paI' seus fun- feito do Município de São José. 2.' O segundo fio do con-
Idecino Antonio Pruges, herdeiros da parte mater- I c!Ona�'IO� re�pon:ave�s, esteJa deliberadamel1tr agindo VIII - Regresso. traIador d, ve ficar prêso a
João Maria Gosch, Angelo na; O referido �digo, terreno. de ma fe: P�IS a e�e. mcum�e tute.lar todo o direih' viv·

_

A Comissão uma vareta enfiada.na ter-
Comate, Pedro Telles de está, na maior parte, ocu.llado _e nao e p�rJmtIdo fenr a lei, sob pen:l dé severas

---····_- .._:--·�·.-...-..,.......,__- ...Wwl".r..-.. -_---....oI' ra, devendo o solo, em tôr-
Campos, Salvad0r Machado, pa':"rlo por canaviais, cafe-: sançoes. Ha eVidentemente um equivoco', in felizmente,

·ou cujo nome Os suplicantes desconhecem URra vei'em 'no dela, ser mantido cons·
e ,João Lareondf, e SUAS zais, roças, diversas capoei-

I seriamente prejudicial. aos descendentes de J('ão Ne-
ser-lhes proposta a presente ação ordinaria, 'desPl'ovid" tantemen-te úmido.

MULHERES, . todos lavra- 1'as e pastagens de cam-I ckel, os quais, pessoalmente, e por. seus inumel'03 pt'e-
de execuçã'o compulsaria, como é de lei, contl:'sta-Ia' no 3. Um para-raio deve ser

dorés residentE,s naquela pinas fachinai-s e catandu. postos e agreg:ados nunca abandonaram a posse materi� prazo legal, apr�sentando as provas que tiveram, fican-' ligado entre o fio carregado
comar'ca para verem ser-lhes va;:;. Alem dos herdeÍl�os' ai do terreno. Construiram ali casas residenciais ben- d_o, desde logo, cItados para todos os termos da causa até de eltricidade e a var'eta eo

proposta uma ação ord ina- existem tambem· agregados! feitorias, lavram a terra, usufruem-na na sua mãior ex- i
fmal, sob. pena d�. revelia. Dando á causa o valor de cin- fiada no solo.

ria _ DECLAEATORIA, e, I destes, compradores e a1- i tensão� tend6 delas se. afastado apenas numa pequena I coe�t: m.l: .��'uz-elros,. Cr$ 50.000:,00,. tão somenic I),na os 4. As boas 'ligações são da

como consequencia, respei-
I
guns intrusos. Contem neste, extensao, por prudencJa para evitar derraffii',ménto de

efeito;:, fl::>cals, se plopoem as suphcantes provar o ale- maior importância.- Ligaçõeq

t�rem inequivocas lJela:'ções terreno.o lugar
-

denominado
I
sangue e ,violencias, diante de truculentos pdtentados gado com .0 d�poimento pesso�l dos suplicad'l'\, teste· defeituosas podem resultar

de direito privado dos su- "':apela de São Sebastião economicos, infelizmente amparados por aut'J!'idades le- í
munhas, vlston�s exames, arbltramentos, sen(I(. a final de junções mal fdtas nos fi

plicantes, pelos motivos que 00 Herval de Passo do Car- gais de Çhapecó. Querendo' dirimir a contend3, para de.
os mesmos �uphcados condenados a pagarem sálidaria- os, portões na cêrca, etc. O

passam a expôr e provarão: neiro, querfoi, pelo posseiro finitivamente, por meio mais economico,' acabr.l' com o
mente as custas, bem como os honorarios de advogados melhor, portanto; 'e consul

Por escritura pública la-I' doado, por escritu,r,a publi� estad.o de instabjlidade da propriedade, p.ro[)uzeram os c?nt�'atados �a..
base ,de Cr$ 50.000.,00, é dem�L; PI70nun. ta-r-se um técnico, para que.

,Cla d d t PP A d f - as instalações dêm bom re-
vrada a 23 de Abril 'de \ �a, para patrimonio do di- �uphc.�ntes, em 1�52 a.o Estado � ins�ituição ck um J:iÍ- '

..
çoes e 1l�1 o.

.
.

A:
e e .enmr:ento. �Sohl'� est:m- sultado.

1863, (nas Notas do tabe- to santo e que contem um.a
2:0 arbItral, que, mfehzmente nao velO a teI.:mo. h;nd I..Il.has estadual.s �o v.aloI de eI$- 7,00, deVidamente mu·

t I d ) FI
.

I
Um fato muito satisfatório,

lião. da' então Vila de Pas- area de 9.000.000m2 de me. ficado como que arquivado na Secretaria da Agricultura � Iza as ol'l�nopo lS, 1 _de Julho de 1955. (.ass) lIeth no que se refere às cêrcas
so Fundo, Rio Grande do tros quadrados. Está demar. e 'Diretoria de Terras' e ·Colonização. Dele, os 'suuHeantes, rI�ue Rupp JUl1lor. PETIÇAO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- elétricas, é que, a d.�speito
Sul, (Doc. N0 4), devida- cada com oito marcos e

em face da excessiva demora-disistiram, VOIVl;!l;do desdE:
l:elto da 4a. Vara da Comarca de Florianópoli.'l. Diz Vi- de tôdas �ssas pl'ecaucoe" as

mente transcr-ita no Regis- quinze arvores testemunhas então seus olhos para o tablado judiciaria, ,firmando a'
cente

_ Neck�l G�nçalves, \)01'. seu procurador, - l!1)3 autos mesmas podem ser c�nst;ui
tI'O Geral de Im6veis da co- 'competentemer'.if: assinala. força do seu direito no art. 141 paragrafo 16 da Cons-

de açao ordma�la declarato�la que ·move contra o I!�stado 'das em pouco tempo e que· o
marca de 'Chapecó (1:)oc. d9s. Vi�a de Palmas, 25 de tituição da 'República; 524 do Codigo Civil, n� doutl'ina

de S�nta .Catarma e outros, por esse.Juizo, q'.w não ten- I gado, aprende a respeitá-las
N0 5), JOÃO NECKEL, avõ Agosto de 1886. (ass) Ro-' e jurisprudencia dos Tribunais, como, mais de espaço,

do Sido _citados todos os � conforme se vê da certidão ràpidamente, quando elas
dos s·uplicantes. comprou de dolfo Wolff (doc. nO 8)".

I em tempo· oportuno, protestam expor. ASS�M pois, co-
de fls

..
66 a 67, requer a V. Ex. se digne manda�' cita·los são bem feitas.

José }taimundo Fortes e De acordo com o enunci�do mo preliminar de óutra que, de futuro, sé, tOTnem ne-
por edltal, .no qual deverá ser transcrita. a inicial, fi·

sna mulher, um terreno de desse Memorial, o agrimen- cessarias, querem os suplicantes propor a p1'e'i\ente ação
cando ao mesm� tem�o dela citados todos o,> interes·

criação e cultl,ra situado SOl' inclui na- demarcação DECLARATORIA que, de acordo com a dou�l'ina e ju.1 sados desconheCidos, mcertos ou ausentes tanto l'esiden
na refcrida com;1l'c::). que, na f.S t�l'rás q.:e em 1863 ha. l'ispru<1encia dos Tribunais encontra acolhida no direi-

tes na comarca de Chapecó como fõ·ra dela. Neste ter· Precisa·se de uma. Tra

epl'::a; fJzia p:1l'te integr:m. viam sido vHlc1idas, por es- Lo brasileiro (Cod. de Proc. Ci\" al't. 20 paragrafo Unico mos, fi�ando V..Ex ..
de 20 dias. P. Deferimento. (Sôbre tar à rua Conselheiro Ma

te do muniéipio de PAL- cl'itl1l'a pl1bLr;,\ a João Ne. e art. 290) e tem por fim seja, por sentença. rkchwada a- �sta�.pllhas estaduaiS no valôr de Cr$ 3,50 devidamente fra, 145.

MA.S, Estado do paraná., ckel. Com base nos levanb. nua existencia de direito alguin ao Estado de Santa C'Í- ,�nutJl.lzadas.) Florianópolis, 13 de Agosto de 1956. (as) __
o

--------.--

.

Dess2' escriturcl cOI1$ta, tex- mentos !:'e(.dl"3:COS efetua- ,tari.na e demais Suplicados sobpe as terras Cl;.I� plunta I ::I1l?que R.uPP Jllnior. ;Em a dit� petiçãó foi p:der�do o A'rmaze
'

tua�mentc, que os vendedo- t dos 'segu'l'!do o Memorial se Jllllta como documento numero 10, prevaler.endo, em' ;",Ul�te �espacho:- J. a conclusao. em 13-8-9�b. (ass) I "

.

,m
res transferiI'.flul a 'f .

I 1 t 'consequenda, para todos os fins de direito tI l"p,lr,c:'i() I 'I aula. IS Filho. Submdo os autos a conclUsão receheram o· Vende..-ge um com ótima
c o com- OI 0rgt.i!;:�:lUI a p an a que ' "

prador _ "todo o jus, do-I se j'int'l.. t('n:o Documento J'uridica de dominió e posse que os sl)plicallt�� invoc�rn" segulllte desl�acho. Publiquem-se os editais pelo prazo, freguezia situado no Cora-

ll1mJO, senhol'\u, ação e N0 10 digo NC S. Nesta plan- 'decorrente da escritura publica de 23 de Ab,.i' (' lSf-:3
I e forma legaiS, uma vez fi? Diario Oficial c duas no 'ção da Cidade. Motivo ter o

I
., le. l, J01'l1al "O Estad" E 168956 ( ) TI' r.'·lh

.

t'
.

posse que em as ditas' ter- t:t estão assinalados pelas (doc. nO 4) e decreto adminisÍ1'ativo do Gover!!(, do Es- . '.

c ,

'.
o

�
• m .

..
. ass au ')!s � I ,o. E, P�Opl'l� arl� transferir re-

ras tinham até aquela data" ! maiu.scu'as ,:\, B, C; e D, � tado do Paraná (doc. 'nO 11) datado de 13', de Abril de ,pa\� que chegue ao conheclmelüo de fodos "!1nndou ex- sldencla pftra outra cidade.

terras essas qu� limitavam tiEtit en\'l;�r:1;:lIa, os limites 1893, acima aludidos. NESTES TERMOS; l'p.l1llérem' :'1
pec II' o presen�� edital que será afi�ado no lagar do V�r e tratar a Rua Bulcão

_ põr um lado pelo arroio do tel'l'en0 vendido por Jo- citacão do Estado de Santa Clt
.

I d
costume e publIcado na forma da leI. Dado t! l'ass'ldo' VIana 67 nesta, esquina'. < • , arma, por manc a o. na I' t· 'd- d d VI ..

' �.. .

'

.

�
'A-

do Tigre e, po.r este abaixo, sé Raimund J fortes a João pessoa de seu representante leo'al Dr ProcurflJ( r {'''lO; 1
.eS:1 CI a e e�· ollanopolIs, aos vmte_ dla., do_ mes de Mauro Ram03.

t
�

G'OYO . ". - -

'"

.' .'
J ,-" ,1., ag'osto do ano de mil novecentos e cincoenta e sek E/Ia.e o· -EN, (atualmel1- Neclcel, que, r..fü'a mais fa- com mtJmaçao, tao somente para fIcarem CII:l'" te:: , o Dl' I VINICIUS GONZAGA E cr'váo b .

� ._,

te rio Uruguai). por este eJ demOl 'ração foram' Secretario la A
.

lt. D""':"
.

.

, SI', o su scrpv�.. (Assl
1. ,,1

.. :'=0 (, ,

�

,.

< c <

• gl'l�U ura e r. lJl�etor da Dil'et'H':a de EUGENIO TROl\1POWSKY TAULOIS FfLHO. '(d�"abaixo até o rio Chapecó e tla""adado:' nara aplenxt,1 TeIlas e Colol1lzacao " por precatol'la para a "om·al'e·' fIe 'r)' 't d-. 2a V
. .

.

,Tuiz c

.

- ,

.,. ,'" '" « Irei 'o a . ara, em exerClCIO na 4a. V1"1','1.deste até as cfl.becéil'as do ,que se ]i.il\tl'! como docu- Chapeco neste Estado todos os demais suplicados aeim" C f' ..

I
,.

.

d T' AI
... . •. 1':' . '.. . . 'n ;on 'ere com D' onglnaarrOlO o Ig'r,:,. em des- menta N0 10 DepOIS de um Ile aCIOnados e_ snas mulheres e por ed,ltal. COp.<pl'azo de Escrivão

se terreno, José Raimundo longo tramite administra· '30 dias, todo e qualquel' interessado incerto·,
-

/
rall Rflbidü

Flórianópolis, Sabado, 25 de Agôsto d� 1956"O E 5 T h D O"
-- ._-- .. _. '_'-'-'---�---'--�-

Vinicius Gonzaga

John Leland
.

Da Glube Press

NOVA YORK - "As cêr-

cas elétricas constituem um

dispositivo simples para exer

cer um bom contrôle sõbre o

gado, mas, para saram US::1-

das com eficiência e segu

rança, é indispensável cer

tos conhecimentos a' resp: i
to delas". Tal é a opinião àõ
Sr. E. C. Schneider, agrôno
mo ele. importante escola da

Nova Inglate rrn , a qual é

compartilhada, pode-se dizer,
por todos os seus coletas dos

Estados Unidos.
Falando sêbre o assunto,

outro agrônomo d- clarou:
"Nada, fica mais barato 1

alimentação do gado do que
as boas pastagens.' Para 'isso,
porém, é índíspensávet con

trotar-se o uso dos pastos.
E, único meio é o uso de cêr-
cas elétricas".
O agrônomo em questão

citou-me o exemplo de um

tazerídeíro que estabeleceu
um 'eficiente sistema para o

uso dos oito hectares de pas
tagens de que dispunha, di

vidindo-as ,()m seçôes de um

hectare cada uma, mediante
o emprêgo de cêrcas elétl'i-

técnico.s com OS quais con:
versei salientaram que o con

trolador de cêrca ou regula
dor de corrente reduz o flu-

xo de eletricidade que passa
pela cêrca e aumenta sua

tensão. De modo algum a

cêrca deve ser ,carregada
.i�m uma ·corrente de 115

volts, põrque a mesma·é pe
rigosa tl;lnto para os sêl'es
humanos como para o gado.
O controlador não apenas

rEduz a cori'ente e aument:l

EMPREGADA

� )�eJade![a
'1
Vende-se uma. 7 pés cúbicoc;.
Marca "Champion". A tra

,

I
tal' neste jornal, das 14 às 17
horas.

, 0 ••• __

'1

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO DIA DO SOLDADO VÊMOS O BRASIL COM OS BRAÇOS LÍQUIDOS DO AMAZONAS E DO PRATA ABRAÇANDO A AMÉRICA. E CA
XIAS, DUQUE DE CONCÓRDIA E MARECHAL DE JUS1lIÇA FOI, EM GRANDE MEDIDA, O MAGNIFICO AUTOR D ÊSrrE FÓRTE E BEMA

VENTURADt) ABRAÇO.
POR ISSO, A PÁTRIA AGRADECIDA O COLOCOU NUM ALTO PEDESTAL, Cf>NQUISTADO, COM MÉRITOS, DONDE
RÃ-LO!

" I

NESTA OPORTUNIDADE "O ESTADO" "INTEGRADO DE SOLDADOS DO BRASIL, SENTE VIBRAR SEU ESPIRITO CíVICO NO APRESENTAR CONGRATU �AÇÕES AOS BRAVOS SE-
GUIDORES' DE CAXIAS NA PESSôA DO CORONEL VIRGINIO CORDEIRO DE MELLO, DIGNO COMANDAN1E DA GUARNIÇÃO' MILITAR DE FLORIA NóPOLIS.

o governo· não�pagou
Mais interesse para o funcionalismo! 4pêlo a Nerêu. 'e os credores�,:�esla-ollrell·rando�o m'8Ier·luID"',

',", ,

v

"Não somos 'c8rneiros do sr. Governador diz o De·, _

plltado governh ta 'Sebastião Neves". Visita de- 00'- Tl�a�;��n;�b�';C�p:�n��� Úl��' �1��fíCi� at:i:�e�rbo=rt������� ��:em:��ad�:'�ag���did�m:� ��m�es:���iZc:ntr� �O:�l���
mall·�ta" brusquensas. OotrAs asruotos.

tíma edição /a noba abaixo'e!scasseadº, o 'prédiO g9vêrno flor falta de paga-'nistração pública.
I} li ti � tl transcrita, que deve, por cer- � não poude

.

ser terminado, mento. Com os particulares,' Estamos fazenDO esta re-
....

Na sessão
A

de quinta-feira, �a,rneÍl�?� �o Governador"

I
Visita de NO,rmalístas de to, merecer especial atenção

I

Ficou na altura elas abcrtu- às vezes, acontece coisa gistro, para que o dr: Jorge'
da nossa Camara Estadual, (SIC)! oou mdependente e Brusque

' êle alguns Jornalistas pala- : ras somente, O sr, Irineu dei-, igual, mas com o governo Lacerda, se inteire melhor
foram abordados os 'Seguin- por isso sou de opinião que, A Assembléia foi visitada cíanos, habituados a explo-' xou o Govêrno e o novo nunca. Fato como este, não' dos negocíos que dirige,
tes problemas: sta Casa não dever� apro- por uma Comissão de Norma- rações de uma suposta faita

I
ocupante do palácio Rosco,'

.

var projeto dessa natureza". listas brusquenses que pre- de crédito dos oovêmos an-: ainda não autorizou a conti-
-------------------------

Em favor do funcionalismo! Adiantou que tambem era
__tendiam conhecer as depen-. terrores à era udenísta em' nuação da obra. Tudo isso

Tcontra o monopólio estatal dências do Poder Legislativo. Sapta Catarina: inão teria nenhuma impor- régua e não capiíulaçãoIo trigo, defendido pelo seu Foram saudadas pelos depu- Fato novo na vida admi-', tancía, se- um, fato curioso, AT'ENAS 24 (UP) A t d S h 11) d '

, íst t' d'� t d d S
-.

h;
- o 0- e eyc e es segun o o",

�ole.sa de bancada Mariano tados Braz Alves Mario Olin- ms ra iva o iss a o e an- nao Viesse nos c amar a' h'; t d di
,

'

bí 'M k
'

� ,

' . 't 'e t
" ,

t" -, A, mar C011 eClmen o as con 1- qUalS o arce lSpO a anos,.:rhunter, Adiantou que o mo- gel' e LenoírcVargas que te- a a arma, está acon e- atenção. E que o governov ,

b itâni
, .,

travxíl d'

" " I 'd ld d
I - "

; coes ri amcas para a ren- que se encon ra eXI a o nn
.iopólío estatal serra o maior ceram consíderações em ter- cen o em nossa CI a e, .nao pagou os tijolos que d"' -

d b ld 'd -

'Ih derí "

, "

' '" ,'. _ 'O'
I . ,lcao Os re 2 es a orga- mesma I a, po ena ser se-

ibsurdo, e mataria o estimu- no do papel reservado à nos- ' sr. .Iríneu Bornhausen, .comprou para o refendo edi- I .

-

-

1 d t' OI
'

t d", _ d'
,

' ,
_, ',mzacao c an es lna E (A ú ques ra o para ser recon-

.o a produção e que, no seu sa mocidade quan o no Governo do Esta- rícío e os vendedores, estao, ,'" :
inlst C t 't' "d íd

'

'Ih d eh'

", \ d d truí T d 'h- ti d prrmeiro mims 1'0 ons an 1- UZl o a 1 a e ypre. 11.-
en tcnder se devena íncentí- Aliás o momento não era o IllJl.n ou cons ruir em 11- e camm ao, re iran o os ,

I
t

" ,

,
. ,."

' ,

• "b
-

, , , 'no Karamanhs convocou umfl crescen am os JornaiS que
'::;1' a íníeiativa privada. No oportuno para lembrar aque- arao, o edífício do Forum. mesmos e vendendo a outro. ,-

.ent d b',' 1" d t -,
,. ',' t d d 1 Os trabalhos de c nstrucão co d dl h' 'E reuniao urgen e o ga ma- a po reia a o ou precauçor s

,ll�, nmguemd entend eu Nna a,
I as, �oça:s que o ?OSSO Es�a- for'am Iniciados teOnd iao

mpra 01' com ln erro. rn
te para tratar 'da situação

I
excepcíonais na ilha,

porque o epu a o evss do nao tem mamfestado In- o s Tubarão, nunca se registrou
Chi I

1ueria estimular as ativida-I'terês:e no trabalho que elas levantadas ',as paredes do um fato desta natureza, Nun-
em lpr�, ,,-,' B b d'

,-'---
,

'

.
� , As aludidas COl1UlCOeS 10-', om ar elo as 00Ies privadas mas quena nl:'- podem, de futuro, represen- I '

f I
.,. '

-

.ar auxilío para que ess s 'I tar, já que os vencimentos! ram m ormac ás ao pnmel-'
•

'

,1'0 ministro pela EmbaixadJ .' -

t,1_1esmas atividades fossem a,- pagos atualme'nte ao profes-'
D S I

britânica em Atena5. Revela- slcoes comums as
"lvad�s! sor�do ,re>�resenta u� acin- epartamento oda dos Funcioná se que houve surpresa ante LONDRES, 24 (V, PJ - OEnfim, o que o deputado te a mlSsao que lhe e cot!-,

�uer é "chover no molhado", fiada, •

d I P A S E
as mesmas, em certos circu- Almirantado anunciou, ho-

, , nos, o '. . . . . l�s do g'overno e a leação te�ll je, que um vaso de guena

,sIdo de que a alentadora

Sl-"
britânico bombardeou as po-Recebemos e agradecemos: Conselho Fiscal:

Ofício n. 17/56 i Hercílio Livramento 11 t�ação Jios ultimos dias pod(�- sições dos rebeldes comunis-

I
rIa agrava,r-se, ,no;,':lmen. te. tas, perto de Kota Tinggi, a

.!lmo sr, ,Jornalista Rubens Germano Fernandes
.

,
Os funCIOnarIOS 'objetam uns 100 kms, a leste da ilhade Arruda Ramos I Si!vio José de Souz,a- i que se está considerando co-' de Singapura, E' a primeiraDD, Diretor de "O ESTA- C

'

t
DO" . , ��umco ,ou ro.sslm que mo rendição a tregua ofere ..

,
vez em 2 meses que se ini-

I
a p'r e"ente DlretoArIa tomou cida pela organiz2ção ela 11 - 'cia ataque de importância

.1 p?SS� a 27 do mes em

refe-I destina grccocipriota, EOKll,,: contra posições dos rebeldes,
�

renCla"
LONDR,ES, 24 (UP) - Sk-' em plena s,elva, Estão em lu-

FloI'I'ano'lol' S b d 25 dA' t d 1956 Pelo presente t�'nho a ma Sendo o qlJe se me apr') IS, a a o, e gos o e ' -,

�-I' gundo
anunciaram hoje Je ta 'com os ingleses desde

-

I' Áima satisfação de comuni- se,nta para o,momento, ratl- manhã varios J'ornais brit:1.- 1948, mas nos ultl'mos nle-,.
( J.' ''t1D''* '���� car a. V,S. que, no dia 15 de fICO, no enseJO', altos protf�s- nicos, circulam rumores 11a ses suas atividades têm sido

lSolidariedade dos' Trabalhã� �:n�,o .�;g:::t::�;t:�:;f;::,� "��:��::::;:��;�o ilha d, Mah, '"quipe!a,,, "lativament, pequ,na,.

dores, a'o -dr.· Ibel�'''lCapellal ��P::;��:n��v���:��t��i�I,�� Nézia

RObcrg;e!:�:I�:lista,' Tecnicos do Eximbank virão estudar
Abreu Seleme, fm Canoinhas 'SE, que Ílcou llISS1m constltUl- '

,

... ' I da' '. ,'--', _, RIO, 24 (V, AJ - "Não ó res - eSCusos err" detrimt'n·
no que foi apoiado pe!o depu- limo S. Dr. Abel Capella ' I

<.

•

.

• JORN,MARTINaO CALLA- verdade que se cogite da re- to dos interesses do BrasiL
tado Pedro Kuss que falou

-

.

M. D. Presidente do Sindicato dos Empregadores em', L ,pr€s��ente de HO,nr.a
I

DO JUNIOR 'forma cambial. nem que es- Concluindo, o sr, José MH-
em nome liIa bancada pesse- ,!;stabelecimentos Bancários' no Estado dE Santa Catarina

eo A. erto Ramos Luz
A

Cumprimentamos cordial- teja no país qualquer técnj- ria Alkmin anunciou quedista, Distinto e prezado colega
'

,
"

j'
,Presld�nte - D:, constan,- I

mente nesta data" pelÜ', Co do Fundo Monetário In dentro dos próximos dias Cs-

A I
A

'Os abaixo aSSinadOS,' Presidente das diversas Associa- .cl� Kru��el.:[\.1:t'c�e� ,

•

i transcurso do seu aniversá- ternacional" - declarou hoje tarão no Brasil técnicos da
pe o a Nereu �ões de Clas'3e e Sindicato de Trabalhadores de S, Cata- ,

ecre an� - Nezla Rober- rio natalício, nosso confrade o ministro d� Fazenda, a Eximbank, a fim de discu-
O deputado Enory Teixei- rina, tendo tomado conhecimento da ,campanha que V, S'I geTEvang�hsta ,

.' de' imprensa Martinho Cal-, propósito de notícias divul-' til' pontos ligados às linhas
ra Pinto (PSP) encaminhou /em sendo vítima, por parte de seu Empregador, campanha, :sourel:'o - Celma Gal- lado Júnior, brilhante dire-' gad�s a respeito por alguns I de crédito destinacla,' ao re-
à"Mesa requerimento solici-

�ssa que visa, antes de mais nada, o Presidente de um Sin., lp�� K,h�rlg
..

" tor-de�redação d'A GAZE-: matutinos, E acentuou: "As quipamento de n03gaS f3lT<1-
tando o envio de um apel: Jicato do mais batalhadores, como o é aquele presidido por L

,mmlstradOI Caixa TA e Ilustre presidente do, notícias sôbre ;), refO!·r!lil. vias e a outros pu)blemat;'
ao Mintstro da Justiça Sena- V, S" vêm, nesta oportunidade, 'declarar-lhe que confiam U�� �unes, .

Si,1dicato de Jornalistas
I

cambial são veiculadas com c relacionados com o desen-
dor N,ereu Ramos no sentido na' Justiça Trabalhista do Brasil. .

IrE 01' SOCIal - Dllza Dé- Proficionais de Santa Cata- (xclusivo propósito de be- volvimento econômico d o
da instalação de Juntas de Pt' - '," " lla Dutra rina' f" 't t· I

'

01' Cer o, nao escapara a argUCIa ao Eminente Jul- ' ne lClar III eresses par leu a- PaIS,
Conciliação e Julgamento gador da reclamàção trabalhista formulada por V, S. que

-,-----------------,

(Casos Trabalhista,s) em nos- há, na realidade, um objetivo ,maquiavélico, na cani:!:>anha
so Estadó, Requerimento 'a- empreendida pelo Empregador, o qual se sente melindra- Mprovado por unanimidade,' '

a I's um passo pa 'f f'" d
'

do por ocupar V, S, a Presidência de um Orgão de Classe, ra a rans erenCla, a
"N- . que prima pela exato ,cumprimento da Lei e zela, sem

ao somos carneirOS do Id'
, ,

, d d' "

Governador"! emag?gta, _.pelo� :sagrados dIreItos de seus assoclad,?�. se e o governo
O d t d S b t'_ N

Alem do maIS, V. S" com larga folha de servicos pres-epu a o e as lao e- ,""
"

(UDN)
.

t 'b ,tados aos trabalhadores de S, Catarina, é um funcionário
ves lassomou a 1'1 u-

I
de reconhec�da com,petência, a par de absoluta p�obidade CAM,ARA' APRO'VA (UNANIME) A MU-na para es'c arecer porque eR- f' ,"

'

t t
." ,con orme o propno Empregador reconheceu, cometendo-

a�a con ra o projeto de Ilhe comissões importantes, só confiadas a �erventuários DANCA DA CAPITAL! .

OrIgem governamental que de caráter 'í tegro
estipulava auxílio à lIa, Ex- I

N t
nA' "

". "
. -

d S
'

M' I ,e!) e enseJo, os sl�natal'lDS do presente, tem o prazer RIO 24 (V A) A CA Ih t
-

P,oS,lçado• ce u;m�s, n� um- de comunIcar ao eminente lideI' bancário que estão soli-' , '.
- a- an e passo, que podiam ter

ClplO e oncordla, Dl:sse que d'
, 'mara dos Deputados apl'o- sido justificadas no comê-

" _
, " anos com V. S, e aguardam, serenamente, a decisão daera contra, por que nao que- ,Eminente Justiça Trabalhista local.

vou, por, unanimidade, o ço da vida republicana do
remos ser acusados de sermo, FlorianópQlis, i5 de agôsto de 1956

projeto de !ei ,que determina Br�sil, agora estavam gran_'
Hypolito do Vale' Pereira _ Presidente da Fede'ração

a tl'ans�er�ncla da' capital -cie!uente acresci{las e eXPu-
dos 'Empregados ,no ComérCio; da Repubhca para o inte- seram, assim mesmo, as di-

,
-, .'

d'
Paulo Malty - Presidente do Sindicàto dos Emprega-.

rior do Estado de Goiás, fjculdades para a .concreti·
novacao na ln US- des .no Comércio; ,. ..mde se levantará uma nova za.,;:ão da transferência da

t
·

'

t' 'I ,. ,I Dalirio Bastos - Presidente do Sindicato' da Constru- l'idade, qqe Se denominará capital. Todavia,' o presi-
na me a urglca ção Civil;

,

Bl'ásília, como, igualmente, dente da República foi adi-I.
' I T.eodoro Costa Junior - Presidente do Sindicato dos aprovou a Câmara, por pro- ante, designou comissões, iPadeiros; pO'lta do Govêrno, O proje- para estudos e adotou ou-

Ranulfo Souza - Presidente do Sindicato dos Empre- to foi encaminhado ao Sena- tras providências. O Con-UIna nova máquina britani- gados em Empresas de Mineiros; "

'

I do, anel:: se espera qlle tenha gresso aprovou um projetocu agora em plena produção Alvaro Máximo de Oliveira - Presidénte do Sindicato :ápida tramitacão e também
nas oficinas de- uma firma dos Carpinte' -1<T ' "

de lei destinando 100 mi-
lros naVaiS;

t ,;-e)';1 al)rôvaclo, lh- d
\' I

d B' ." d T 'b'
,oes e cruzeiros para o pa-- e lrmmgnam e, capaz e

,

un 10 Custodio de Farias - Presidente ·do Sindicato
t' a a f'

A

d d d E t' " 'g�mento de indenização pe-
'

es Ir r no cerca e ez os s lva,�ores; ','
_ UM PLANO QUE.

.

I
'Ih d t 'b d I' I A t

'

dOI'
, I DATA las terras a serem expro-mI as e- u os e 19a e- ,n omo e lv,.elra - Presidente' do Sindicato 'dos Ar- DE 1891 I

ve 'por hora, Os tubos são rumadores; I
pl'i>lctas denU'o dos limites:

Está, pois, em marcha, (l� 'f t 't I f dProduzidos em comprimen- Horato Vilain - Presidente do Sin'dl'cato d M t
" u '.Ira l'apl a ,e eral.

,

I'
os e a; finalmente, um velho planotos separados até 130 pés, I urg'ico_s;

A própria máquina mede '

Joao Momm -' Fres-idente do Sindicato do.,; ContabiJis-
pt' que a capital do país se 5 MIL QUILÔMETROS

, tas' !i1':mde no centl'O do territó- I QUADRADOS TER'A' 1\"mais de 250 pés, embora' '1 Ipossa ser. controlada por
O ivio Amâncio Pereira - Pr€�identcl do Sindicato dos

rio brasileiro, mais distan- FUTURA CAPITAL'"
C Garçons. te do mar, A planejada, Tratam-se, por outra pal'-um homem apenas, onheci- I

I
transferência da capital ela te, os planos, da ,construção:da como o "Banco de Esti- I R 'b

ramento, produz,simultânea-, A RETRETA DE HOJE 'lt,e,r:1 lijca data da, Consti- de estradas e ferrovias, qu�'1
,

Ulçao (e 1891, porem, cada unirão Brasília com Rio e I •

mente três tubos de liga le-
'

'Ila. PARTE
. vez que foi tratada acabou São Paulo, enquanto na CI'-ve a lima velocidade de 450

pe's p, "t 'b d 1 - Hino ,Duque de Caxias ',' em nada. Q,uando o. presi- <lade rJl'ópriamente dita', pe-m, vS: u os po em d t J I Tú b2 - Dobrado "Ruy Barbosa" ,
en e usce mo p>.,U ltschek, los p.'ano's, deverão ser cons-medir em qualquer parte '

até 2" de diâmetro. Um tu-
3 - "No Silencio da Noite" - Valsa de José de' Jesus apos pouco,s meses de haver truídos uns 100 mil edifí-
4 - Tico-Tico no Fubá - de Zequinha de Abrctl assumido o govêl'l1o, afir- I

cios, Sua superfície será ,.jebo de 3 polegadas de diâ- I M

2a, PARTE l_l10n que encarr�inharia pro-', 5, mil quilômetros quadra-metr,O pode ser estirado SD- 1 t C- Tenente AmabiJio de Bulhões - Dobrado _ de An- Je ,o �o ongresso para a dos, e está a 16 graus de �a-zinho.
, toAnl'o Estanl'sla'u d h'

A f, �naçao e uma compan la titude sul e a 48 graus Jel�ma tem também em 2 - Azul e Branco _ Samba - de OS\''',!o'c
'

'd d 't I_ ,,- da Silva Ll)'tlUl1lZa ora a capl a Fe- longitude oeste; bastanteoperaçao um banco de esti- 3 � Valsa - Tenente João Nepomuceno deral, acreditou-s,e que seu distanciada dos extremos del'amento mecânico de 150 4 -- França - Peca - de V, Bott I
-

I- P Ult,O nao, aVfl,nçaria muito; calvr e de' frio"toneladas para a produção _5 - "Cmt. Virginio Cordeiro de MePo" - Dob,rado d" All- O� s .JornaiS expressaram es- Dw,tro da zona estão O"de tubos de liga leve de 17 :,ônio Silveira dos Santos d I
�

poleg�ªSls, (I ... Hino DUCJue de Caxip.8
sa esconfia�ça assinalun- mm:icípios de Planaltina,

- do que 3J! razoes para seme- Formoso e Luziania.

ISSEMBLEla� LEGISLaTIVA

passados, feito eSsa solicite ..

ção no séntido do reajmta
mento salarial dessa class
dos servidores públicos, Vol
tava a fazê-lo como impera,
tivo de justiça. O Governad01

NESTA

A exemplo 'do quê fizera na

véspera o deputado Orlando
Bértoli (PSD), o deputado
Osni Regis, operoso repre
senuante oposícíonlsta, vol
tou a tratar da grande preo
cupação do nosso funciona
lismo menos categorizado: a

elevação dos seus vencimen
tos. Aliás, o deputado Regis
(PSD) já havia, há tempo:

que tanto pro:;!ama a atual
situação dos cofres públicos
e que tanto' gosta de viajar
para o Rio de Janeiro, que
resolVE sse de vez com essa

situação calamitosa e que
'está a exigir J:;rovidencia[
imediatas, pois existem fun�
cionários que percebem me

nos do estipulado pela léi do
Prezado Senhor:

salário mínimo!

Falecimento
O dep, Terésio de Carvalho

solici,tou voto de pezar pele
falecimento do sr, Emilbnc

1

I
I '

LONDRES, 24 (U. P.).

NINGUÉM OUSARÁ 'TI-

/

Em sua última edição, o pasquinete do coca-cola,
e

.

das verbas legislâtivas, martelando exploraçã� que
já .deu muita dor de cabeça e muito remorso aos que a

criaram, 'noticiou que o nobre deputado Caruso Mac

Donald, encontrando-se comigo às primeiras horas do

dia, no Mercado, estranhara que eu andasse na rua

tão cedo, quando os bote'cos ainda estavam fechados.
Nunca o Paulinho Coca-Cola e o Volnei Papa Ver

bas, diretores do jornaleco citadoj me viram em Dote
cos, que os não 'frequento, Se quisesse, frequenta-!os-'ia,
sem ter que dar satisfaç'ões a ninguem, pois neles não
iria gastar dinheiros que faltaram na Ássembléin,
quand0 um dos referidos diretores do papelucho foi
presidente e es vaziou nos seus bolsos o cof,e do Le-'
gislativo,

Não é êsse, contudo, o troco a lhes dar. De, o pa
gar-lhe-s, aos dois, no mesmo estilo, com a dif2r�nC:l' elC'
refutar uma patranha com ':uma verdade,

-

Lá vai. Há doi's dias, na Assembléia, o seu pl'(�si ..

dente'e o seu' primeiro secretário, que il,ão a dupla de que
trato, lá estavam visivilmente embriagados a UiSq'l !:!

O pifão desPértou escândalO' entre os deputa cioS �

,o funcionalismo.
-

Esse estarrecedor comportamento da'3 pri�l',:ir:1:,
autoridaqes do Poder Legislativo' talvez convenc,� o

situacionismo de que as bancadas da oposiçã0 estav,'lil
forradas de razão quando combateram a esco,hil d s

Sa dupla para cargos de tanta responsabilida,j".
Que ,o troco, assim bEm' miudinho, lhes ,saiba ber!!!

,

..----:---
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