
�I""'.��·�·
__.·"".·"W••""'•.•.•_�.·_·.�r

DIRETOR
Rubens de
Arruda Ramos

� GERENTE
� Domingos F.

� de Aquino
----. ...,..,......................,..;

Edição de hoje 8 páginas Flortanópolls, Quarta-Feira, 26 de Setembro Oe 1956 .Cr$ "2,00

Acidentes do trabalho e indénizações
Lei sancionada pelo Pre'sidente da R�pnblica

RIO, 26 (v. A.) - O Presidente da República saneio- ,�� _.w_ _. _._..

nou lei do Congresso Nacional que altera dísposítívos da
I

O Af
,-

Lei ,de Acidentes do T,rabalho, para atualízá-Ios, na parte' ganistão rece-
, relativa às indenizações,

, ,

A nova lei altera o parágrafo 30 do art. 17, parágrafo
único do art. 19 e o art. 44, os quais passarão a t,er a se-

guinte redação: ,

"Art. 17,' parag. 30 - Nos casos de cegueira tbtal, perda
, OU paralisação de membros superiores ou inf,el'iBr,es' e, d.e
alienação msntal, receberá o acidentado, além. da indeniza

ção de qUe trata o parágrafo anterior, a quantia corres

pondents ã 20% calculada sôbre a referida indenização,

I

Teram sido renovadas no P�'
C-- S e""'4 . • 'Tet � A cidade de -Durvo terá, em breve, �m posto de Saúde,

oviêticcas criticas a I o:, No clichê acima ven:os o pref�ito Jos� Marr,con assinando,
e" no Ministério da Saude, no RIO, o acordo para a constru

NOVA5ÓRK, 26 (V, P,) - O jornal "New York Times" ção dessa obra, presentes ainda os srs. deputadns Joaquim
informou quê a alta direção' do 'Partido Comunista da Ramos e Leden Sl_Qwinski. ,

��!��tr�o:�j\��ato Pd��' ���������ore��v�: ��:i��:� ri�:��� Dorneles deCI'deld'O' a deixarde comunismo, do presídsnte Tito, da Iugoslávia. Um des-.
r p'acho de V'arsovia, firmado por

I

Sydney Gruson, cita fon-

Ites autorizadas da capital polonesa, ás quais declararam que a Pasta da .. ,Agrelcu turao comité central do partido enviou' uma carta as celulas par-
tídarías, ria qual qlualific� Tito como "esquel'dista, mas RIO, 26 (VA) - A substí- trangído, como ficou, quando

NOVA DELHI, 26 (U_ P,) não um vsrdadeíro . marxísta-Ienínísta". O acontecimento tuição do general Ernesto soube que, fi sua l'evelia, se

O Afganistão está recebendo foi éonsiderado como forte revez para o primeiro ministro Dorpeles na pasta da Agri- ;'cogita de arastá-to de um

do mundo comunista entre 'Bulgan.in e o ch_ef,e vermelho,' sr, Kruschev, os quais con- cultura, que já parecia as- posto que, aliás, não solicí-

20 e 30 milhões de dólares em tínuarlam lutando pelo domírilo interno da instituição, sunên encerrado, tomou, on-I tau, como reiteradament:;,
armas. Informantes dizem 'Bulganin e Khruschev estiveram e111 Belg'rado em junho

t
tem, ao que soubemos com tem declarado, considerou-se

que o Af;ganistão 'fez um pe- �e 1955, tendo depois Tito .vísítado triunfalmente a un�ão) segurança, um ,carater de I em situação incômoda desde

dido de 13 milhões para a Soviética,
,

: decisão daquele titular, Cons o momento em que o sr, Ru-

TChecoslo.vaquia e outro de bem Berta declarou, de ma-

��, ��lh�:�íc�asU���o e�;;��;�� Publicado o Relatório' d,o Banco MunDial �:i�ô��Si��:�re,\�l�P�:�i:
cam os tipos de armas que o WASHINGTON, 26 (UP) _ gístram-se sinais de tensão a 20 países e territórios, Pa sído convidado para o cargo

tais receberá, mas se sabe iídti, '

(A de ministro da Agricultura
. Eugen R. Black, presi en e

I econômica durante a primei- ra seis- desses paises rge-
que o negócio não tem rela- do Banco Internacional para ra metade de 1956 e a pro- Ida, Bírmanta, Guatemala, mas não aceitara,

ção com o crédito de 100 mi-
a reconstrução e fomento, I

dução industrial aumentei Haiti, Honduras e Líbano) Apesar de ter renovado. o

lhões dê dólares recsbído dos I seu pedido de demissão, o
revelou que durante o ano mais lentamente do que na tratou-se de seu primeiro

Estados Unidos. O primeiro d'" d I 'lt' d d 1955 tl bíd d B general Ernesto Dorneles
ministro Mohammsd Daud

passa o ;als pessoa� es- lU ima meta e e

i'
empres Imo r�oe, � �,

o ano
continuou no cargo, mas a-'

anunciou "'ue seu govêrno
rrutaram e uma, maior e I Durante o an.o rísca que

I
co' Nove naçoes a mo-ame

!!lU'ardou para deíxãr a pasta, '" verdadeira riqueza do, que findou a 30 de junho último rícanas receberam um total �

gente no país". estava recébendo armas da I . logo que' fosse 'solucionada o

Q" " ,,'
,

"
, , , ,

em qualquer momento ante- 10 Banco Mundial emprestou' de 75,100,000 dolares para o

,.

O texto." anterior estabelecía que ,nenhum salário po-, RUSSla, e Tchec?s�OvaqUIa rior de nossa história", Seu o equivalente- a 396,000,000 de
I
desenvolvimento da ensrgta problema da sua substítulçãn.

dería exceder a 24 cruzeiros por dia, para efeito de cálculo p.or meio de um �redlt.? espe- decímo-prtmeíro relatório a-I dolares em 26 emprestímos I eletrica, a construção de-es- Entretanto, recebeu expres-
das idanizações. I cla�, �as tambem nao de,u nuaí foi submetido à junta, . tradas e o melhoramento dos siva manírestação d_a banca-

maIOres detalhes .

I 'A
' , da trabalhista 'da Câmara

,
' de governo do organismo de via-o a lato russo portos e da agricultura, du-

Federal e nenhúm: pronun
, 60 nações, que l'ealiza aqH,i. .J I'ante o ano. Enfase espe'cial

Homenage·m d'a atualm.en,te sua' r�uniãá a-I' DI'namarca' foi feita ao p.rogl'ama rodo- ciamento mais se fez sobre

na o 'caso na imprensa ,e nos cir-
,

-

nua!. Disse Blac*, que h01:lVe .' viário da Colombia, Guate

Argentina. ao 1340 'melh,�r_as SU1'preen,dentes n�31 ROENE, D��amarca, 26 �U i mala: .Haiti,. H�nduras,
.

Pa- cU::o�ol�����, ciente, com
.- '" ., condlçoeS eConomlCas �er�us P.) - Um aVIa0 de caça a Ja- nama e Peru, Novol' projetos '

, ';,

d I d' d d A
I
t d b'

- f" I .,

1 t i f todos os. detalhes, do modo

:3nlVerSarlO a n
na eca a passa a, pro� 'o, e fa ncacao russa 1- de energIa e e r ca oram a- ,

da -

dução industrial mundial é I cou par�ialme�te danificado prolvados para' o EqUador por que ,s� �r��e eu para a

depen'denc'a do agora o dobro do indice m-à....
1 a-;;- de'.;:cer ontem no a'�rodro: Nicaragua ,e Uruguai. Os em'- sua. su�;ttPlçalo,. da' �de,ne'l'lJII ,� ,

,., -, Ernest(). ,LJOrne es eCI lU a
xmlo de 'Pre-guerra, O Co- mo BornhollIl, '0 campo fOI prestlmos para o desenvolvI:', __;:.. . õ r 'i A,'s-..

d' 1 t -,
't

,.

'
.

t .-'I,
"

d
' 'fastar-se uo Mmlstcl' o'

B 'I
.

- merclO mun la et:J,'con ra-si' unçdla amente mterdltad0 mep p u..,o J)rogram,a' e. eneJ:'\.. '. 1" I
trJiaSI ....., --d" .'

t0.liW
' , . I "

l't' ;N'
- '

.. � SIm evara ,l1Qvamen e sua

,. f� , ,t "_,' " .'�r��ez ���e:a ,a�!iq..,.o.:1- . p�as JU ',ad�s:� qi,n�qlar- ! gla,: '� e ,rlea. na lGara�T_It �oli�i,taeã� �o presidente da

RlO,;26 (VJ\) '- Dentro' do v_: ,,' �/re�.��1r';êI.; el � p�o, u- �'fSa\:. �nforma, tes h�ados,; c'On.St,It�1U .. ;geg�nEl��re'Ve 'o Repúbli�a, até porqLYé e;;t.á
Pl'ograxh� 'c.omemorativQ da' ;ao, a IlUtle:1d lCla e l!m t"<��ç�. as a�:t0r âadés ;dQ� a�rQdro- i l'elatt°l'lO, , 0_ p�dlmell'� dPaêdso segul'ament,e infOl'mado de
Pata Nacional brasileira na

,11alS a a o que a an erlOr: mo ClIsseram que o trlpulan na ranslçaO o meto o e
,

� d, ,

ô' 1
.

, 1.1 ,.
,

.

" que contmuam a" ,emar-

República Arg,entina, foi as- a segunda guepra, mun la, te do aparelho era ru�·, JO i
umdades dispersas e, �eque. ches em torno da escolha do

sinado pelo Interventor de Acrescentou, todavia" que em vem polonês: que haVia 80- nas p!l::.ra· o de um sIstema, .

d" -'Ih1 ....;-;.,' '1 t'
,

l' 't d 'I l't'
.

'f' d f" t
seu suCeSsor, In lcal am e

S,antã Fé, e a, pedido do in�� �e:��..�.!���!..;����..���.�;,.:�.:...�2�.•�,..�_�� um lca o e e lClen e,
mesmo, que estava s,endoo Co-

tltuto ArgEntmo-Luso-Brasl-

O d J
'

I gitado o nome do professor
leiro de CU,ltura, um ,decreto cupa O Q orna Mortos e ferl'dos Alexandre Martins da Rosrt
que detel'mma que 'seja a Es- para ministrá da Agricultu-
cola de Vila Rosário deno- ","La Rogon" LA PAZ,.26·(V, PJ - A Bo- ra, a fim de que a �mportan-
minada "Escola dos Estado" lívia está sob -(estado tle si- te pasta continuasse '�on-
Unidos do Brasil", O d,ecreto LA, PAZ, 26 NJÍ') - As mi do jornal e a multidão pe- ,.

d fl'a'da a um l'epr"-Sf'ntante do
, ' , tio, depois de uma nOIte e L -

licias operárias, ocu�aram n,e'�rou em suas .�flCmas, �e- manifestações ,contra o go Rio Grandé' do Sul.
.

?ntem à noite o eaifído �o POIS de pronunCIar um dlS-: vêrno, durante as quais mor-
jornal La Razon, que n:3.o cur�:o, Lechin pediu aos-ma- 4 f' d f,

' ,
, reram pessoas, Ican o e·

CIrcula' desde nove de abril m�stantes que se reti,ras-
'd t 25 N f' db

- .., I n as ou ras,
'

O Im a semanaPreços minimos aSlcos para cereais de mIl r:ovecent?s e cmcoen- s�m,en: ordem, sem provocar, A emissôra oficial anunciou

.Beneficiados O arro-z, leiJ·âo, trigo, soja e outros �a�if��::Ç:���� ce�tra�Ul�� I�Ist�lr,blos, ���:: eàai�:��lt��:st:������ 'o julgamento dõs
• obras de apoIO ao governo, I -

h d d'
-

d dd t
.

-

,,� estao marc an o em Ireçao t- -=-- pro D os - - TaIS mamfestaçoes for�m ete

I'�a,ncada em Sa-o
I
da capital ,e das cidades de 'man a os con ra

tuadas em consequenCIa dos L
S C 1 b b "

RIO, 26 (V, A,) - Em re' agricolas, eOlll vigen,�la em lido, tipo 2, grãos longo:;, 560 " , .
'. ucre e oe la am a para

' '

I'" "
, acont-::clmentos venflCados

PI'
v '- O sa arlo m' Inlmocente decreto, o n. residen[<;: todo o terri� )ri,i na<"Íonal A 'cruzeiros grão .médios, 530 I a d d t colaborar na preservaçao dg

I na capital. Nesses aconteci- U O a ca n I a u - ",

da República estabe,leceu JS
I
medida fixãrb, de eonf�rmi,-,' �ruzeiros curtos, ,480' cruzei- t t

'

I' I
" ordem e ImpedIr posslVel ata- RtO, 25 (VA) - O J'u1ga-men os morreram res po 1- I· t d d 'F dpreços minimos baQ1COS pareL; dade com os e�tudos precedl- I

ros. �m casca, tipos um e "

t f" f 'd d I A , que con ra a se e a e e- menta dos mandados de Se-I
I ".< ' -

1 374
ClalS c hOU ros lcaram er,lf Os I ra e ...,an'I'o \l'aca-o do Trabalho".o financiamento ou compra dos pelos �,eCll:"(JS � os .vLl- dOIS, graos ongos, cru-
num ,e oque com mam eS-1

'

O· d t d' t d d'
, gura-nça referentes ao salário

de ce"eais e Ol!tros produto' Inisteri,os da Agw;�iltul"l e da zeiros medios, 354 cruzeiros; tantes nas ruas de La Paz, S. PAULO, 25 (VA) _ O .. �cre o ,e es a o. ,e SI mínimo será realizado, me,,-

[Fazenda, ref�. C-Sl' à pr Jdu- e curtos, 320 cruzeiros, Depois' da manifestação ele presidente da Assoc�çã<L tIO. fOl ,�xped;ldo do. gabmet" mo, no fim da proxima se-

; cão da saf!", ele 195'1, ÜeVf'n· do PreSIdente Helman S '

"d t J. � apôio ao gove,mO, Juan La Paulista dos MunicípiOs lan- _ : mana e no mlClO e ou u )1'0

Ir do as mercac:c:'i:tg Sllr acon- O arroz de melhor qualida· ' , ' Zuazo mas o texto nao iOl
chin, 'secretário geral, da cen- çou a candidatura do sr, Jâ- ,'\ ., vindouro, uma vez que Os

,. c1icionadas em saeM;.} !luva de, produzido no norte e nor- , pubhcado t 'd ttraI e numerosos grupos de I nio Quadros à presidencia da -', ''_ �

I
au os am a se cn�on ram

, classificac1:t, .l'X;lUl'gach ,e ('o' dE·ste, beneficiado e polido 'f t t d'
. ,

R' b1' 1960 O
Um comumcado do gover- com o procurador geral elamam ,e� �n es se IngIram ,ep.u .lCa, em , sr,

no- atribui as, desordens de "
,

.

Ilo�ada nos principais eei1 300 cruzeiros; em casca, 20(
ao edlfIclO de La Razon, Le- Janlo Quadros estava pr"-, r RepUblica para arrazoaI a

RIO, 26 (VA) - O Presi- tro: de consumo do país, �()n· cruzeiros, .
'
',-'

- sabado aos "vandalos e fas- d f t d h f dchm declarou-o ocupada sente a reumao .em que seu, '"

. e esa no a o o c ,e e o

dente da República nom20U siderandO-Soe como talos "oôs'
I d' t t iI' i

,� , .,
'clstas , atlçado:s pelos mag- g'ov'e no O r Frel'tas Tra-me la amen e as m IC as nome fOI lançado a su(!essão t d t h A"

r, s,

gen 'I'al Augu"to Magessl' pectl'voS ponto' d" esCO:i Para o feij'ão, tambem de , " �., na as o' es an o, s mmas' 'd 1
'

o e � � � ,

operanas abrIram as portas dÓ'sr, Juscelmo Kubitschek 'd t h f 'l'
'la'OSOS so evo ver!J- o pro-

para dir(!tor de instrução :mento. 60 quilos, variedade branca
_ .__

-

_.___ ___ .

'

I e es an o oram naclOna 1- cesso, com SEU parecer, na

militar do exercito.! 360 cruzeiros; de cor ou ra·"
.

\. - 'd
' · d d

! zadas pelo govêrno em 1952, sexta-feira ou 'nos proximo3
O g,e�eral !v.'(agessi exerCeu Assim, quanto ao arr.oz por jado, 340 ,cruzefros; pr.eto fi parlçao· e Ima'-,fm el um 'Oscar Unzagaaella Vega, 11,- .lias da Semana vindoura,

até poucos dias att'as, o cal'- SaCo de ,60 quilos,_ é esta a tipo 3, 320 cl'uzeiros, Soj",.
< , I der da Falange Socialista, l"e- . , _

go de chefe de polícia. classificação: benefici,ado,p(�. comum, '220 -c'ruzeiros, Milho saolo' em Petropolis ,f<ugiou-se na Embaixada da
.---------- grupo duro, 200 cruzeiros; VeneZUela, O Riso da Cldadamisto, mole, branco, amar�- RIO, 26 (V, A.) - À repor· eoperança de obterem um Ij U

Temp'era'ura es"'aldanfe lo ou mesclado, tipo 3, 170 tagem registrou, a afluência miliágre, O 'vigário-gemI deiI .u
cruzeiros, tambem por - 60 de milhares de Pessoas fi Petrópolis, monsenhõr Gen- Inaugurac,ão do

no, 'D,-o qUI.·IOS" Amendoim, 1>,01' 2.5 g:ruta de I�da�, em, Petrópo I til, reCiuso�-se a falar 'à re-'
K

1 d d t hs, em cUJo mterlOr, como portagem sôbre o aconteci· b t I f A
••

,

t·- d'
.

R' t' b t -
qUI os, grau o OU mlU o, 1-

,I ca O e e onlcoRIO, 26 (V, A.) - Ha les laS o lO es a so uma em
d' 135

" ,vem sendo dIvulgado e teso mento limitando-se -a conci-
. ,

t' f' po OIS, cruzeIros, e gl- I '
'

peratJura esr!'aldante, como, se Ja es �veSSe-�1?� na ase maIS I ',- ,·temunhado, vê-se nitida
I tal' os fiéis a continuarem

aguda do verão. Para fugIr ?-o calor, famlhas de todos os i rassol, por qUil!O, ensacado,
I mente uma figura que é v'oltados para as' verdades transatlântico

q�adrantes da' cidade, se r�gugiaran: �urante quase todo tiP� 'dois, com' sementes idenÜfic��a como � ima'ger'1: eternas da IgreJa, Apesar LONDRES, 26 (UP) _, A
-dl� de ontem nas praIas e Jardins publico_s, A temper.atura cheIas ,e percentagem normal de um santo, Caravarras. de das cautelas da políCia Ve G ,- -'B t h

1

EE UU
't d" b' ", I

,la re an a, os ' ,e
elevou-se a trinta e nove graus e 01 o eClmos. no su ur- de oleo, tres cruZelros, Tngo automóveis e ônibuo proce· ri ficou se um fato desagra Cd' h

'

, ' . "'. '

'

-', -.

-10
ana a unem-se oJe pa-

blO da Penha, atnbumqo-se a anomaJla atual a epoca dil em grão, limpo, seco e e':l- dentes do RIO ,e outras clda· dável ,-

d b t, , '
_

'

'd d ' , ,

'I"
ra a mauguraçao o ca o e-

buma seca que _vmha palI�ndo sobre a �l ,a e,
, ,sacado, com p�so de 78: qui- des proxlmas aquela lo- Um engenheiro do munk�í· lefônico transatlantico, Flu-

Pela previsao do InstIt'uto MeteorologlCo contmuara los, por hectohtro . varIavel calidade serrana transpor pio fluminense de Tre's R'ks t t
-

, ,
d -'

" '

'.0

I ura'men e, as conversacoeS
elevada a temperatura com ventos do quadrante norte re acordo com o peso do hec- taram para ali verdadeira r

foi à gruta de Indaí e coJh u tI' f' t L d
.

I' ',. ,
, - , I ' e i' e egra lcas en re on res e RI�O�moderados, tohtro, 4 crmzelros por qm- multldao, Para evItar atro- pequena quantidade de bar-I N Y 'k '"

-

t- f
'

Udenl'lda
•

- ,

t t" I Q
.

f 'h' f

I
ova 01, �erao ao acelS Estou desconEm consequencla da', alta tempera ura o reserva ano o, uanto a arm a e e-, pelos e outros fatos desagra 'ro '- ao que explicou _ a c mo m 1 t h

-

,

t t 1 ' '

fI 'd I 1 d
.

d' t " "
o e qua quer ou ra c a- fiada 'de que o

dos Macacos fICOU o ao mente vaSIo, Isto vem m um ,o na
I
cu a e man loca, em\)s por daveis a pohcia viu-se obri fim de submetê-lo a exame

I
mad 1 A '.'

-

't d"
-

t' 50 'I
' ,. a norma, Cerlmema J'orge só põereduçao do forneclmen o a'gua a Populacao, que Icon mua

I
qUI os, para, a pnmemt gada a estabelelcer no 'lugàI em sua terra Popula ""s fi I âe ina g

- ,

I'
.

'd'
.

d d
'.

b t' 110
' I' - .",

-

I
u uracao sera rea Iza- êsse aviso pa-reclamando prOVI enClaS o po er competente: As oras IpO um, cruzeIros, por de curiosidade pública um caram indignados e tenL'l- da n

:
L t·,- " ,", ' .

,.

I
o,., a mansao anCas er,' a ra mim!

amda ,estao avançando, segundo mformou ho}e o dlretOl qUI10 de segunda, tipo um, serVIço espeCIal. ,raI11 agredir o -en"'enheir') )
I
m sma o d -..._

,
-

.

.

__, ,,'.,.. d '., I. e n e na semana pas- Querera_ in.
do SerVIço de Aguas e Esgotos, devendo alcançar Engenho 'I tres cruzeIros, preço ldentl-I 'MUltas enfermos aleIjados que não fizeram devido :i sada e re' d 1,

b
"

d t-
-

t b 1 'd t
- I s umram OS e ega- sinuar que'de Dentro ate novem 1'0 prox�mo, quan o en ao a situaçao "co le'S a e eCl () para a a- foram condúzidos por paren: pranta interven".ão das au-

t
dos d 'c

-

b. I"'"
a onvençao ,so re o ca- eu o atrapa-.

s,erá minorada, plOca, tes e amrg6S ate a gruta, na toriclades, Inal de Suez, lho?

Rússia

para de uma só vez",
O texto anterior, ao invés de 20%, estabelecia' a quantia

fixa de 3,200 cruzeíro , de indenização para êsses casos,
.

"Art. 19, parágrafo único - Quando do acidente re

sultar .uma incapâcidade tomporaria, a índenízação d-evi
da ao acidentado' corresponderá, durante todo o período
em que perdurar 1essa incapacidade, a uma diária igual
à trigésima'Parte da sua: remuneração mens.al, observado
o que dispõe o art. 27,"

O texto anterior, ao invés de uma diária igual à tri
gésrma parte ela remunsraçãn mensal, estabelecia uma

ímportancía esquívalente a 70% da remuneraç,ão diária do
acidentado. -'

"Art. 44 - O ilustre superior de salário, para efeito de
calculo de indenização por acidente do trabalho, é fixado

em uina vez e meia o salário mínimo de maior valor vi-

be armas da
'

Pôsto de saúde pis.ra: Presi ..
dente Getúlio

constitui uma homen;:tgem
ao 1340 aniversário da Inde

pendência do Brasil.

IMagessi instr.utor
do exército, '

'1..

/

\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



FloriaQópolis, Quarta-Feira, 26 de Setembro de 1956 oI

Residência:
Rua: General Bittencoun

L01.
Telefone: 2.693:

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisc\l de Assis e na flanta

Casa do' Rio de Janeiro
CLlNI<;:A MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:
.

Das 16 às 18 ·horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 23 - 20 andar, apto 1 -

-rer. 3.00Z.

•

DR. J(fLIO PAUPITZI
FILHO

Ex-interno da 20· enfermaria
t! Serviço de gastro-enterologia
da Santa 'Casa do Rio de Jeneiro
.Prof, W Berardinelli).
Ex-interno do Hospital mater

nidade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
flgado e vias bilia:o:es. Rins.
Consultório: Vitor Meirele. 1110-
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 10.
Fone: 3458.

·DR. HENRIQUE PRISCO
PAllAISO
�íÉDICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof, Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Rospitd de -Carídade.
A tarde das 15,;;!! hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - nua Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO

MÉDICO
CLfNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doençaa Internal

CORAÇÃO - FIGADO _. JUNS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório '_ Rua Vitor Mel
eles, 22.

CLINICA
dI!

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO,
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço '�de 0TORI·

NO do Hospí tal ue Florianópolis.
Possue a CLINICA eis APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PhRA.
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas --;- pela

.

�nal�hã no

HOSPITAL
'

Ã TARDE - das 2 as 5-
no CONHULTóRIO - F.u.a dos
ILHF1'� '1 na. 2 -

Rl.':::D:e:NCIA - Felipe Sch
midt na. 113 Tel. 2365.

DR. ANTÓNio'M-ÕNÍZ
DE·ARAGÃO:

CIRUIt'GIA TREUMATOLGGIA
Ortopedia'

CO'lsultório: João Pinto, 18.

Das 15 às 17' dli1riamente.
Menos aos SábadQs
Res: Bo'daiuva 135.
Fone: - 2.714.·

OLHOS HORÁRIO:
. Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Re!'idfmcia: Rua José 40 Vllh,

Pereira 158 � Praia da Saudade .

- Coquei ros
__

.

; DR. CONSTAN'rINO
DIMATOS

MÉnICO CIRURGIÃO
Doenças de. üenhoras - Parto.
_ -Operações - Vias Urinárla�
Cur�o de áperi'iliçoamenb e

longa 'p�ática nos Hospitais de

Buenos Aires.·
,.cONSULTóRIO: Rua l�e1ipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). ]!'ONE
3[,12.
HORÁRiO: das 'Ui ás 18 ho-

.

ras .

Residência: Avenida Rio Bl'an·
eo, n. 42.

A tende chamadol
Telefone: 3296.

------------------�

----------�.��------

DR. CESAR BATALHA DA '
.

SJLVEffiA
Cirurgião Dentista

C1inica \
de Adultos e

Agência: POHTO ALEGRE
"Rioma'r"

Comenda&or Azevedo,
64 lotes, casas, sitias, chacaras, pinhais e outros imóveis de'

Telefone: 2-:17-R3 grande im�ortância e oportunidade para ós melhores
Atf'nde "RIOMAR" negocias

ElId. T.::1leg. "RlOMAltLI" PO,SSUIMOS PARA VENDA. IMEDIATA-
� .' .

- I Casas e terrenos nesta Capital" no Sub-Distrito do'
AgenCIa: BELO RORI· Estreitá, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas

ZON'l'E oportunidades, locais de grande. futuro e a preços ver-
"RioJrIl� l" '

7 . dadeiramente c_onvenientes.
A 'l!l1ida And;" ·'\s. 871·8. Tratar Edificio São Jorge, Sala 4.

Tele(vne: _ .10-27

TÔNICO ZENA

INDICA'DOR PROF.''ISS'IONAL ..·...,·.,,...·H �
»:

................................. � .
- , �

M 2 D I C OS'· DR. NEY PEI\RONE

...;::�: O ES·'T'ADO ...l:.+.DR. WALMOR ZOMER mt JOS.€ TAVARES .tilll\i II ..+:
f·i

.

.;;:..:-' ...�.,;
GARCIA IRACEMA Formado pel", 'nculUade Nacto- :

Diplomado pela Faculdade Na- !)0ENÇAS NERVOSAS E MEN. Dal 001 Medicina Un.1versidade .... +.+
cícnal de :\.edlcina da Univer· TAIS - CLINICA GERAL do Brasil

.

� •••
.

sldade do Brasil' Angustia CompleXol' RIO DE JANEIRO fi:" Aos nossos assinantes da Capital avisa- :
E-,.iuterno por concurso da Ma· Insonia - Atac,ues - Manias -- ....perfeiÇ"o ..mento na "Casa OI! .... mos que a entrega de O ESTADO é feita à···

ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual ::;aud� São Miguel" � ....
(Serviço do Prof. Octávio Re- Do Serviço Nacional de Doen-; Prof. d!rnando Paulino 'fi:" noite, 'devendo estar 'concluída às, 6 horas. . t

drigues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do Interuo por 3 anulO do Serviço .... Pelo telefone 3022 receberemos reclamações ....
,Bx-Interno. do Serviço de Círur- Hospi ta l-Co lôn ia Sant-Ana. de Cirurgia : •••
lI'ia do Hnspí.tal I. A. P. E. T. C. CONSUIl;TÓIUO':__ Rua 'I'ra- Prof. Pedro de Moura .... de qualquer atrazo ou falta na entrega. :

do Rlo. de Janeiro jano, 41 .- �as 16 às 17 horas. OPERAÇOES .!�. . ....
Médico do Hospital de Cavidade RESIDÉNQIA: Rua Bocaíuva, CLINIC .... DEADULTOS...· ...

e da Maternidade Dr. CarIDa l39' Tel. 21101 DOENÇAS DE SENHORAS .:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..!..:..:..:�:+
Corrêa CONSULTA.3: Díàriamente das

DOENÇAS DE SENHO"iAS _ 7 - 9,30 no Hospital de C"ri-
...................................•.......·:·�:..A·HoRA....ÕÕM.M.....

M................M....................

PARTOS - OPERA(:OES dade. {
Cons: Rua João Pinto n. DR. ARMANDO VALt- RESIDtNCIA - Rua Duarte

16, dás 61,00 às '18,00 horas. Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

RIO DE ASSIS Florianópolis,
.

A.,tende com horas marca

das - Telefone 3035.- Dos Serviços ti" Clínica Infantil
da Asstatêncta Municipal e HOI

FitaI de Caridade
n. CLlNICA MÉDiCA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
:-:'. Alergia

-

. Crianças Raio X
Consultono: Rua Nunes M!,· Atende com Hora' Mar-

chado, 7 - Consultas das' 16 as

. l8 .ho ras, .
.

.

cada.
Residência: Rua Marechal Gui· Felipe Schmidt 39 A Sa-

Ihe rrue,' 5 - Fone : 3783
I 8 4as e .

URA. \YLADYSLAVA DR. LAURO DAURA
CLtNICA GEKAL

W. MUSSI Ef;pecialista em moiéstias d"

e Senhoras e vias urinári8�.

nR. ANTONIO DIB Cura radical das ÍI,fel,çõee
1.7 agudas e cronicas, do "perelho

MUSSI cl·e.nito,ul'illário em amb08 oa

MÉDICOS. sexos.

CIRURGIA CLINICA . Doenças do aparelho Digestivo
GERAL-PARTOS e do sistema nervoso.

Serviço �ompleto e especidi- Horário: 10lf, ás 12 e 2% ás ó.

zado das DOENÇAS DE SENHO� Consultório: R. Tira:lelltes, 12

RAS,'com modernos métodos de - l° Andar -- F'one: 3240.

diagnósticos P. tratamento, Residência: R. Lacerda Cou-

SULPOSCOPIA - HISTERO Linho, 13 (Chácara do Espanha)
SALPlll!GOGRAFIA - METAB<P-- - Fone: 3248.

LISMO iJASAL
Il.'\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
VIoleta e. Infra Vermelho. RO DF
Consultório: Rua Tl'ajano, n. 1,' DR. ALVA .

la andar - Edifício do Montepio. CARVALHO
Horário: Das 9 às 12 horas '_ MÉDICO· D€ CRIANÇM' .

Dr. MUSSI. PUERICULTURA - PEDIATiUA
Das 16 às 18 horas :- Ora.

_ ALERGIA INFANTIL
MUSSI r.')nsultóri'" - RI111 Tiradet.· Anúncio me.diante contr'to.·
Residência: Avenida T:rom·

tes n. 9 _ Fone: 2998.
. .

Os' originais, mesmo não pu-
powsky, 84.

___
ltesidêtlcia: -' Av. HI�c,h(). blicndos, não serão devolvido•• -

Luz n. 166 -- '1'el. 2,6�O. A direção não se re:l):.o!1sabiliza Rua Dr. Ca'rmo :�ettu. 99
Horário: - Das ·14 as 18 ho· pelos concr" emitidoll nos ar· .,

DR. JOLIO DOIN ,'as dilÍriamenta ·!tos !I�SÍJ

1
Fones: 82-17-33 e 32-17-37

, VIEIRA � Atende "RIQMAR"
ltIÉDICO N

INFm." ........OES urEI8 End. Teleg, "RIOMARLI"
I!:SP�CIALISTA EM OLHOS DR. NEWTO
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA O ieitor encontrar.', neata co�

- NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

'fRATAMENT0 E OPERAÇOES CIRURGIA QERAI. luna, informações que nwcessifa, Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

Infra-Vermelho _; Nebullzá1;ão - D de Senhora!. _. Procto- dià,;amente e d, imediato:
.

agentes
Ultra-So� .' ���f=s_ Eletl'icidade. Médi,'a . 10R,NAIS T�lefo:le

(Tutllmento de 8lDUlllte lem Conc'lltÚl'io:' Rua VI tur
.
Mel' O l:shdo ......•.••.... ,. 8.022

operaçio). I 28 _ Telefone: 330'1.

I
A G'i:l;eta :. 2.666

Anglo-retlnoscopia - Receita de

I
re��n:�ltas: Dus 15

.110ra.,
eru Oii.rio �v ':

. -\(1 ,........ .8.679
OC!Jlos - Moderno equipamento d' t Imprenso CL. ;1 .•.....• 1.688

de Oto_Rinola.rlngolo"la (único l�e:idência: Fone, .·3.422 HOSPI'l�A;;:r
.

no Esta�o,) . Rua: Blumenau n. 71.
. Caridade:

Horãrio das 9 as 12 horal e (Prevedor) ........••...• ,2.814

doaa 16 às 18 horas.
'. (Penaria) .........• ,;... 11.086

Consultório: - Rua Vitor Mei-
DR. ANTONIO BATISTA Nerêu Ramos............ 8.881

reles 22 - Fon.!! 2675. . }!ilitar .1.167
Res. - Rua São Jor"e 20 -

. JUNI.OR • l'ião Sebastião (Casa d,

Fone.24 21. Saúde) 8.161

CLtNICA ESPECIALIZADA DE M�ter:1idade Doutor Cst-
CRIANÇAS . las Corrêa 1,121

DR. MARIO WEN- Consulta� das 9 ás 11 horaa. CHAMADOS UIt·
Res. p Cons. Padre Miguelinho, GENTES.

DHAUSEN 12. Corpo de Bombeiros .... 1I.1I11

CLINIC;::A M�DlCA DE ADUL'lOS Serviço Luz (Raclama-
.

1: CRIANÇAS ções) 2.40\

Consult{)l'io _ Rua João Pino Policia (Sala �omissário .. 2.03&

to, 10 _ 'l'e!. M. 769.
.

,_o LOBATO
Policia (Gab. relegado) ., 2.1194

Consulta�: Das 4 às 6 noTai. DR. COMPANHIAS DE
Residência. Rua Esteve. 14,- FII�HO TRANSPORTES

nior. 45 .. '!)1....�.812. •

.

l Doenças do aparelho resplutório 'l'AC ..............••••. '.70'0
_ 'l'UBERCULOS� �ruzeiro ào Sul ...•.... 2:500

DR. EWALDO, SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ., ......•..... :••.•.
'

1&5.

Clinica Médicá:"_'_de .t\,dultos DOS PULMOES Varig . .. .. .•.....•.. ••. 2:825
, ' CIrurgia tio Toras Lóide Aéreo. 2;402

.

e Criançll� Formado pela FaculdaJe Nacl,J· Real : ... ,............... 1.17'7

ConsultÓrio _ R1na Nu- nal de Medicina, 'l'isio�gipt8 e Sca�dlllaVll8 . .. 2.300
.'� fisj,ocirurgião do lIo81lital .'1e· RO'l ÉIS

nes Machado, 17. "'. rêu Ra��s _

Lu'!: 2.021

Horário das

consult�-
Curso de especlahzaçao pela Magestlé ,... 2.276

,
' S. N. T. Es-interno e Ex-assll- "l\ietropol 3.14·7 As partidas de Florianópolls são ás 24.00 horas, € do

das 16 as 17 horas (exc to I tent.e <le Cirurgia do P(vf. USai a ,forta 8.32, do de �'aneiro, ás 16.00.
ao� :3ábados). Gul�arãe8 (Rio).. �'cCaclque............ 23.'649449 T-a.nto na Ida como ra Volta o nav1'0 fará esc�la .nos·

., . .

�
""n"' Felipe Schmldt, 18 - entrai. .. ,. ...1 "

Resld�nc1a: Rua VIscOn-' Fone 3801 . Estrela .........•...•••.•

1.171·IPortos
de' São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.'

.

de de Ouro Preto 123 _ Atenda em hora marcadll. .
. Ideal ..........••........ 1.6&9. Para melhores informações, dirijam-se à sé�e da

T I O-59 .'
Res.: - Ru� EstflyeS' Juni�'I' "STRElTO

e • '1'') • &0 _ Fone: 219. .O;.flUII " "' oe Emprêsl\, l rua Conselheiro Mafra. 80 - Tel&fo:u� 22-1.2.
J

MINISTÉRIO DA· .ttGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

" DELEGACÍA FLORESTAL
A D V O G A DOS,. .

REGIONAL

., '\.0 PRIMEIRO SIN'
.

E FRAQUEZA, TO:t"HCO ZEN.' I "ACÓRDO" COM O ESTADO DE
...._ --,VA MESA! SANTA CATARINA

.

A'V I s. O
A Delegacia Florestal Regional,

no sentido de coibir, ao máximo pos-
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
dir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em ge
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum nroprietârfo de terras ou lavrador· poderá

l-roceder queí.nada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autonídade
florestal competente, conf�'rme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
infratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO

Viagem com segariln�a
Esta Repartição, pela rêde de viveir� florestais, em

Y I cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

e rapíd i
sementes de espécies florestais e de ornamentação, para

. 1 ez
. I

fornecimento aos agricultores em geral, interessados no

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBU8"DO reflorestamento de suas terras, além de prestar toda
-

�:.' BIPIDO··-:Slit--BRASIL.IBO.... 'orientação técnica necessária: Lembra, ainda, a possibi-
.

.... U D"! lidade da obtenção de empréstímos para reflorestamento

Consultas: da� 8,00 às II .ho- LFlorianópoli8 Itaía! _ Joinville _ Curitiba Ifpo
Banco do Brasil, com juros de 7% e' prazo de 15 anos.

ras e das 14,00 às 18 horaa
� Os interessados em assuntos florestais, para a

cl1�:.clusivameni.a com hora uia:r:: J ./ A.gAn,·.1Cl·a-- ••' 1\,01& Deoaoro esquina da ibtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto.

_

Sábado _ das 9 U.12.!'� "",l� Rua Tenente :Silv�ira Irização
de licença para queimada' e derrubadas de mato,

,
...' " '

ele.vem dirigir-se às Agênci.a� Flo.restais �uni'cipais ou

.

.

.. i à_. 1.. .

-
-

í "1.' '1 �-...._-"'i,�,!","ii..._-_._--......_-�o...::o_---"':' I
d.iretamente a esta Reparhçao, SItuada a rua Santos

DR. LAURO CALD�"IRA .

/ ' ( DtO FI
'

DE ANDRADA
umon n. 6 em orianópolis.

'

pa���F����t9�::�::S�d\i!�:�� Expresso Florianóp,olis Llda.� '3'. c���e:::ç:: ;�fZ�ráfic��ixaA���:��a395. Floriánópolis.
203 -' Rua T"nente Silveir,a, Iii. ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO IAtende diál'ialltente das 8 ,às . I
II horas. .' : -.- ..........-..-. _ ..-..J
3as e ,lias· ·as 14 &s 18-horas.

- 19 as 22 1101aS.
Confecciona .Dentaduras e Pon·

e" ii1:óveis dó' Nyl'on.
Telefone: 3666.·

Fotocópia
Máxima perfeição e rapidez.
Rua - Jerônimo Ceelho,
Edifício João Alfredo.
.Sala 18 - 10 andar.

DR. JOS� MEDEIROS
.

,VIEffiA
_ .\DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itaja' -

Santa ,Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

-'ADVOGADO -

Rua Vitor Mei:eles, 60.
FONE:: 2.468

.

Flori.móí>�1is -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVÓGADO -�

Escritório e Residência;"
Av. Hercilio Luz, 15

Telefone: 334C.
•••••••••••••••••I't•••t

D E N T I. S TAS·

DR. SA�UEL fONSECA
CmURGUO-DENTISTA

CÚnica - Cirurgia Bucal _.

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
_Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado,. n. 6

Fone: 2225.

ADMIN:ISTR�ÇÃO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

'l'ransporte;; de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO·
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�TE. ,

,�atriz: FLORIANóPOLIE;
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (EscritóriL' \
Caixa'Postal, 435

End. Teleg. "SANbl{ADE"
.

Filial: SÃO PAULO

Filial: CURITIHA

'Jt"daeão e Oficinas, l rua Coa·
",'beiro Mafra, n. 160 TeL 1022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representantel:

Represent�çõe" A. S. Lara.
Ltda

� Rt':! Senador Dantas. (O
andar.

.

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de

.

Novembro 228 &0
nrl"T qa·la 512 - São 'Paulo.
Assinaturas anual .. Cr.$ 800,00
Venda avulssa Cr$ 1,011

Rua Vis(;onde do Rio Branco
:l32/�6

'1."t,lefoTle: 12-30
Tel�2'. "SANTIDRA"End.

Avenida do Est�d(l 16f5F76 Rua
_ �o

I

Tlflefone: 37-06-50

End, Teler. "SANDRADE"

Alheia': RIO DE JANEIRO
"Rlomy"

Atende "RIOMAR"

"RODOV1ARIO RAPIDO RIOMAR"

Consultem nússas tarifas. EXPRESSO FLORIANOrOLI'
·-Fones: 25-34 e· 25-35 -

'

--..;....�- ,_..

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

'\:

EMPRE�A NACIONAL DE- NAVEGt�CÃO
HOEPCK�

'.

BOEPCKE)
I D A V O.L T A

Fpolis ITAJAI R!O . SANTOS

18 ..9 "' 19-9
24-9 26,9. 2-10 3-10
7-10 9-10 15-10 '16-10
20-10 22-10 28-10 29-10
3-11 5·11 11-11 12-11

.,

·FARMÁCIAS DE PLANTA0'
M�S DE SETEMBRO
DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

Plantões de Farmácias
1 sábado '(tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
2 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
'1-sexta-feira (fer.) Farc, Noturna Rua Trajano
8 sábado (tarde) Farmácia Esperança R; Cons. Mafra
9 domingo Farmácia Esperança R. Cons. Mafra

15· sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt
16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt
22 sábado (tarde) Farmácia Moderna Ruá João Pinto
23 domingo Farmácia..Moderlla Rua. João Pinto
29 sábado (tarde) Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43

30 domingo Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antôno e Noturna, ·situadas às rua Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

.

Departamento de Saúde Pública, em Agôsto de 1956
Luiz Osvaldo d'Acâmpora

Inspetor de Farmácias

-#; -= _'!:f' _. g�

����:(;�:.fll�e'�rtr nn'
• _,' �. --=��J

I' . .�-����

$OCIEDAD"E IMOBILIÁRIA
"SUL BRASILEIRA" L'l"OA.

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

••

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Schmidt

Filial· "A Soberana" Distrito do Estreito --:- Canto

l! ��--'-" l!---'-'
-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-Feirá; '26 de Setembro de lS56o ESTADO
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. I't- d' ElperimeDt� bnjp.
. enumenos pO IICOS US CREME P��L��COLATE

grandes cartazes
Ultima Moda

Florianópolis, Quarta-Feira, 26 de Setembro de 1956

S'ociais
Psicologia de um vencido

AUGUSTO DOS ANJOS

Eu, filho do carbono e do amoniaco
Monstro de escuridão e rutilância,

'

Sofro, desde a epigénesis da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.

Profundíssimamente hipocondriaco,
Este ambiente me causa repugnancia ...
Sobe-me à boca uma ansia análoga à, ans ia
Que se escapa da boca de um cardíaco. /'

Já o verme - este operário das ruínas -

QUê o sangue pô dre das carnificinas
Come e à vida em geral declara guerra,

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há-dê deixar-me apenas os cabelos,
Na frieldade inorgância da terra!

•••-:-:a••••••• _...,...;-�...

ela, alto funcionário públi
�
-�'------' .. .._" co aposentado e de sua

I
exma. esposa d. Maria cle-Ilia Seára Garcia, atualmen
te residentes no 'Distrito I

Federal. 'j
No ensejo' de tão grata i

data o galante José Murilo
;

recepcionará na residência i
de seus dignos Genitores o ;.

seu grande número de -ami- I
guinhas, oferecendo-lhes I

lautas mesas de salgadi-
I

nhos, doces e guaranás. Io EST ,ADO, prazerosa-
I

mente, se congratula com

os dignos genitores e pro- I

genitores, formulando ao:
inteligente José Muriló os

mais sinceros votos de feli-
cidades. I

..._ � -��.,=- <'> FAZEM ANOS HOJE: IMENINO JOSÉ MURILO
.

- menina :r'ânia de Frei-
DA SERRA COSTA FILHO tas. !Entre expressões de júbí- - sta. Neusa dos Santos
lo e regosijo de seus famí- Nunes

'

liares e do grande número - sta, Marília Fernan-'
de amigos, vê transcorrer, des '1
na data de hoje, a do seu - sta. Marta Mussi I
primeiro aniversário nata- - sr. Antonio Bitten- I
lício, o galante e inteligen- court \te menino JOSl!� MURILO - sr. Manoel Ferreira de _

.DA SERRA COSTA FILHO, Souza
encanto do lar do nosso pre-I

- sr. Aníbal Varela ,da r
zado e distinto amigo Dr'. Silva
José l\'Iul'ilo da Serra Costa" - sra. Izaura Grippa dr
ilustre advogado no forum Oliveirà
desta Capital, e de sua - sr. Dalton Luiz Gon-
exma. esposa d. Maria Ber-

'

çalves
nadette Garcia Costa. I - sr. Ulisses Cascaes Ve-,

O ·aniversariante é neti-
I
rane

'

nho, pelo lado paterno, da I - menina Cecília Maria
exma. sra. d. Maria Thereza Machado
da Serra Costa, viúva do sr. - sr. Nelson Heuse

Joaquim Franklin da Costa, - sra. Hela Fanny Ra-

residente em São Luiz do ther

Maranhão, e pelo lacTo ma- '
- menina Léa Maria Oli-/terno, do nosso prezado. veira ..

l'.onterrâneo sr. Dál'io Gal' I - sr. Quintino Zappelini I�'-'-"''''�_''PF:J''...''tiio''''�J''_''_<Q,.�·�.,.�-...''_'',-,-,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.·� 1

ANIVERSÁRIOS

'FLUXO- - SEDATINA
Alivia u ••liea, ute�n.s t

Pela a2ão de seus componentes Analge

sina - Bela.dona - PlScldia e' H�a.
meUs. a PLUXO-SÉDATINA alivia pron

tamente as eoUcas utertnas, Combate as

I:rregularldad�s das funções periodicas
das senhoras.

II: eaImant41 e regulador de85" funçOe.s.

••A••••O.���.���.�.e��e .

TABELA DE PAGAMENTO DO MllJS DE SETEMBRO
DE 1956

DELEGACIA FISCAL
Dia 24 - Mil1istério da Fazenda, Poder Judiciário,

Tribunal lde Contas e 'pi_'ocUl'adoria' da
República.

Dià 25 - Demais MinistériQs.
'Dia 26 - Procuradores de ativos e os que não re

ceberam nos dias ·acima.
- Aposentados Definitivos.
- Aposentados Provisórios, e Salários-famí-

lia.,

ri fã' 29 - Procuradores do in_ativo e os 'que não re

ceberam nos dias próprios.
Dia 1.o/0U.TUBE0 - Pensionista!, militares e. pro-

a :para '. fachadas
CONSERVADO-P

à base de cimento branco neve- ,

Tinta impermeável super-protetora
em diversas côres

PROTEGE, EMBELEZA,
IMPERMEABILlZ4 E CONSERYA

*
- e o nome SIKA é uma

garantia para o construtor

.Representantes em todo o Brasil

Vendas dos p1'odutos Sika'em

, Florianópolis:
TOM T,! WILDI & CIA.

Rua D. Jaime Câmara _

ESq. de Av. Rio Branco - C. Posta!" 115
.

(Continuação da ga 'Pág'Ílla)
ChegallíiS aqui, junto ao foguinho palaciano,

logo se rendem com espanto geral como simples
instrumentos .nas mãos dos politiqueiros.

Fenômeno semelhante e ainda na mente de to

dos os catarfnenses tlvémo-Io na pessoa de um

Secretário d'Estadn, tido' e havido CO'TIO turuna,
como homem que "sabia o que querta e fazia;'.
Vindo do norte do Estado onde f'lrmára seu car
taz de ser mesmo o maior, ocupou no governo pas

sado, importante pasta,
,Foi, entretanto em lJOuCO tempo, um verda-

deíru fracas!:o,' uma tremenda decepçãô virando/
.

macaco cm casaIIé'ilouças, desndrte�ndo' comple
tamente "a vida do Estado com �tos de maluquiee
f�':n ig-ii:tl. Mandou, desmandou; atrapalhou tudo,
de;xQu a Seeretáría 'à cuja fre'nte, estava em ver

dad ira e completa casa de loucos, Não deu nada'

que prestasse e por fim, tomado de- uma espanto
sa e violenta raiva cnntra a ilha e seu povo, ta�

ehava uma e outra coisa com doestos os mais

impróprios, trabalhando mesmo com furia contra

o lJrOgrcsso da "Capital.
E daqui saiu desiludido, fracassado, sem car

taz e sem equilibrio para se pôr, de pé. Um desas
tre dos pés à cabeça.,.

Outro fenômeno e êste de nossos dias atuais,
observa-se com outro imenso cartaz.

Também' vêiu ê1"0 nor-te do Estado. Financista.
Homem de pêso. Capaz de transformar misérias
financeiras em prosperídades e abundância de

erár-io, com capacidade suficiente para tapar com

perícia e maestr-ia quaisquer furos na complicada
rêde orçamentária do Estado. Capaz, também, até
mesmo de fazer chover cruzejros em vez de agua
caída das nuvens ,e que chamamos de chuva ...

,
Com o ilustre financista à frente, homem

que já havia realizado prodigios e milagres, em ·sua
comuna, cairia novamente maná do céu e haviam
de Se repetir novas multidões de pães e peixes
por toda esta Santa Catarina, que é "santa até no

nome".
Até hoje, porém, a cada mês, a cada semana,

a cada. día.s vaí o homem .perdcndo seu cartaz:
Está vendo coi�as de alarmar. Encontra-se face a

face com determina(\os IH'olJilemas que desafiam
sua "sabença". E os próprlns pr-oblemas condoidos
de sua f'raquesa, apontam os meios de resolve-los.
A política, pnrém, desafia-O a que ,.faça o que deve
fazer e ele conforma-se, pondo tristezas nos seus

olhinbos asúís,
'

Agora mesmo, diante de trrespondível. arti,go
. �

lançado por êsté jor�al, -:"0 nome" ,ª-t�Q,_i ..a.J'iaí;7 <

ql�ia", í}(�rgunta-se diante de todos '93 desea láhrns
ah apontados: - "Dian t; dessa défnonstraeão de

incapacidade, não ocorre ao secretár-lo demÚir-se'?'_
Eis aí o se,gundo fenômeno político ele um ou-

tro cartaz!
'

)

Posltívamenta, não deixam de ser lamentaveis
esses tristes acontecimentos, mas, comn todas as

glorias tem seu fim e até' os lnminnsos astros no'
espaço, um dia também perderão seu brilho e sua

vida, pára se tornarem simples nebulosas na ges
tação de um novo mundo', não é demais, embora, I

repito, lamentavel, que esses fulg'urantes cartazes
que aparecem com a capacidade de transforma
rem as coisas e opErarem milagres de àdministl'a�
ção, também sejam env'o�vidos por' êsse inexpli-._
caveI poder, aliás maléfico, que é a politica mal

dirigiti:t e extremamente p.artidária!
.

Uma esponja molhada .em agua de sabão, che
ga para apagar todos esses cartazes com que os

basbaques se iludem.

É excepcionalmente deli

cioso êste creme e princi
palmente as crianças se l'e

gàlal'1to à vontade. Expcvi
mente fazê .. lo. para uma

f'eat inha de aniversário ou

I mesmo pnra a sobremese de

domingo, que não se, ar

rependerá!
INGREDIENTES:

150 gramas de manteiga
Q barr-as de chocolate

6 colheres de SÔP!l de açu- 1

Clt'

SIXA S. Ai

t} ovos
->

Creme de leite ou Chan
tilly para o acomparihamen-
to.

.
,

MANEIRA DE FAZER:
1 - Numa panela: der

reta a manteig.a com as bar-
ras de chocolate, de manei

j 1''-'1. à que a mistura ,fique!
j bem unida. Tire-a do fôgo,
,

deixando esfriar. Quando
estiver, adicione de uma ii
uma as colheres de açucar
e as gemas dós ovos, tam

bém uma à uma. Misture
A

I, bem. "Êles" vão gostar muito E os conjuntos são ,práticos
2 - A parte bata as ela- pois são muito duráveis. Podem brincar e pular à von

ras à ponto de neze, adi. tade com êsses "blué-jins". Para êle uma camisa do mes

clonando-as à mistura ano,
mo pano das calças e para ela, uma "camisa" em qua-

terior. Bata ainda durante drados, (FOTO TRANSWORLD)
••••••G �••••••••••••••••••••••algum tempo, colocaudo a

mistura em seguida num

molde' ou doceira ê levan
cio-a à geladeira. , Sirva

quando estiver bem duro,
acompanhado de creme de'
leite ou Chantilly. (APLA)

.

..-.._���_.M .....,. � _� -.- �w 'IJo.. �

i Corso «SIIDclos Sara Ivo»
·

!� (REGISTRADO) �
� DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
, PROFA. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

� PREPARA TAMBÉM PARA

CONCURSO DE DACTILOGRAFIA.
ATENDE AOS INTERESSADOS, DIARIAMENTE,

I

� DAS 9 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 18 horas.
S EndereçO: Rua Fe-liciano Nunes Pires 13
J, TELEFONE- 3113

� MATRíCULA SEMPRE ABERTA

�
• � � A_M_W

.'"o!'_............... "-L J"-_.._...__�_A .�__ • a," •.._�

PEQUENAS
NOTICIAS

CSNA) - O Dr. Palll
Dudley White, famoso car

diologista- qUe assistiu o

Presidente Eisenhower há
DOUCOS meses'; é membro da

Igreja Batista da Rua Du

cile}', da cidade de Roxbury,
Massachusetts. Nessa ig're
ja o Dr. White exerce o car

go de professor da Escola
Dominical há 50 anos.

(SNA) --'-, A sociedade
'",Cideõns )ntérnatioúàl" el1-

r

viou '2.500 Bíblias pana

Melbourne, Austrália, para

Iistribuição entre atletas Q

expectadores dos Jogos
Olímpicos, que serão reali
zados em novembro dêstc
tn o.

A, referida sociedade dis
tribuiu 32.373.218 Bíblias,
Novos Testamentos e Evan

�elhos, desde a sua ol'gani
zação, há 58 anos atrás;
até os dias atuais. Dêsse I
número mais de dois mi
lhões foram ofertados em

1955.
"Gideo'ns International" é

constituída de 21.645, mem'

bros, dos qLÍa.is 14.986 se

�1cham nos Estados Unidos.

---_._--

PARTICIPACAO
:FRANCISêo LIMA NORBERTO DOl\HNGOS

:e: DA SILVA

P A R T I C I P A C Ã'-Q
f '

JAIME HUMBERTO SAMPAIO - CARDOSO
:e:

ORLANDINA CARDOSO
participam aos parentes e pessoas de suas relações

O nascimento de seu primogênito
Júlio Cesar

l.corrido na Maternidade "Carmela Diltra", no dia 23

dp corrente.
,,-------

"

I

I
AUGUSTA B. LIMA :e:

MERCEDES V. DA SILVA
, participam aos parente:; e pessoas de suas relações
n contrato de casamento de seus filhos Francisco e Mer-

ced!Js Maria.
'

FranCisco e Mercedes Mail'ia
Confirmam

FpoJis, lJlj9/56
---------------------------------------------------------�----_.--------------�----�------------------------��-------------

Dia -27
Dia 28

visórios
Dia 2 - Pensionistas çivis.
OUTUBRO de 3_ a 10 '- Os que não receberam nos

dias acima.

D. F. - Florianópolis, 22 de setembro de 1956

'MÁRIO SALEMA TEIXEIRA COELHO
Delegado Fiscal

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
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tacinense", o Prtmeíro Con
gresso Estadual da Cronica

Esportiva, com o-fim de dis

cutir assuntos' de interesse

:e�:�t:ae:ro��:Çãe:P:�:�:�. COMO FORMARIA VOCÊ A ,SELEÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR A DISCIPLINA 1 PELA VÁRZEA I Eleon!;:a 5ROS��s·DRAGO
porte. CATARINENSE1

_'

, I Def'rontaraan-se domingo 1._ Amedeà NAZZARI em:
,

Para tanto, já foram da-
• RIO, 24 (V. A.) - A Fe- e do Betzikas, ocasião em

I
as 15,30 horas, no campo A LABAREDA

dos os pass<!s inic-iais e to-
Respondendo -à "enquete" I pite. Ei-lo: Mossimann ; deração Turca de Futebol que o meia Pinga foi agre- do "Grêmio Cefal", as bem Sine Noticiario. Nac.

madas as primeiras provi- de "O Estado" sôbre a for-I Trilha e Danda ; Marrêco, comunicou à Confedera- elido com um soco pelo re- formadas equipes do "Os- Preços: 11,00 �- 5,50.
dencias no sentido de que -

d I
-

tarí J I' h E
"

E'
. 'ça-o Brasfleira de Despor- ferido jogador. o pedido vaI do Cruz" F. C. e Escola Censura atéLd anos.

maçao a se eçao ca

arJ-1'
u in o e msio : rICO, -

seja assegurada a efetuação nense, mais um "entendi- tos, que o jogador Oskum, de indulto enviado pelo

I
de Escrita, ambos do pro-,

'. '

, , ,

desse grandioso
'

ê inédito
do", o sr. Manoel Bitten-. Sombra, Texeirinha, Nilson titular da seleção otoma- >1 I ,4Ll lo(. j' í '�. I

"_' gressista sub-distrito do .... !Iii ii 4aiIPconclave. Não pretendeu a
court, nos envia o seu pal- I e Maneca. na, foi suspenso pelo perío- Vasco da Gama, para o : Estr�i!o. I JM;'jia' .. :�ACEJ se restringir .à rea- do de dois anos, além -de craque faltoso, ao que pa-

- Iniciada a peleja o Os- - -

Iízação de uma reunião íso- l' INCQ,MPETENTE O 'DEPARTAMENTO ser condenado a prisão, rece, não será atendido pe- vaido Cruz mostrava-se só- As - 8hs.
lada e assim, num sentido tendo em vista o incidente la -Federação Turca, uma lido tanto nas investidas ao Gerald MOOR em:

mcaaniçSaranmlP,ellohor�elsler-�solslsltaadaols- iDE. AR'B'ITROS PARA' PU.NIR G'ERSON· em que foi protagonista, vez que a disciplina nos campo adversário, quanto INVAS<\O DOS ES�DOS
'" quando do jôgo entre as gramados otomanos é cousa nas acertadas intervenções I UNIDOS

para a cronica e o esporte equipes do, Vasco da Gama muito séria. de defesa.-, I Noticias da Semana. Nac.
catarlnense, I assentou a DEMARIA ••••••••••••••5 '" Aos 6 minutos da primei- Preços: 10,00 - 5,00.

:��:�oe��:jau:: C!e�::i:.s::.. ,0 Depart,a�ento de árbi-I tant�, o Departamento
. r�- ,

'. ��RISE NO ATlETI��O CARIOÇA, ��u f:�'it:�l���o U1�r�oaVs:i� 1
Censura até 14 anos.

para apresentação de tlr�b.a- I tro�, .

na ultIma, se,m��a, í
considerou seu �to, lImi:

'

R10, 24 (V. A.) ;_ Desde siao do Sulamericano de certo de Dilmo, e inaugu-! I'··' .q�IJ'lhos, segundo .um. ,-t��an�, apreciando a, ma arblt�.a- tand.o-se a adverti-lo e en
I anteo.ntem en.col1"tram�se em Santiago. E' que estranhou rou o marcador para o Os- I,' p_. '.,�,._.__ ,_,_ '_

'

de assuntos IIl�:rel)-tes a, gerr: �o sr. GersonADemaIla, I camI�hando-� ao T.,J. D., rebohço os círculos Iigados o grémio' de São Januario valdo Cruz. Um a zero.
• ,,- I II •

cronica �esportiva:' � ,_e. o:.
es-

I
decidiu suspende-lo por

I
que e. o or,gao

.

compet�nte I a? atletismo �arioca sa�u- só agora, às vésperas do A bola era disputadíssima
porte, i achando-sé- (��adas, .

para julgar c�nas ocorr-idas di dos por VIOlenta crise. zampeonato, fosse aplica- pelas esquadras da direita

def.il1itivament�< �s;,' datas ,S�I� meses, leyan?o. tal de-, d�rante os _Jogos. ,Ao qu� i Foi o Vasco? protagonista la ao seu defensor tal pu- e da esquerda, empenhando
«e 16 17 e 18 de ,:'1lovem- cisao ao eonhecimento 90, aI!uramos, o sr. Gerson De I dos 'acontecimentos uma n ição, embora nesse caso se a' fundos todos os ho
bro proximo, qUe ás'Sinala- juiz citado. Mas 'pouco dé- mar ia vai representar con- véi que, alegando fOl:te pre- partida da CBD. Segundo-o mens em campo para darem
rã», aliás,' treS'\t:lias .de pro-

I pois, r.�conhecendo·· que lhe tra ° Departamento de Ar- jui�o em seus interes- que a reportagem apurou ao seu "team" a cobiçada
fí.:ua, ativa 'e cordial -reu-I, f:.::.���. ......::����....�:::!.}:.�.?;�.}!��:..:��.-_� s.es". chegou

a ponto d� se iesenvolvem-se grandes es- vitoria.
mao dos que

-

escrevem e '.., desl igar da FMA, .em sinal forços no sentido de ser Aos '35 minutos da" pri-
falam sobre esportes at,ra-'

F d' -,.1· d TA- I
de protesto contra o pre- conjurada a grave c-rise meira fase, ainda, -surge o

ves dos ól'�ãos de divulga-I· e era�ao vatanneose _ ,e -u8 S sidente Francisco Cantíza- atual. No entanto o Vasco empate.
ção. / no.:: A histór-ia culminou -noatra-se intransigente, juL Gouvea marcou para a

Esta iniciativa, pode-se EDITAL DE CONVOCAÇÃO com a transferência da pro- garido que o presidente da Escola de Escrita. Dez mi-
noticiar, está' tendo �mpla, De acôrdo com os áí·tigos 14 e 15 dos Estatutos da va dos 3.000 metros "steeple nutos mais tarde o juiz ter-
e 'simpática repercussão, F.C.T., f!Càm convidadas às Associações .filiadas, para à chase", transferencia essa FMA, sr. Francisc;o Canti- mina o primeiro tempo,
dados os reais e altos,pro- Assembléia Geral ,Extraordinária a realizar-se no dia 8 de que resultaria em beneficio zano agiu com deliber-ªdo acusando o resultado de um

positos e se aguarda qu� I
eutuoro vindouro, às 20,00 horas, 'no Edificio Montepio, do-seu mais forte, concor- proposito de· favorecer Q -tento para cada bando.

alcançe o suce�so almeja-l.�jto a rua Trajano nP 1, 40 andar, sala nO 402, para dei rente, o Flamengo, que as- Flamengo. Por seu turno, I Inicia-se a 2a fase. A
do. Neste sentIdo, recebeu liberarem sôbre o seguinte: sim contaria com o concur- em declarações a imprensa

I
agressividatle nos lances

a ACEJ, desde já, valiosa I - Eleição da 'Diretoria' de acôrdo com o art. 12 So dã seu represe.ntante Se- o sr. Francis_co �antizan?, era intensa, e Gouvea �pro-
colaboração, sendo de se dos Estatutos; bastião :,Mendes na prova alegou que nao aglU de ma

,
ventando, uma bola bem in-

destacar as primeiras que II _ Outros assuntos de intetesse social. dos 1.500 metros. Por ou- fé, visando apenas benefi-' tencionada consigna o se-

foram os oferecimentos ex- Fl'orianópolis, 24 de' setembr� de 1956. h;o lado õ Vasco tambem se cios de ordem tecnica. Hoje, I
gundo goal para a Escola

pontâneos da Liga Joinvil- JO'ão David Ferreira Li�a sentiu prejudicado, suspei- haverá reunião da direto- de Escrita, aos 12 minutos
lense ,'de' Futebol, pelO' seu, Presidente da F.C.T. tando interesse. político na ['ia da FMA e terça-feira da segunda fase.

.

presidente Sir., José Elia's 0 & suspensão preventiva im- será realizada a Assembléia Cada vez mais aferrados
Giuliari, para que o concla- posta ao seu atleta Alcides Geral dos filiados da enti- a luta, continuam as equi-
ve �e concretize e atinja o CAMPEONATO PAUlIST' A 'DE FUTEBOl Dambrós' por ind.isciplina dade para tomar providen- pes degladiando-se. O Os- "Se!:ã;P�,�:;lar'maior brilho e proveitO' pos- ' 1:\ -

, cometida 110 Chile, por oca- cias sobre a atual situação. valdo Cruz queria a todo o

U'� J. '1 I
'

Colin TAPLEY - Jaymesivel, ,e da nIao OInVI -

:
' "V"*·.· .l".!' ·.- • _·.·u .-_.� �.l"...... custo, o empate, que surgi-u

d·l I
' REGAN em:lense Estu antI,· pe o seu Após os resultados de sabado' e de ontem - São dos pés de Wallace aos 15

presidente sr; Helio Maz- Paulo, 2 x Juventus, 1; Palmeiras, O x Santos, O; Co- P A R T I C'I P A ç A- O minutos,- num bélissimo ti-
o TIGRE BRANCO

C No' Program_a :zolli, para que o ongresso : inthians, 6 x Ferroviaria, 2; XV de Jaú; 4 x ,PortUglle- 1'0.

se instale na séde da UJE .. �'a de Desportos, 1; Taubaté, 3 x Nacional, O', Ponte Pre- AYRTON JOÃO DE SOUZA I N t lt d
Jornal na Tela. Nac.

es a a ura os acon- n 3 5 2PaJralelamente com o Pri- ',a, 3 x São Bento, O; 'Noroeste, 2 x XV de Piracicaba,'l e :e: tecime'ntos, e.ra travada a
): reços: , o - ,00.

meiro Congresso Esfadual linense, 4 x Guaraní, 2 - ficou sendo a seguinte a si- WALTRAUT IUMMEL DE SOUZA luta pela vitoria. Muitas jo-
Censura até 1��

da Cronica Esportiva, seirá tllação dos concorrentes lao Torneio de Classificação do Particip'am aos parentes e aJ:YlJgos o nascimento de g-adas de ambos os lados" considerar-se que o ,Osval-
promovido pela Liga Join- ,�,ertame da F.P.F., por pontos perdidos: seu primogênito I mas que não surtiam êfei- do Cruz vem a iniciar uma

_v-illense de Futebol a reu- 1..10 - Santos '. . . . . . . . . . . . . . 4 M A R C O S '�. to desejado, pois ao trilar o bélissima campanha sob a

nião dos presidentes das
í

2.0 - Corithians ,..... 5 ,)corrido dia 24 do corrente na Maternidade Dr. Carlos apito dos 90 minutos de jo- acertada ação da nóva Di-
principais Ligas de Fute-,; 3.° - São Paulo 7 Corrêa - Qua�to 2. i gO, o placard anunciava: retoria que vem empenhan-
boI do Estado de Santa Ca- 4.° - Palmeiras 11 - 'Marcos convida seus avó�. paternos Mauricio Spal- 2 para" o Osvaldo Cruz, 2 do-se- denodadamente pal�a
t�rina, ense'jando,,,e_ a,,!sim l' 5.° - Portuguesa de Desportos ;.. 12 ding, de Souza e Yolanda de Souza, para levarem-no à

I

para à Escola de Escrita. melhoria do futebol varzea-
a dupla oportunidade de se 6.° - São Bento '......... 13 Pia Batismal. I Dado ao valor da equipe no no sub-distrito do Es-
reunirem os cronistas es- I 7.° __:_ Taubaté : � . . . . . . .. 14" .,' FlorianópDlis, 26 de Setembro de 1956.

,/

. da Escola de Escrita, é de
I
treito.

portivos barriga-velrdes e 8.0 - XV de Novembro (Piracicaba) .... '. 15 �O---O---(:....o.....o--o....o._,o_.o....o._.o...()._.o o._.,{.;__()....()....o�ú'�() ()....O.. 1

os di·tigentes das Ligas in- ,
9.0 - Juventus ;................ 16

'

,

��f::}������ilf.�:\ t;;� �f�f�li:T�:jB�l1�:::>/ Ji t, 30' Aniversário �o Tam� n�aré f. C. I
mente' os debates que se

"
Ir.: o P t t' t 2232 I� ,-:D. ,- 01' uguesa san IS a

_ Dois anós após a ,institllkão peta Li2'a San- '.

l·d
'

. �

Etravarão num e nout,ro se-

I
16 ° N' I 24�

--
- � na VIce- I erança do certame da DiVIsa0 'xtra

.
- aCIona '. . . . . . . . . . . . . .

,�ta Catarina de Desportos Terrestres (hoje Fe.- de Profissionais.
tor, bem como outros po�- I

P R O X I MOS .J O G O S deraça�,o Catarinellse d,e Futebol) foi fundado p. I '�I�tos do Programa que serao
" QUARTA FEIRA

'

� reSI( e QS destinos do Tamand8tré o infatiga-
h

.

I EM' VILA B

-

�I nesta Capital uma das boas agremiaç,ões fute- vel desportista sr. Hermínio dos Anjos que, com c
em orano comlIm.

. �

OPACA
ELMIRO - Santos F. C. x A. C. Linense. bolísticas locais, o Tamandaré Fute'bol Clube, a ajuda de um grupo de adeptos fervO"rosos, tu- ,.Além desta programaçao N

,

EMBU' A. Portuguesa de Desportos x E. C. c
que no dia de hoje ,completa seu trigessimo ano do vem envidando para fazer do TamarÍdaré um __

que será o lado, prático p,ro- II ,Taubaté.
-

'de eXI·steAnc' I.a. .

I�b dos maiores clubes de Santa Catarina.priamente dito, tam em se SÁBADO. c Clube pobre, sempre às voltas com. proble-proporciona!rá aos senhores I EM SANTOS - Jabaquara A. C. x A. A. Ponte preta., mas de ordem financeira, mesmo assim não dei- Em .regozijo pelo transcurso da data tão ��,�congressistas e autoridades NO PACAEMBU" (à noite) - S. C. Corinthians
� xa de ser um dos esteios do progresso futebolís- I' d Sesportivas a visita à indusa I Paulista x A. A. São Bento. 'I�

cara para o esporte do ba IpO o em anta Cata-
.

DOMINGO
tico barriga-verde, ha'vendo mesmo, conquistado rina, a di,retoria do Tamandaré oferece,rá hOJ··e, ,�tria, entidades esportIvas e

I: � um titulo de campeão da' cidade. à noite em 'sua séde social" no Estreito, um co-

::t::��S�!:� á:o��a�so�:, NO PACAEMBU - S. E. Palmeiras x São P�ulo i ' De suas fileiras tem saido destacados q�e�eI aos cronistas,�sportivos, ,devendo na o

baile oferecido aos congres-
I

F. C.. , "ases" do pebol barriga-verde, entre, êles os ocasião ser empossada a nova diretoria do clu- •

sistas pela SACo
� ,EM

VILA BELMIRO - Santos F. C. x A. A. Por-, renomados pla:yeI·s Saulzinho e Bráulio, este be eleita para o período de 26/9/56 a 26/9/57. �
A esc<tlha das datas se

.

tuguesa. , ainda em atividade, apesar de veterano. Bráulio �gradecendo o convite que nos foi endere- ' ,
I

EM JAU' -:- E. C. XV de Novembro x C. A. Juventus. i come"'ou no Daré e após interrrar· os nlal·ores d I d·· t
.

d d ,�

fez muito bem a pro,posito, . EM PIRACICABA _ E. C. XV de Novembro x C. A..
'" � ça o evamos aos Ingen es e Joga ores O' que-

t��",pois, nesta oportunidade se
I,

Linense. ,
clubes de, Santa Catarina e a s�leç'ão barriga- rido clube os nossos cumprimentos pela pas-

realizará nesta çida,de a I EM TAUBATE' _ E. C. Taubaté x E. C. Noroeste. OI
verde, ei-lo novamente no alvi-rubro desemlle':' sagem do seq 30.'0 aniversário, augurando-lhes �

ilhando, além de centro-médio as funções de novos e retumbantes êxitos no foot-balI d'a Ca- *tradicional e grandiosa ex- . 'EM ARARAQPARA - A. Ferroviária de Esportes x técnico e capitão do conJ·un't t' I', d '·t I d" E 't d ,
posição de Flores e All'tes,

'

G" F C
�. o que es a co oca o PI a e o s a o. -

uaranI . ., Õ)....()._.() I)...().....()._.()._.()...() ().-,().....()�()... '.)....(),.. __()._.()�iil'()._.()�'.'.....-,).....()__

Em. JoinviHe o grandioso conclave que reunirá a crônica esportiva barriga-verde nos dias 16; 11 e 18 de novembro Três
dias, de profícua, àtiva e' cordial, reunião aos senhores congressistàs na '!.Manchester" Catarinense - Está tendo ampla re-
f�

, -perc'ossão a lniciefiva da ACEJ - Recebidas, já" valiosas colaborações
desta atração que por cer- de, a 'Primeira Exposição tas serão hospedes oficiais o serão também da. Liga sidente da Federação Ca

to será muito apreciada pe- Oficial Canina, pelo Kennel da Associação dos Cronis- i Joinvilense de Futebol os tarínense de Futebol.

los congressistas, será pro- 'Clube de .Joinville. tas Esportivos de' Joinville senhores presidentes 'das

movida, tambem- nfsta Cida-I, Os senhores congressís-.' nesses tres dias, b(m'i como I Ligas interioranas e o pre- CINE SAO JOSE
.. .

E:S
As 3 - 8hs.

- ....;;;;;...,9 Silvana PAMPANINI

= Eleonora, ROSSI DRAGO

S MERCADO DE MU-
LUERES

No Programa:
"\ Cine Repor-ter. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
',�ensura até 18 anos.

.

ASOUETEIDL . VE LA
\

As - 8hs.
Gregory PECK em:

TERRA ENSANGUEN�
TADA

lteporter na Tela. Nac.

Preços: 8;�_0 ;- 4".00.
éensura até 14 anos .

As 7,30 - 9hs.
"Sessão Popular'

,coI in TAPLEY - Jayme
REGAN em:

O TIGRE BRANCO
N o Programa:
Jornal na Tela. Nac.

Preços: 3, 50. - 2,00 ..
Censura até 14 anos.
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do eletantetúriaA
Por AL NETO conclue af irman.do : afirmar que os eomunistas

téVoltei com a impressão não se manterão por muito
de que o govêrno se man- tempo no poder.
tem pura- e exc lusívamento "O povo chinês, por mais
pelo terror. passivo que possa ser, ter-

. I minará por rebelar-se como

"Mas a menos que a fo-I o elefante, que é um animal
me diminua, a menos que a de paz mas cuja furia,
produção ag,rícola volte a I quando despertada, arrasa'
ser o que era, creio poder, tudo".

é a única tinto que se espalha
POR IGUAl"

Do ponto de vista de um

operário, a situação do go

vêrno comunista da China
é insustentável.

O operário é japonês.
Pertence êle ao sindicato

de ferroviários do Japão.
I E acaba de regressar de

uma viagem à China Ver
melha.

Como foi convidado pelas
autoridades comunistas, fa

zendo parte de um' grupo de

fer�'oviários, o op'erário não

quer que se lhe saibe o no-

me.

Mas as declarações que

fez foram estampadas no

jornal Standard, de Hong

Kong.'
"A situação na Chil�a

d· opera-Vermelh'a - ISSe o
.

rio japonês - é muito pior

do que geralmente . se su-

põ� _

"Apesar das precauçoes
tomadas pelo govêrno, para
que nosso grupo não pe!:,Çe�
besse a realidade, conS�egul
observar vários fenome

nos característicos de, um
.

que não podera se
reO"lme
m:nter por muito tempo no

::d'
poder". ""a 11L�
Descreve o operario J -

I !;
�

a precariedade ida, f(pones
_ Chi Ver- ' k,::

_alimentaçao na ma
I ii

me!ha, A i i :

Tendo visit'1do aquele I t("
, outras épocas, o

paIs em
� ,

" �m questão tem.

operarlo '. orn- �
eleme�tos para fazer c

,.pu raçao. di �l
"O povo chinês - lZ e e

_ nunca' foi 11m pOVG bem

alimentado.c

'1 que"J\lfas a penul'la e�l L,'
.

e atualmente sobr�puJaVIV c
.

C
'

tudo o que houve na hl_na
d tros cover-

em tempos e ou _, t»

Reunião histórica dos presi
dentes americanos .�.� IS'"·_.�l�:

�"" .".••••A>:.:...::....:

POUPA TEMPO
Seca em uma hora e cobre
a maioria das superfícies
com uma só demão.

POUPA CRUZEIROS
Com um galão de KEM-TONE e

meio galão de água, V. obtém
um galão e meio de tinta.

,.- -
No palácio presidencial da período psplexo e perigoso

Cidade do Panamá, pela pri 1 dos assuntos mundiais. I
meira vez na história modero A algum passos desta sa

na americana, dezenove che- ! la, no Salão Bolívar, seis 'pai .

fes de estado e seus habi-I ses da America Latina, SO�j
tantos, do Hemisfério DCi-, a lid:rança de Simon B,oU',ar
dental, reuniram-se 'em COn- reumram-sa no primeiro

. I
d P

.

rercncía. Essa conrerencía Congresso o anama, em

te-,'e um significado impor 118'26. Preparando-se para o

tante, não só para os povos Congresso, Bolívar em carta.
representantes como para 8S proretísarpa que o Istmo do

,_n,\ontáveis populações de P.anamá pod�ria s''': algum
�;oda o mundo que acompa- día o que Cormto roí para o i

nham as forças politicas, fi- gregos - um centro de con

'osóficas e espirituais que ��rencias internacionais no

guiam esses presidentes n-um interesse da paz.
'

I

��:"{iÍId é incomparável
V"" na qualidade!

no rendimento!

�.: ;;;;:,NÀ 'lhLLlAM$

nOS,
t em"Cheguei a ver gen c,

" 1 n de sen-
\ Pequim, que "1111<,

OI' não aguentartar-se p _

muito tempo de pé, de tao

desnutrid:l.
.

"E pejo que OUVI, no in-

tel'ior muitas pessoae. e em

número cada vez tz: .�s

tão marreI);do de orne.
. .

Diz também o ope.rano
.

ponês que a -qua:ntldadeJa ,

d
de policiais, uniformIza os

e à paisana, é assombroso.

.....
-- __ . __----- .

• ,

--------

PEROLA «NO (,endculo')�

'Com a Biblia', na Mão

1.

2.

Eterno Pai, ajuda-nos a ver a tua direção e seguir
c:, teu caminho. Concede-nos a sujeição de nossas vidas a

ti para que o teu poder e a t.ua influência se vejam em

r.ôs, Tua seja a honra e a glória, agora e sempre. Em
nome de Jesus. Amém.

,PENSAMENTO PARA O DIA

Prosseguirei com fé nas v'eredas de Cristo.
HENNING HALL (Dinamarca)

VIVER! MORRER!
DEPENDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

A$ parturientes após a gestação, devem usar f
SANGUENOL

contém .excelentes elementos tônicos:
Fósforo. Cólcio, Arseniato e Vanadato

de sódio •

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS. \
•

E S G O T A DOS. MÃES QUE 1
CRIAM, MAGROS,_.PRIANC;:AS
RAQUíTICAS. receberão a toni

fic3ÇÕO geral do organismo, com o

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flortanópolís, Quarta-Feira, 26 de Setembro de 1956
.. �-�.�.,------'=-';""�-"

reba ..

· MINISTÉC��T�! AGRI- Santa' Catarina não perderá esta, excepcional oporlu!ddadt
SERVIÇO �LORESTAL ,de e-oirar em ceatate cem êsses i, "Le�isladores Federais"
"Acôrdo Florestal" com Q ,L. MIGLIOLI dades p::rticular,es decerto

I
a encantadora Ilha êssés problemas turistico econo-

Estado de 'Santa Catarina", Na Camara dos Deputa, já se estão movimentando' homens especialmente de- micos da nação.
" dos, vem depondo regular-' no 'sentid.o de levarem a'té signados para' estudar os Santa Catarina não deve

mente, após a , constuição: abosolutamente perder es-

da Comissão -Parlarnentar

PA R'T I r I P'A C A- O
tfl. excepcional. oportunida-

de Inquérito sôbre 'I'urís-
. \,

, de de entrar em contato
mo e por convocação - da ,-' com a referida Comissão
mesma os

'

entendidos em PAULO MAURICIO ,MACUCO BA4-SCH partici- .Iegisladora, repetimos, as

assuntos - turisticos, /disper- pa aos parentes e pessôas d�s relações de seus pais, vantagens serão -recíprocas,
sos pelos quatro cantos de CARLO,S HENRIQUE e ONDIVALDI mas ninguém será mais

o nascimento de sua irmãzinha TANIÁ BEATRIZ ocornosso "gigante' desconheci- I '
-

beneficiado com isto do que,'ido·_Ba Casa da Saúde São Sebastião. '

€1.0" Destarte, o legislativo o Estado é sua Iaborioaa
'fede'l:�l sé está suprindo de' tKen e.

.subsidios va.liosos para a

a
"

"

d d
Desconhecemos se á cs.

"elaboração da ,futura lei .,I,iIDa wOp-'orluni, a, e' mara já C�)l1VOCOU 'repre-
que há de" regulamentar a sentantes de Santa Catari-

't· Importante'.Hrma amei-icana precisa de um eLerrien�' ,

mais-nova das indust'las.' na para Depor perante sua
... to para cargo' de responsabíl idade em sua Filial de Ven-Recentemente ao depor ' Comissão Parlamentar dedas nesta. praça. Imprescindivel : - ótima redação, grauo representante do Rio ' inquérito sôbre Turismo,de instruçãovminima

/

secundária, mai.or' de 28 anos e
Grande do Sul jornalista I todavia se ain da não fêz es-

,.
,

'

pr incipalmente experiencia. comprovada /
nos setores-cde '

Ósvaldo Goidanich, Vice- tarnos certo, fá-lo-á incon-
"" Vendas' e Administração. , " +, '

presidente do Conselho E.s- Favor escrever" ao La'l'io' do Fagundes, 45 ou telêf'o- tinenti após familiarizar-se
tadual de Turismo, Geren- '

,
, , - 'com a,quele grupo "'e ho-

.nar 3563 para marcar entrevista, .chamar sr, Paulo. U

te da seção gaucha do Tou-
,."." "._••.,tt-••"•••�....... mens idealistas e realiza-

ring club do Brasil e com- dores que já está a cuja
Jonente do conselho Regio- SINDICATO DOS -EMPREGADOS ,EM ;ESTAj:JÉ,LE- frente vemos a diretoria da
rral de Transito cuja ex- GIMENTOS BANCARiOS, NO ESTADO DE SANTA pioneira do turismo em San-
posiçao foi da mais notá- CATAR INA ta' Catarina --: 'a 'I'ranspos-
veis. inteirou-se aquela Ca- E D I T A L. tes Aéreos Catarinense SIA
sa do Congresso da contri- Na qualidade de presidente do Sindicato, convoco - TAC. Desde já lembra-
buiçã., que lhe pode pres- GS S1's. associados para participarem da Assembléia mo-la de que Santa Cata

�ar no setor do turi�mo o ��ral de 21.. do corrente, na séde ?a Entidade, á rua rina está adequadamente
Importante estado sulmo. V_lsconde de Ou�·o Preto, 13 - sobr., em �.a convoca- em condições e. é digno de'
A VARIG - �ode:.osa �ao às 19 horas, em .segun,da e últim� convocação à31 ser ouvido na Cam'ara Fe-

empresl'j. de navegaçao aerea 1.0 �oras, çom a segumte, ord,em do dIa,: deral para debater assun-

nacional através do depoen-
I

APROVAÇÃO DO ORÇAMEN'I'O PARA 1957 I tos' que versem sôbr Turis�
te, formulou, na ,ocasião,

I Florianópolis, 17 de setembro de 1956 mo.

e

,

convite á Comissão no sen-
I Abel Capella - Presidente

tid.o de uma visita ao pro- t!I..a,»•••M....�N.......�...!IMt•••••e.�

gressista;, Estado.
Segundo declaraçij.o do sr.

Goidanich ao articlilista, a

mesma aquiesceu e dele se

valerá no proximo mes de

-fevereiro, quando das, tra:
dicionais solenidades da

6
,_,........ -.-- ..............__ ..'---

Serviço de fomento ao

nholleileito
flnauciameoto:de gadO 'leiteiro,

1'.' II afirmar que dentro em mais

Dísbríbuído _pela Usina alguns dias a produção ", de
de Beneficiamento de leite elevar-ae-á, em pelo
Leite. menos, 20%.

A renovação do rebanho Dentro em pouco, e' para

leiteiro da ilha e arredores tanto já é,stamos deyidaffil3n
foi sempl'ie 'a preocupação te autorizados ',pf)lo Exmo

dos governos catarínenses. Sr. Governador Jorge Lacer

Desde t947 que o ES�llido ím- da, a Usina procederá lima

porta e revende gado de al- nova revenda de gado aos

ta estirpe leiteira. ,
A exca- seus 'produtores ,.e bem �ssim

Iêncía desse, gado revendido ímpoitará do Uruguai um

pode ser 'atestada pela sim- novo lote pára revenda. 'Até
ples visita

,

às propriedades fim dêste ano 'esp�rar{10s au

,em que sve, a?ha localizado, 'mJntar. o rebanho �� g'a�ú
Nestes últimos anos por leiteiro que abastece 'a Qapí

determinação dos goveTllo�, tal em, pelo iúenos, '300 cabe"

-a ímportancía de gado, foi cas.
"

acelerada, e em pouco mais
.

Isto posto, �ao há dúvidas

de um l'ustro�o Estado
-

ad- a Usina procura tl'i:ibár. o ca-

- quíríu 'e J'e'v,endeu mais de minha Icelto para: o\.aumerito
um milhão de vacas. Com a rápido_da produção, A for,

adoção destas medidas :;I 'màção de granjas, a orien

produção de leite cresceu de tação técnica e a re'çlenda de

800 Iitros díártos, em 1948, gado são pontos altosdo ser- Sou o caxinguelê - o

para quase 8,000 litros, em 1
viço de f.omentà "da Usina. amigo das florestas - es-

1956. Se perdurarem as pro-I Ainda este ano a- autarquia colhido como símbolo do

porções dentro e.m mais a:l� dará iníci� à formação de' S,e�viço Flor�stal do Minis

.gum tempo a CIdade sera Granjas Pilotos., Em nossa: teno da Agricultura,
plenamente abast,ecida quer � próxima nota falaremos sô-I ,Moro. na flor.esta e pre
com Ieíbe, quer com produtos bre o alcance dessa nova CISO dela para VIver.

l�cticinios, pela Usina. ' I modalidade dle f.omento. Concito todos .os cidadões
O Serviço de fomento pôs- \ "

, � agírem 'em sua d.e�ê�a, uti-
to em prática pela Usina

H-IUR. ,ALFREDO RODRI- hzand�- a com cnte!:lO, sem

g.ora começa a dar Os s,eus
.

GUES DA ROCHA destrUl-Ia.

primeiro's frutos, As' granjas Clínica Geral _ Cirurgia _ Preste suá colaboração se-

que instalam.os e .orientamos f Partos ' guindo as rec.omendações d.o

loca�izadas lem, Itwcorobí, I Consultório: Rlla CeI. Serviço Florestal no contrô_

pr,oduzem diàriamente, luma
I
Pedro Demor.o, 1663 _ So- le,de derrubadas e queima-

média de 3,000 a 3.500 litros' brado. '
---- das de mato.

de leite diários. As demais' Residência: General Val- Consulte o "Acôrdo Flo-
• I " restaI" com .o Estad.o de San-Iocahzadas em outros pon- gás Neves, 62' - Estreito.

tos da ilha e arredores são 'Horário das 14 às 18 ho.
ta Catarina á rua Sant.os

Os l'ie'sponsáveis _ por mitro' ras.' Dumont, 6, .ou Caixa Postal

:tanto de produção de leit�. ! � _, , _

395 Florianópolis - S. C.

Com as revendas continua- : -,
,,��, I -

'

'-----

,

,I

das de Gado a Usina come- ,I

I

"

CINEMA
ça a fo'rmar novas granjas,
Em 18 de setembr.o vendemos Vende-Se um projetor de

'cinema sonoro de 16 mm.

Faz-se ql:lalquer negociO.
Tratár à Rua Júlio Moura,

mais dl�' uma centena de a

nimais', tüdos ele's proximos
a cria, e,' dad;a ai exceleilcia
desse mesmo 'g'adoJ POdE�OS' na 13.
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no ,LUX HOTEL \ ARIG A PREÇO OFICIAL·
PANAIR
REAL
SADIA

,

Reserve

seu bilhete de passag�m 'Telefones 2021 - 2022

o IlSTADó

•

A V I SOCORRETORES DE SEGUROS
Pessôas, que disponham de horas , vagas, po

derão ganhar excelentes comissões, na angariaçã.o A'Visamos aos interessados
de seguros, e concorrer, no de um

'

plano recente- ,que por motivo de fôrça
I

mente lançado, a um prêmio de Cr$ 100.000,00. i maior, fica transferida para
Aos candidatos serão- prestadas prévias ins- ,0' dia 16 de outubro', a rifa do

truções. ,"Fogareiro a Gaz", das �or-
"FestaA da Uva". ' I
J
r

'h t 'd Informações no Edificio Ipase .:_". 30 andar - malistas do Instituto de Edu'
,I!c. 'l,ue es amos a par o SATMA

'

i _',,,, "

b'
'"

t t
. 't' .

d caça0 DIas V,elho .

m VImen o urlS lCO esen-,
.

,-

cadeado ultimamente' em !
Santa Catarina (Estad.o vi-! !·IS._.I1IIi1SIiITII' a_III••••IIWE••'''iIllU_iím_w.-� Inzllli�II�'T • .'-

Zin,
ho ao ser visjta�o) por:

I:" ,

um gr,upo de catal'lnenses
..

etlt��ja$tas, sequioso de
toi;uar o Estado,"" nQtada-�
me:A.t� • sua Capital, Jiií'it,Í's
conh�c.ido de se:tis irmãos

'

i-I��li:�s_ta'duais '�,9' qual .of!�,
(Ii��ll';>os p.odel'W públicos, ,

'

lhe� e:s'tão dando, tntegral
ãpoio jul�os ser suma
mente benéfica a extensão
dessa visita; ao território
búriga verde� Com .o o Rio

'\ Gt:ande do Sul fica além de
Santa Catarina, seria faei-

, lim.o' á operosa e competen
te Comissã.o Parlamentar
escalar neste último e de
morar-se l1em que seja Um
d' 't

'

, I? apena� na 'pI .oresca ca-',

pit�l ;ilhoa, a fim de ver
\

com seüs próprios olhos a
I

pujança de belezas naturais
,je que é ',dotada Florianó-'

_- 'I
polis bem ,com.o apreciar de
nedo' o movimento que vem

I '

desenvolvel'ldo a iniciativa,j
privada .{lÓ campo do turis-

I

m.o., ii
Os benefícios seriam mu

tuos e de ,longo alcanc,e. I
Sómente a !mcólica lagoa

da Conceiçã.o distante 15
minutos do centro onde irá:
ser edificado o moderno e

luxuoso Dunas RoteI de que'
já demos suscinla nota atra�

,

vés desta ' coI�lha, j usti:ff- '

'caria uma visita se ou-
f

tra 'atração ou motivo não
f

houvissem para vis.itar Fio- I

rianófl0lis.
'

I-Sllgeriríàmos d�ta ve�

nia, 'aO's srs. Governador
'do Est�:do dr. Jorge Lacer

da, Prefeito Municipai, dr.
Osmar Cunha; e Presiden
tê da Assembléia

-

Legisla- ,

tiva ar. Paulo Kondé'r Bor
nhausen e da Camara Mu

nicipal, sr. Antonio Pas
ch.oal Apostolo, que se diri-

, gissem, conjuntaln.ente a

C.omissão Federal de Turis
m.o solicitando-lhe 'a visita
tambem de Florianópolis e

a estada, de alguns dias em

Santa Catarina para averi

guar "IN LOCO:' suas ri

quezas turisticas. As' enti-

Partido· Social
.

Dem'ocrálico
Diretório Re,gi,oual de ;Santa Catarina

Edilal de. Convoçacão
� . ,

Na confo,rmJrlade do dislposto n� parágrafo único do -artigo 28 e artigo 29,
dos �statutos do Partido, ficam pelo presente edita� convocado>: todos os mem-

bt'.os do Diretório Regional do Partido, S.ocial Democrático de Santa Catarina, pal'a
uma reunião 'extraordinária a realizar-se, no próximo> dia 29 do corrente mês às
15 horas, na Séde do Partido à rua Arcipreste Paivl n. '5, nesta Capital, oca�iã'o
em .que serão tratadosl:assuntos de,.jnterêsse partidário.

IFloria�óJlolis,. 12 ,de setembro de 1956,
_ CELSO RitMOS - Presidente em exercício.

S T7FE' I"': pp rmrnTp=pg�

,.,

PR OG,RAMA DO MES

(,

J "

SETEMBHO

, Diá 29 (S) -;- 'l'arde Soroptimista às 1600 ho
ras. Um eleg.ante chá de carida,de, -com
a excelente orquestra d.o Veterano.
Mesàs com a 'Diretora do Clubé Soropti
,mista, Dona Adélia Amim, Gasa Treis �

, Hmãos.

Lavando 'com Sabão

"X'iraem \E!sf>ecialidade
fijanGla.:íIIZIL� IIDUSIIIIL--Jolollllf, (••rclfreulstrada) ,

ecoDo,mi.-se jempo.1._e�diDbelro
������[��������=��-"���

,C)�eÃ2�'lICt;'... '

EspEClALiDADE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-Feira, 26 de Setembro de 1956
,---------_.
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JUIZO DE DlRli)ITO DA Direito" Feita a justificação foi

�I �,COMARCA DE TIJUCAS I profer-ida a seg�!nte sentença:-
'''Vistos, etc.. Julgo por senten O

4 t
.

--
-:

Edita'l de Citação de Int.e�es'l ça a justificação retro, p rocedi I
'

,

"

e .D � a- o Isados Ausentes, Incertos. e
I da nestes autos de Ação de Usu'.'

.

•

'.,

Desconhecidos, com o Prazo.!�apião a l'equerimento de Joa- O O
de 30 �ias. _ quim 'Teodoro Geraldo e simu. I I? Cidadão Carlos ��rnes Iher Maria dos Santos Géraldo, �

JUlZ de Paz no exerClCIO do
Citem-se, por mandado, os con I

�I
O

cargo de Juiz de Direito da
finantes conhecidos do imóvel' !'Comarca de Tijucas,. do Es
por editais com o prazo de trin'-' �tado de Santa Cataeína, na
ta dias, que serão publicados u t ANTES DE FAZER SUAS COMPRAS NÃO DEIXEforma da lei, ete., m�vez no Diário da .Ius tiça e �FAZ SABER a' todos quanto! três vezes no jornal "O Estado" 'o I'o presente edital de citação ,h

, AN A SITA A RUA CONinteressados· ausentes, incertos
de F'lorfanópol!s, os interessados DE VISITAR A CAS,b MISCEL E .

.

-

incertos; pessoalmente,' o Dr

I iidesconhecidos, com . o
-

prazo de
Representante do M. Público; e

I� Itrinta dias, virem 0]1 dele conhe-
V S ENCONTRÀR�' OS ME" por precatória, a ser ex_pedida' SELHEIRO MAFRA 9 ONDE

.

cimento �IVel'em, que por partr
para o Juizo de Direito da Co �

,

L ..'

.

O

�7��!:e��I�e T;Z:IO�;I:��:�':��� :'�:::;ado d�oFI�:!,��::o��, ;at��' I, LHORES ARTIGOS PELOS MENORES PREÇOS TAIS CO- .,pe tíção do teor segumte:- Ex
., d U" S trst P ":

,

"d C momo a 111ao, em Cu, as, , IIImo, Sr, JUIZ de Dir-eito a � R I T" 10-9-56 () J Y �j �

marca, JOAQUIM TEODORO
" .. �Juca: .'

a a, ,.
'

�

GERALDO / Ih' M " d '
mor Guimarães Colaço - JUI' MO: "ROUPAS EM GERAL) FERROS ELETRICOS) FO- I" � e s mu er alia o,
d Di r ito " E 'a que eh g �

Santos 'Geraldo brasileiros,',
e 'HeI �,paI e ,ur

�I'
�

, ,

'
ao conhecimento de· todos e nm

-

prrmerrc lavrador e a segunda d.
guem possa alegar ignorância GAREIROS, LANTERNAS, 'LAMPADAS BIJOTERIAS, ,profissão doméstica, residentes f �

,
mando expedir o presente' edita

tdomiciliados no lugar Centro do

',_Moura, desta Comarca, querem ���zo�e��: ��i::I�odOnaCO:���le�ê:� OBJETOS PARA PRESENTES, VIDROS .. CAMISAS, PIJA-mover aepresente ação de usuca
,bre, digo, costume, e, por cópia ,O Opião em que expoõem e requerem

,publicado UMA VEZ no Dl ár-ír
a V, Excia , o seguinte:- I ,-

da Justiça e TRES VEZES nr r'! MAS, GRAVATAS", MIUDEZAS, PERFUMARIA, ETC. ,

Os suplicantes são posseiros, II;- -

mais de vinte e cinco anos, por
jornal "O Estado", de Florianó

I�,_ �,�polis, Dado e passado nesta ci "

'si e seus antecessores, de um dade de Tijucas, aos quato rer AI d" d
I

d ti t d�:l'\';��OUI���;�a��s:�o b��::r�'�e�!:� dias ,?o mês de setem�ro do ano t em e um gran e e varia o ser unen o e
,O220 metros de frente e 242 ditos de', mi l novecentos e cmquent� o

�'

de fundos até certa altura e, daí I seIs., �u, (a), Gercy ,dos AnJ,os II� d
�

estrelta com 110 metros de fren Escl'lv,ao"o datJ]ogr�fel, cO,nfe!'1 brinque os para o N,atai que se epronma Ites e segue com ,858 ditos do SU,?SCleVI, (a) CaIlos, !ellles -

O

fundos ou sejam 191,180 metl'osl
JUIZ de �az, no �xe,rclClO d� c�!" I

O

quadrados fazendo frentes aLes po de JUIZ, d,e Dlre�to, Esta con,

RUA CON'SEL'HEIRO MAFRA 9 FLORIANO'POLIS ,te em terras de Antonio Teodo forme o ortg innl afixado no sedr C '.
- -

'

•

1'0 âeraldo e fundos a Oeste com
dêste Juizo, )10 lugar do costu :, ,Oquem de direito; extremando "O me, sobre o 'qual me reporto'

��:teÉ:� :e::usSl�e e;!:'S!it�:d;� ,dO�a!:' supra, O Escrivã"

I
I 'o ��ii

.,

�[,! �n!,1 �o ,0,José bodovico Boni, e herdeiros Gercy dos Anjos I
dos Fraga e Luiz Colioni. II -

I
�

O referido imóvel foi .adquirid, A -V I S O Ipelos suplicantes, há quatro me,

I� O
ses, de Albino e Hercilio Garba,

Il'i, que já o possuiam há mais d, Avisamos aos interessados
trinta anos, e tanto a posse do", que por motivo de fôrça " �

s�pJicantes como de seus" ref"'; maio�, fica transferida 'para ,
"�

ndos antecessores, sempre forar;'
O dia 16 d t bro 'f d �

pacificas, continuas e ininterrup I. ,

e {lU U, ' a rI, a o

-,� RUA' CONSELHEIRO MAFRA' _ 9 _, FLORIA.NOPOLIS. �

·tas e ex�rcidas com "animus do,! "Fogareiro a 'Gaz", dasNor-. tmini", 'lU - Em vista do expos malistas do Instituto de Edu o

t? querem os suplicante� regula 'cação "Dias V,elho". t ,ó
l'lzar a sua posse sobre o refe I _04lllll:>H... ().....O__(t�()... ()....()....()....() ()._.()�()�(j._.()...i)�
rido imóvel, de ,conformidadf i
éom o disposto no artigo 552 d�

Código Civil e o Decreto Federal

2.4ª7, de 7 de março de 1955, qUl
modificou o artigo 550, do CÓ
digo citado, e para' o dito fim re

querem ,a designação do dia, lu

gar e hora para a justificaçãu
exigida pelo artigo 455 do Códtgo
"Ie P·rocess.:> Civil, na qtial dev,l:� "lIIli1íiii"'��"'liiílW."'.:rão se'r ouvidas as te'stemunhaf •

Giácon\<1 Marchi o ,Jo·sé Lodovic,)' ----,--"=-.....,,""'-......::.:...,_,z:
BOI1i, lavI'adores, residentes e do,

mic.iliados no local -do imóvel, a,'

quais comparecerão independen
temente de citação, Requerel11 Um Ford Prefec1: 1950 em

mais que, depois da justificação, perfeito esfado só a vista,
seja feita a citação dos interes-I ver tratar na. Rua 24 de
sados �incertQs e desçoilhecidos Ma' 930 E t, 't
por editais de trinta dias, bem

lO S leIo.

com dos confrontantes do ·imóvel

residentes no Centro do' Moura
do Sr, 'Dj)'etor .do Patrimônio da

-tT�iã,o por �ató�ia em Floria

nópolis e ·do·' Sr, representante
do Mínis.tério Público ne�ta Cida-

fi ES'l'ADO

EDITAL EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

mente arroladas, Requer mais
que, depois da justificação, seja
feita a citação dos atuais con-

Edital de Citação <de Interes- frontantes josé Sanches e Anto
sados- Ausentes" Incertos I nio Stad ler, residentes no local
Desconhecidos, com o Prazo do imóvel, bem como dos interes
de 30 dias. I sados incertos e desconhec'idn-

O Cidadão Carlos 'I'ernes por editais de trinta dias; do Sr
Juiz de Paz no exercício (h Diretor do Dominio da União pOI
cargo dé Juiz de Direito ds precatória em Florianópolis e dr
Comarca de Tf iucas, do Eil- Sr, representante do MinistériQ
tado de Santa Catarina, na PúblicO"' nesta Cidade; todos pa
forma da lei, etc., ra contestarem a presente açãr

FAZ SABER a todos quanto no prazo de dez dias, de acô rdc
interessar possa o presente edi com' o exposto no artigo 455 ci
tal de citação de interessado' tado, sendo, afinal, reconhecidc
ausentes, incertos e desconheci o domínio da suplicante sobre
dos, com o prazo de 30 dias: vi referido imóvel, cuja' sentença
rem ou dele conhecimento tive lhe servh-á de título habil parn
rem, que por parte de Izabel Ra a inscrição no Registro de Imô
mOS Martins lhe foi dirigida II veis, Dá-se á presente o valor de
petição do teor seguinte:- "Ex. Cr$ 3,000,00 para os efeitos le
mo. Sr, Dr, Juiz de Direito de gaís, Protesta-se, provar o ale,
Comarca, IZABEL RAMOS MAR, gado com testemunhas e vistoria
rINS, brasileira, de, profissão se necessário, O solicitador que
doméstica, viuva, residente na ,I esta as�ina tem sua res idêncin
cidade de Porto Belo, desta Co' nesta CIdade, onde recebe cita,
marca, por seu assistente ade,. ção, Tijucas, Iode setembro' dr
ante assinado, quer mover apre, '1956, (a) Cla�dio Caramurú dr
sente ação de usucapião em qur Campos", Em dita petição foi
expõe e requer a V, Excia o se exarado o seguinte .despacho :._
guinte:- I - A suplicante ó "R, Hoje, A. Desígne o Sr, Escri
posseil'a, há mais de vinte e cin vão dia e hora; no local do coso

CO anos, de um terreno próximr I tume, para a justificação, feitas
á cidade de Porto Belo, desta

I
as devidas intimações, 'I'ij ucas

C.omarca, com 324 metros de 5-9-1956, (a) Carlos Ternes
fundos e' 89 metros e 20 centí.; Juiz de Paz, no exercício do cal'

nletros de frentes até o Ribeirãe
.
go de Juiz de Direito", Feita a

do Tapume, onde alarga com 127 justificação foi exarado o se

metros e 50 centímetros de fren I guinte despacho:- "Vistos, etc,
te entre o mesmo i-ibeirão e .�

I
Julgo por sentença a justifica,çâo

.caminho do Zimbro, incluindo-se i ret�·o, procedlda nestes autos de
nesta largura (de 127,50m,) 5&, Ação de Usucapião, a requer imen.
metros para o norte, indo extre I to de Izabel Ramos I\{arti�s: pa
mar em uma linha sêca de 37 mr ra que surta seus devidos e juri
tros com terras de Antonio Sta dicos efeitos, Citem-se, por man

dler. O dito imóvel faz frente IH dado, os confrontantes conheci
referido caminho do Zimbro � dos do imóvel; por editais com <

fundos com quem de direito, ex, pl;azo de trinta dias, a sereni pu
tremando ao norte, em toda 8 blicados conforme determina o

sua e::ctensão, em terras de Au, § 1:0 do artigo 455, do ç, p. C"
tonio Stadler e 'ao sul em terra' os Illtel'essados incertos; pesso'al.
de José Sanches e a Rua Tira I mente: ? Dr, Representánte dô
dentes, de onde parte de sul a, M, Publico; e, por precatória, D

norte os referidos 127 metros e 50' ser expedida para o Juizo de Di.
centímeti'os até encontrar a !'e'lreit� d� l.� Vara da Comarca df
ferida linha sêca que separa ter, Flol'lanopolls, o Sr, Delegado do
ras -de Antonio Stadler, II - A Serviço do Patrimônio da Uniao
referida posse pertencia, há mab! Sem custas, p, R, I.. Biguaçú
de trinta anos, a Bento Ramos 18-9-56, (a) Jaymor Guimarãe?
pai da suplicante, que tendo fa· Colaço - Juiz de Direito". E pa,
lecido ne�sa

.. época, ap:i'oximada, ra que chegue ao cQnheciment<
mente, a suplicante continuou, dos interessados e ninguein pos,
exercendo a referida posse do sa alegar ign,orância,. mandou ex.

imóvel, como sua, em companhia' pedir o presente edital que ser:!
de seu' filIado marido Lucas Ra I afixado na sede dêste. Juiz.o, no

mos Martins, e falecido êste há
I
lugar do �ostume, e, por cópia

alguns an'Os, a suplicante prosse- publicado' UMA VEZ no Diário
guiu no exercício da dita pOSSi I da Justiça e TRES VEZES a�

pacifica e continuamen'te com ,Jornal "O ESTADO" de Florianó,
"animus domíili", sem interrup, polis, Dado e passado nesta cida

lã.o·, como já o faziam seus lante ' fie. de.. Tijucas, aos desoito. Qiaf
cn's'sores, III - Em vista do "ex do mês de setembro do ano, ,de

Ptlf.to quer a su-plicante' regula'ri _!,)li I 'Ilt)vece'ntos 'e cinquen-ta r

zar _li. sua posse sobre o referido, seis, Eu, (a,) Gercy dos Anjos
imóvel, de conformidade com o, Escvivão, o datilografei, confer

disposto na lei federar 2,437, de' e SubscI'evi. (a) Carlos Ternes
7 de março de 1955, que modifi· - Juiz de Paz, nó exercício do
cõu o al't!'go 550 do Código Civil cargo de ,Juiz de Direito-" E�tá
E para o dito fim requer a desig· conforme o original afixado na

nação do dia e hora para a jus· sede dêste Juizo, no lugar do

lificação exigida pelo artigo 455. costume, sobre o qual me repor:
do Código de Procésso Civil, na' to e dou fé

qual deverão ser ouvidas as teso I Data supra, O Escrivão
temunhas que ser.ão oportuna Gercy dos Anjos

EDJTAL
qllirida, em 1931, aos herdeiros de;' todos para 'contestarem H

.-Je Fernando Nunes dê Sant'Anna presente ação dentro· do prazo de

por Tomé José Gonçalves, que 'dez dias, nos termos do artigo
�1l1 1944, a transferiu para João 455 do Código de Processo Civil,
José Frutuoso que por sua ve? devendo ser, afinal, reconhecido

vendeu á Requerente, elil 23 d. Q domínio dos suplicantes sobre

� unho de 1951, ressaltando-se o referido imóvel, cuja sente'nça
,

que tanto os atuais posseiros co lhes servirá ae título habil p,ara
O Cidadão Carlos Ternes

a l',nscriçiio. no Registi-o de Im6
" .. mo seus an te.cessores sempre

"

f
Juiz de Paz no exerclclO u{

vel's Pr'ot'estam pelo depoimento
't d mantiv.eram de modo pacifico

cargo de Juiz de Direi o 3
. ,

t elnbaI'gos da de t'estemunhas e vistoi'ia, ,se ne.

d E 111111 errupto, s�m ,

Coma-rca de Tijucas, o _s cessa'l'l'o, Da' -se á presente o va
. quem quer que seja, bem assim

tado de Santa eatarma, na
com ânimo de' dono, III _ 'Em 101' Cr$ 3,000,00 para os efeitos

forma da lei, etc.. vista do exposto, desejam' os legais, O socilitador que esta ,a�
FAZ SABER a todos quanto� 'SI'na telll sua -,resI'de'ncia nestD

d' Suptes, l'eg'ularizar a posse do
interessar possa o presente e I

CI'dade, onde recebe cita.ção, Nes,
d imóvel descrito no item l.o para

tal de citação, com o prazo f
tanto requerem a V, Excia se tes termos p, deferimento, Tiju

trinta dias, de interessados au .'

cas, 2 de agosto de 19/56, (a)'d.igne ma"dar designar dia e ho
sentes, incertos e desconhecidos Claudl'o Cal'amuru' de Campos

t' ra e local para que, justificados
virem ou dele conhecimento I Assistente ,Judie-iário, '';Em di
verem nue por parte de Delau e julgados os fatos, na forma

'f
'

d
'

, -,. dos al'tia'os 454 e seguintes do ta petição OI exara o o segllm
dino João de Souza e s/mulhel, b

, "R h' Ad'
Ih

." 'd t'
-

do teor C, p, C" com a presença do lIus, te despacho:- oJe" eSl,

e fOI dlngl a a pe Iça0 I t
' -

I MP' 't d gne. o Sr, Escrivão dia e hora
s

:
t ,_ "Exmo, Sr, Juiz d� re orgao (O " ",seJa CI a _o

Pegull1 e,

"d df I por' mandado, o confmante Joao no 'local do costume, para a jus,

J
a� no eDx,er?tIClod °c cargo a _

i Cal'}in, residente nesta Cidade; ti ficação, feitas as devidas' inti
UIZ de nel o, a omarc. 'I , P 'bl' . mações, Tijucas, 6-8-1956, (a)
Delaudino João de Souza e ,'sua pessoalm,ente, o, DI,�, U ,ICO,

.:l'.. .

Ih M' J 't de Souza I
por e<htUls de trll1ta dIas os mte-' Carlos Ternes' - Juiz de Paz. I

• IllU er ana acm a
I

' , , no exercício do cargo dE! Juiz de'
b

., t' d tEsta ressa( os IncertQs e, por precato

Irasllell'os, na uraIs es e '" FI'" I" S " d
' -

-d '1 I 'd' I d" renda- lIa, em Ollanepo IS, o elVlço. o , ,

-

d't
'

o, e e aVIa 01 e e a e p .

Pt' •. r U
,. • dos 'do imóvel; por e J ais com I

d'omésticas, residentes eTI;! Timbé
a nmol1l� (a 1111\0, na pessoa p-I:azo de trin,ta dias, que serão

IPrimeiro Distrito dêste Munici, 'âe seu Dll'eto_r, .todos para con
publicados uma vez no Diário do

pio e Comarca. por seu assisten, t�stal'em a Açao, no prazo de ?e� 'Justiça e três vezes no jornal'
te judiciário infra assinado, es' diaS, como lhes faculta a L�l ,e "O Estado" de Flol'Íanópolis, os
tribados nos artigos 550 e 1552 acompanharem o pl'ocesso ate fi. interessado� incertos; pessoal,
do Co'dl'go Civil, o primeiro alte, nal, sob pena de ser a' mesma

t D R tante do M
'I d' I d I

men e, o r, epresen
rado pela Lei 2,437, de 7-3-1955, JU ga a pr,oce( ente e, � ano, por Público; e, pOl.' precatória, a seI

quel'em propor a presente açãe lentença, a qual servIra de tJtu,
d' d J' de DireitO'

'h'b'l . t
' -

R expe 1 a para o UlZO

de usocapião, na qual pe '� a I para, r,anscl'Içao no e,
da l.� Vara da Comarca de FIo,

dem permissão para expOI ;Istro. d� Imovels, Protestam pe, rianópolis, o Dr', Delegado ,do
e afirmar requer8l' o se- o de�ollnento pes�oal, doe _

qual, Serviço do Patrimônio da União,
gUinte: -- I, - Que, há mais {uer lI1teressado, mqulrlçao de

Senl custas P D I Biguaçú
, ;estemunhas vistoria se l1Eices·

.• " . �., ", _

de vinte anos,_ por SI e, seus an
<ária e dem'ais rovas em direi,

10-9-56, Ia) ,J�ymor ?Ul,!n�;ae�
, tecessores, suo pOSSUIdores de, .. 't'd D

,P , Colaço - JUIZ de Dll'eJto
.
E

, I "TIM ,o aull1l I as, a-se a presente (>
h

'
.

Um terreno SItO no ligar
I I C $ 300 para que chegue ao con eClmen

BE • M'" Comar la 01' < e ,r
"

0,00, para os e , I''', deste UIllClplO e "'t I
'

T" 30 d
to de todos e nmguem possa a e

ca, com a área de 100.480 metros

I ítel dOS 1e9g5a61!', IJucl'as'd' Ce agos,
gar ignorância, mandou expedil

"
o e , (a) G au 10 aramu' '

, ,

f'quadrados, o qual tem as segull1
'd C A 't t J d' q presente edItaI que sera a Ixa,

t
-

t 't' I'lI e ampos SSIS en e ,u I, • J" Ies confrontaçoes e carac erIS. I
",

"E d 't' t'
-

f'
do na sede deste UlZO, no ugaI

Cas:- Frentes, a Leste, com r �larlO, m, 1 a pe Iça0 �I e�,a, do. costume; e, por cÓpia, publica
estr;tda públicâ estadual, numa lad? o segull1te d�s!,ach�,- A

do UMA VEZ no' Diário da Jllsti

linha de 30 braças, subindo nes �eslgn� o S;, E,S�l'IV�O dIa e ho
ça e trê)! vezes no jornal "O ES,

sa altura numa extensão de 101 lU pala a

Jl.IS�tflCaçaO, �o

10�a\l'
TADO", de Florianópolis, Dado

ntet�os, onde quebra para o Sul d,o co�tume" �eJtas as devlda:� 111
e 'passado nesta cidade de Tijú

�té atingir a extrema, numa. ex· tllnaçoes, TIJucas, 30-,8-1956, (a)
cas, aos qllatol'ze dias do mês d',

tensão de 24 braças; nesta partr Cn-'Ios �e�'nes - JIHZ de, Paz setembro do ano de mil novecen

do imóvel divisa com terras de �� e,xe�',clclO, do ca:go ,doe. J�IZ d� I tos' e cinquenta e seis', Eu, (a)
herdeiros (�e Zeferino Sant'An- �reJt�, FeIta a, JustlflCaçao fOI I Gercy dos Anjos, Escrivão, o da

na; ao Sul, nunla extensão dr �l�fel'lda a segumte sentença:- tilografei, conferí e subscrevi

905 metros divisa o imóvel COm VlstO�, e,t� .. J_ulgo por sente� (a) Carlos Ternes - .Juiz de Paz

terras de herdeiros de João Joa �a a JustJf1caça� retr�, procedI
no exercício do cargo de ,Juiz dr

qUim de Sou�a; a Oeste, numa
(a �:estes autos ,de Açao de Usu Direito, Está conforme o ol'igi.

de 54 bl'aças con- C�PIUO, � reqIJel'II11ento de Delau
nal afixado na sede dêste Juizo

Rio da Itinga e aO' dmo 'Joao, de Souza e s/mulhel I
no lugar do costume, sobre r

linha de 800 me, Maria J aClOta de Souz�, �a:a qUI qJl:lI me reporto' e dou fé, -

d surta todos os seus JUl'ldlcOS

Ir
, -

com terras e pro, D O E
legais efeitos Citem·se, por man ata supra, scrlvao

dado, os confr.Qntantes conàeci· 'Gercy dos Anjos

.nnzo DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS

'Edital de Citaçãó de' Interes
sados Ausentes, Incertos e

Desconhecidos, com o Prazo

de-30 dias.

Vende-se VARIZES?
USE

HEMO·VIRTOS
LíQUIDO E POMADA

Uma casa de madeira com 5 peças e um Galpã.o com

hôa água, teneno com 99 milrnetros quadrados, tendo
pma chácara com 200 pés de nonas, 2'0 pés de vergamo.!
tas, 36 pés de limão, muitas laranjeiras açúcar, bananei-
>:as e cafeeÍ1:os_ etc. «, ,. " ,;;:..

Terreno próprio para lavouras, menós o arroz, este
terreno está situado em '.Ratones, Tratar no mesmo lo�al. Geladeira'

CASA MISCELENIA I O ESTADO ,Vende-se uma, 7 pés cúbicos,
Grande variedades de brin-,I O mais antigo diário de Marca "Champion", A tra-

quedos '

... Santa Catarina. tal' neste jornal, das 14 às 17

R. Consel,heiro Mafra n. 9 Leia e assir::e horas.

\

/

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I,
..

A� 'f� K � j Desaparece qualquer

lIomena�ens ao sr. . o o DO er I CAIRO. ����gOE��n,����,��n,. tom,
o GO'Vrno e o povo de San- Tribunal de Contas, Dr. Hen-, to da Base, -afim de receber presídente do Superior Tri co Gallotti, Gomes de Olíveí-

I
fontes selm-oflc�a:s ccnsíde I C?nhe�imEllto. �o c�so, o f;:

ta Catarina prestaram, na. rique Rupp Junior, Des, Hen- os restos mortais do saúdo- bunal Eleitoral. ra e Rui pal,ll1.eira, ,tendo a, ra-se. que a d'ecls�o anglo-I' �Ito n�o p�r�I�I�:ra das de-

tarde de segunda e na ma- rlque da Silva Fontes, Dep I SO barriga-verde e apresen- i Delegações do Interior Mesa de assoeíado as home-
j amer:cana de apr esantar B. lIberaçoes., imciars, por �a

nhã de terça-feiras últimas, Paulo Konder Bornhausen tal' condolências à família i Várias delegações do inte-: nagens prestadas pelos ora-j questão do canal de

suezdao1t
Ver re?elIdl? d� Pldano a In.

homanagens" de, gratidão e Deputados Estaduais, Pref,ei enlut_'ada. Foi, tampem, de-
. ríor do Estado, rspresentan- dores. con:elho d:e segurança as :rnaclOna izacao as opera-

re�onhecimentõ .ao saudoso ,to Osmar óunna, Vereadores posítada coroa de flores na-' do ,municípios e diretórios i Naçoes Unidas faz desapare. çoes do cf\:nal.
conterrâneo Dr. Adoípho Jornalístas e outras pessoas turaís, pelo Partido, na cã- I

da U.D.N., estiveram pre- _

Na Câmara os srs. Flores cer quase por completo o

I' Enquanto isso.' o trânsito
Konder, faleddo na madru-I da sociedade local. mara ardente. Ao Palácio

I
sentes aos funerais. ,

da' Cunha e Rui Santos

fi-I
perigo da guerra., _

marítimo pelo canal se con-

gada na Capital Federal. I O DIARIO DA. TARDE es- compareceu, para prestar ho-I No Senado e u'a Câmara : zeram o registro qo faleci- Nos referidos ,cír,ciulos' diz- i si�'�'a no�mal. .on.tem, a ad-

A notícia do passamento tava representado pelo seu rnenagens, o dr. João David ., RIO, 26 (VA) - No início ment� do sr. Ad.olfo Konder se t�mbem, que, embor.� .0 I mmlstr.açao e�Ipcla do canal

do ilustre catarínense, tão I
Diretor, Jornalista Tito Gar- Ferreira �ima, secretária.' da sessão de hoje, O SE)na- e �als ta�'de, os .s1's. Afonso I'

presidente se mostre Ihclí-
j c?nduzlU , .42 vapores pela

I .

Geral do Partido. No enterro I do aprovou um 'voto de pro- Aríons, ElIas Adaíme e Celso nado, com reservas, a que o VIa marítima.logo conhecida em todo ' o

I
valho.' ,

I
'

.

R D J foram representantes Os srs.: fundo pezar pelo ralecímen- Br-anco requereram ..
a i11'13er-território barriga-verde, cons

, �. Excla.. evma. om. �a- ,

ternou profundamente ti quim Dommgues de Oltveíra deputados dr. Aderbal R. da 'to do ex-governador de San- : ção em ata de. um voto de p�
quantos conheciam a sua vi- fez-se representar, à chegada Silva, dr. Ferreira Lima, dr. I ta Catarina, sr. Adolfo Kon- zar pelo falecímento do anti

da e a 'sua obra, tôda dedica- da urna em Palácio! pelo Rubens de Arruda Ramos e, der, que foi constítuínte de' so político catarinense, bem
I.

da aos ínterêsses de' Santa Monsenhor Frederico Holb, sr. Roberto Oliveira. 11934 e representou 'seu Es-
i
corno" fôsse �eser'vada a h�- I

Catarina. Cura da Catedral Metropolí- Sociedade "Amigos de Adol- tado nas duas casas do oon-
!
ra do �xpedI.ente da, sessao I

Do Interior chegaram ao tana.
,

pho Konder" I gresso Nacíonal. Sôbre a pe,r-, do ?rOXlmO dia 26, �a� a etxal- (Palácio do'Governo mensa- O sr. Almirante Comandan· A Sociedade de "Amigos de sonalídade do ilustre, extin-, tação de sua memorIa,. en- ,

gens de condolências, não só te do VO Distrito Naval foi Adolpho KondeI''', da cidade to, raleeído ontem nesta ca�i ; d� sido tal requerimento a-Ide diretórios dos partidõs r�prEsentado pelo Cap, Isaac de Mafra, "fez-sa representar tal, falaram Os srs, Francls-, provado.

políticos .como, também, de do Amaral. pelo Jornalista Tito Carva-
i

" -----..;...-----A,---------------------

�::���t�!�aesrodad:O'�te�;:�;' C�����i��:�e;lig:�S;:zera�� lho.

Centr� Cata.rinense I O Gov!a���e��er�m�ta!a?Ve!��eiro�m�!a !?2C!d? ��-��i�t�I!S�iPlamaoCia
. do comércio, da índústría e representar por delegações, O Jor-nalista TItO Carvalho

d f"
- manhã dê Chefe de Estado a atingir as ao nosso Estado. �ealmente tao ao gosto da época, e cu.

t b C
a pro eriu, na

J' a carreira abracastes dede outras atividades.' - bem como municípios do in- representou am em o en- . -'-'- d f teí A g ntína viestes mas o destino na-o' ontem, no salão de honra o ron eiras com a r e '? , "_1ício, porque sêntieis' noNo A'e'ropo,t·t.o Hereílio Luz teríor do Estado, cuja rela- tro Catarínensa; do Rio de à isaíd t O t C t íne 'pOr·mI·tI·u qu pude sei 'v rPalácio do Governo, a \saI a no ex remo es e a arI ",u- v
' e

.

s s I e' sangue a vocação irrestrita
O avião que conduziu o çãô publicaremos em edições Janei�o.. ,�do f,erétro do, '�audoso con- se, quando não existiam, ain-' como eu ví, os trigais res- das pugnas política;s,� cujas

corpo do inesquecível conter- subseqtuentes. Superior Tribunal ElelOtral
t

-

Ad } h KIn der da estradas de penetração plandescendo noS ,vales e na!'. anilas soubestes _terçar com
O D AI Pdi

erraneo o�p o ,..,u ',' ., .

d I bravura e elevacao com al-rânêo, contratado especial- O adeus (lo Goverpo e do ,sr. es. ve� e roOsa 'a comovedora oração a se- pelo desconhecIdo e lon:gm· montanhas, quaIS estan ar-
tive e 1 ld d"' tt 1 G e no do Es P Presldente/ do TrIbunal Re- . "h'nt rland" t d f' d

s ea a e, sem ran·men e pe o ov r - ovo
gUIr' quo 1 e

.' . ,es e e e e esperança no Isig{êhcias nem _ capitulações,tado, atendendo aos últimos Antes de ser ini'ciado o gional �l�itoral, r.epresento� "D�. Adolpho Konder, I Com.o lum neo-bandelran- Brasil. pois o vo'sso espírito se es-
d,esejos do dr. Adolpho Kon- transporte da urna para o o sr. MIUlstro LUIS GallottI, -

Nesta mesma casa, que ilu- te, a vos'Sa preocupação er.a Era a riqueza que anun- traturara, desde moço, em
f t d D . ,.

d I d d d -d'l t f t·· lt pricipios rigidos' e enflexI'-der, mani es a os ao ep, Cemlteno a rman a e os minastes com a' vossa inte- 1 a ar as ron eIras cu u- ciastes como profeta 'e e's-
veis.Antônio Carlos Konder Reis, Passos ,no 'Salão de Honra Dr. leona rdo ligencia, e engrandec estas rais e econômicas do Esta, timulastes como estadista. A v'Üssa fibra era indomá.segundo os quais desejaria, do Palácio, o G'Üvernàdor com o vosso civismo, impo�- 'do para que ,coincidissem Eram OS grãos de auto que V!el, 'e assim continuou até

ser sepultado ,em Florianópo- Jorg,e L;tcerda. prOferiu a 0- Petrelll' me o destino a dolorosa mis- com as fronteiras geog�áfi- invadiriam os lares na vos- o fim. Nem a prolongada'
lis, terra que o ,elevou políti- ração que, publicamos em se- ' I são de trazer-vO's as despedi- caso E, na'.:: lindes distantes sa expressão vatici�ad'Üra. 'moléstia, que vos 'Surpreen�

E C ·t 1 d
" '\ ' deu em plena luta, COnSe-camente, chegou ao aeropor- parado, ,o que constituiu o m nossa apI a , on e se das ,do Govêrno e do' Povo despovoOadas e êrma.s, fincas- No Governo do grande HeI'· guiu abater-vos o ânim.o.to Hercílio Luz, exatamente adeus do Govêrno e do Po- achava enfêrmo, veio a fa de Santa Catarina. tes uma escola na localidadfl cílio Luz,' evidenciastes, ain- Fremia dentro de vós uma

às 17,30 horas de segunda- Vo de Santa Catarina. lece,r anteon�em, o sr. dr. QuancLo ,manifestastes, de Barracão, para que os da jovem, à frente da Pasta seiva renovadora, como a

feira. Acom�anhavam-no os Homenagem do Município Leonardo Petrelli,

engenhei-I
pouco ante!s do desenlace fa- nossos patrícios, que ali só da Fazenda, qualidades de daquel_as plantas nordestinas

t t d d C b "I h 1 .. que nao, 'socumbem, nem ásrs. Brigade·iro Eduardo Go- Frente à Prefei ura Mu- ro/, apm:en a o a o
.

rasl. tal, 00 desejo de serdes se- dominavam o espan o, se ver dadelro r,enovador. Na inclemência das soalheiras.
mes, amigo inseParável do nicipal foi pr,estada homena- Muito 'conhecido e estima· pultado, em Florianópolis integrassem no conhecimen- Câmara Federal, 'como líder Só ao fim quase- ao têrmi- '

. extinto, Deputado Antonio gem do Município de Floria- do em nossa terra, que ser-I destes o último testemunho to da língua pátria... da banéada catarinense, im- Ino da Vlossa jornada, na

Carlos Konder Reis, pela fa: nópolis, tendo falado o Pre- viu devotadamente por lar- - e o maior que podieis dar Poropugnador da �ndelPen- primistes o fulgor, {lo V'ÜssO cll;rta que me. escrev.estes
b t

' d't d -

d
.

I ha apenas 16 dIas, e que re-mília, Acadêmico Jorge Bor- reito Osmar Cunha. gos anos, nas o ras por ua- - o guan o era gran e e dência eeonomica' a' naCIo- talento e da vossa cultura. pontaram as primeiras no-nha.usen, r�presentando o Suspensas as' honras rias, a notícia de seu passa- nobre o vósso amor pela rlO's- .

nalidade, lan-çaste's, antes de, Como Governador, não fostes tas do desal,ento, quando me
,ex-Govermidor Irineu, Bor- fúnebres menta causou viva conster- sa'Hha.

'

mais ninguém, em terras um satélite ocioso da rotina, dizeis, repetindo Q verso de
nhausen e sénhora Marieta 'Ell1 face do que preceit'íla nação. O povo, que desfilou em bras�leiras, o pregão CIVICO pois tinheis 'Ü sentido da B,ilac: "já me estou aproxi-

O t· t d'
. .

'1-' d' t d -

d t·· - mando da curva extrema doKonder Bor,nhausen, e o d�. o Regulamento da Policia ex m o elxa VlUva a SI enclo, Ian e o vosso em favor da expansao a 1'1- p�sterIdade, que dava a to- caminho extremo".William Alfredo Meyer. Militar, que não Permite 3xma. sra. Alice G.onzaga pe,.loorpo, pranteando-voS' em ticultura. mCa aos 'vossos empreendi· I Ontem, entretanto, ao re.
A urna mortuária foi reti- honras militares ,em" dias trelli, e filhos .os §.n dr. Ar·

I c�movido preito de. sa'udade, E ontem, Dr. Adolpho Kon, mentO's. No Plano rodoviá-, tornar do oeste, eis que en-
rada do aparelho pelos 8rs. chuvosos, foram estas sus- mando PetrellI, dIretor do

I
nao esquece o amIgo, que :ler, retornei do extremo. rio, no canipo agrícola, na co,ntro _nova. carta v.ossa, es

Gov,e'rnador Jorge Lacerda )ensas por determinação do InstItuto do Café, Santa Pe- sempre _fostes, dos' humildes Jeste, daquela região que; instr,ucão pÚbUca no' siste-! Cdl'lt� .ha 9 dIas aptenas,. quan-, I .

d l' . . ,..;" . ...' I 'o Ja vos' encon ravels noBrigadeiro Edluardo� Gomes Jovernador Jorge Lacerda. 'trelli Neves) viuva do enge-te pequenmos, e guar a as 1- )retendlels rever, agora, nes, I ma Pemtenclano e em tan· proprio hospital e nela dizeis
Dr. Paulo Fontes) presidente :oro ,entanto foi detel'minado nhe1ro Gilberto Santos Ne-' ções qy.e nos legast.es coOmo te mesmo mês de setembro tos o11t1'OS setores, marcha- que, após a operação; i,reis
em exer,c'ício' da ,UDN em :.lue a: escQlta acompanhasse Ves ·e o Mario Gonzaga Pe cidadão 'e como homem pú- __'6:;__ ,I veis galha;l'dam_ente, na van. repousar, I?a:ra voltar às ba-
Santa Catarina, Dep. Konder '1 urna até o Cemitério da trelli, estudante

_
em Cmiti, blico':::'" o estadi,sta moderno

8
' .' guarda do tempo capita- talhas polItIcas.

Bornhausen, pr,esidente da [rmandade do Senhor dos 'ba. que soube' imprimir n()lV-Os

usca 'p-eS",neandO
a� inteligê'�cias e as q�!�a�fl�fn;�l��s troe�ce�'gi�'�Assembléia Legisl�tiv� e Passos. Ao sepultamento dos seus rumos à administração do

. • vontades. ( tigado, súbitamente o trans-
membro's da família. �a Igreja do Menino Jesus restos mortaís, realizado às Estado, à qual vos consagras-

. Presidente çio antigo Par. figurava!?, numa instantâ-
A nossa reportagem obser- Ao chegar o corpo à Ca- 17 horas de ontem, compare: tes em múltiplos 'setores, co·

" tido Republicano Catarinen n,e� lummosa presença da
d ',)ela do Menino Deus, no ceu elevado número de pe's-I' �o autêlitiêà pioneiro da ter-

I

s'e éreis um lideI' nato prImavera. Eram 'Os profun-IVOU que gran e· era a massa 'É habito, na serra, ca- criador de abnegados de- I dos, l!-pélos que re_nasciam dohumana que fôra àquel,e ae- Hospital d,e Caridade, lá já soas, vendo-se inúmeras Co- ra _b!uriga-verde.,.
boclos carnearem alguma dicações, 'Porque soubeste�

, eSPIrIta. do velho I.Idador numroporto, a fim de, homena- 3e a'chava compacta massa roas sôbr,e o coche fúnebre. I 'Mal iniciastes o Governo,
rez, de longe em longe, ser, antes de tudo, um de d.er,r:;tdelro e ob.stmadÇl desa-

geando a memória do Dr. popular. A Missa de Corpo A' éxma. família enlutada is'1o 'há trinta anos atrás, v-otado servidor dos vossos fIO �, marcha mexoravel do
I' para comerem' os miú� destmoAd 1. h K d a mp Presente foi oficiada po'r S O ESTADO apresenta votos' empreendestes uma Jornada amigos. .

o�p o on er, co a-
,

f' t doS, repartidos, e troca- , Fostes nas ho'ras ,s.om- Dr. Adolfo Konder.nhar o seu corpo até o Pa- Excia. Revma. 'Dom Joaquim de pezar. i atraves das ma as e das
rem o xarque por manti- 'bria'sda 'Ditadura,. pregoei- O amor à dignidade ,e a

lácio do Governo, onde che- Domingues de Oliveira, co-
'mentos, quando, no. .fim 1'0 da Lei e da Liberdade paixão da honra foram os

:g'ou às 18,15 horas. adjuvado por MonsenhOJ L t
•

d' E t d do inverno, a falta de por cuja restauração vo:; traços p.ermanentes do vo·sgo
Câmara ardente n.o Salão Frederico Hobold.

' ,

1 O er'la O, S a o batestes com o me"smo en- eS,Rírito, patrimônio que nos·
, gêneros c.omeça a apurá- tusiásmo dos .tempos de legaste .e qué Se inspirou nade HOlU'a Cerimônia à beira túmulo

I RHSULTADOS OH ONTilM los. ! mocidade, sob o comando licão luminosa do estadistaChegado a Palácio, frente Na Irmandade do Senhor '

n Em Pl'ubici, os lavra-
.
daquêle por quem tanto Vos dá antignidade: "a paixão

ao qual grande 'era o número Jesus dos Pa'ssos, após as 5.233' 250.000,00 Flórianópolis dores Marcilino da Silva, i devastastes e que aqtui sr da honra é a úni,ca que ja,
de pessoa's de tôdas as ca- olenidad s na Capelado' � encontra, ·vosso Hei amigo, mais envelhec,e, e no fim da,s e 3.042 25.000,00 Caçador Izidio Antunes de Oli- 'para acompanhar-vos à úl, vida, o prazer não consiste,madas sociais, fói a urna Menino Deus, o dr. João Jo· 10.328 '20.000,00 Florianópolis veil'a e José Carvalho, i tima morada _ o eminentr como pretendem alguns, emconduzida para .o Salão-de- 3é de Souza Cabral, J,uiz do 1.114 15.000,00 Florianópolis resolveram ,fazer isso. I bi'asileiro Brigadeiro Eduar' amontoar riquezas, mas em
Honra onde ficou em Câmara Tribunal de Contas, profe· 1.641 10.000,000 Florianópolis Mas foram pesados:' o do Gomes. . inspir'a;l' respeito".
Ardent,e', até às 10 hora'.> de riu àbeira túmulo comovo . Trazieis no ,espiríto das Ide em paz Dr. Adolf.o! As
ontem.
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FENOMENOS POLIT-"ICOS-----O--
..

OS
fisco estadual caIU-I�es, origens europeias, o senti-, vossas lições e vossos exem-

Uma guarda da Polícia Mi. ��r�po:e��:�ão �:m��:� o-�� I �o,�:7::�d: ��e��;;;���
-

i :r���s e'u��;�����esdO�atf��; '-����osc��o :asa�g�f������g
lit r em' .atitude de silencio ilustre político e admintstra '

Na bucha! o sentido telúrico das nos-' na consciência dos contem,

�;::.to:"�::e:�nd.h�:�:�; Fi��in�: i;::. p�;����� '0;:; GRINDES CaRTAZES l.��n�':�.:.·::o::::;:.�� "i',ã�'�:�a�J�akam 0'. to,·
1 ��:��,l��d� ..�a ffi'móda da

da urna até ó momento dos

I
mais eloquentes, foram o úl-

.

(Por OBSERVADOR.) 'os a interpôr .o recurso,
funerais.

.

timo adeus ao dr. Adolpho Os que se põem um pouco à margem das com- prontificando-se a au-
Durante toda a tarde, no i- Konder, aaeus dos s,eus a- petições politicas de nossa terra e se colocam numa xiliá-Ios. Mas a multa

te e manhã de ontem, milha- migas, correligionários e ad, sit!lação mais à vontade para '.observarem os fá- fora paga pessoalmente,
res de pessoas visitaram o ,niradores. tos e ocor..;ências nas esféras governamentais, po- sem guia de rec,õlhimento
corpo; ·desfiland.o. silenciosa- Regressou o Br�gadeir.o dem com mais liberdade e certo 'despreendimenJo e sem recibo! Como no
mente. O \Brigadeir,o .Edúárdo Go� 'c.o�hér observações interessantes.. caso das placas de a,u'to-
No Salão-de-Honra perma- mes, que aqui veio acompa- Aqui em Santa Catarina para e· PGr exemplo móvei,s, oc.onido lá'mes-

neceram durante horas, o� nhando o corpo ,do dr. Adol-
como também para melh.or afixar e justificar mo e que, denunciado,

SI·S. Governador Jorge Lacer� pho Eonder, seu amigo de
nosso título, apresentam-se fenôm�nos de .. 01'- com nomes e números,

da, Secretários de Estado tôdas as horas, ,regressou, dem política bem sugestivos através dos latos não mereceu mais que o
Paulo Fontes, Mário Or,estes ontem mesmo, à q_apital Fe- que encerram. Sim, fátos positivos e à vista. sepulcral silencio oficial.
Brusa, Aróldo de Carvalho deral, em avião da FAB.

�alaremos dos "grandes cal'ta�es" que vieram A,g.ora, aí fica essa .ou-
Hercílio Deeke, Desembar- 'Homenagem do P.S.D, da periferia para o centro, c.onduzidos por uma tra ,denúncia, que nos

gadores Ferreira Bastos e A direção estadual do Par- fama que lhes criou uma auréola santificada e im- trouxeram à redação.
Alv,es Pedrosa, respectiva- tido Social Democrático, re-

p.onente entre os "santos do dia" no metier polí- J x x

mente, 'Presidentes dos Tri, presentado pelo deputad.o tico.. x
bunais de Justiça e Eleitoral, federal dr. Aderbal R. da Sil- Conhecem.os os seus "cartazes" como sendo, Por aí Se vê que cert.os
Procurad,01'es ,e' Auditor ,do va, compareceu ao aeropor- homens com - a capacidade profissional de serem agentes do fisco' os

____ ___,., �.inda guindados a alturas muito maiores. Homens tais -admitidos no govêr-

N.O 1 q�e haviam já se c.olocado em situação de jamais no passado:, sem concur-

aceitarem qualquer carg.o público ou altas comis- s.o e sem folha c.orrida
sões com aquela capacidade e formação moral - estão aplicando a seu

de dirigirem e nunca., serem dirigidos ao sabor de modo 'as seráficas reco-
qualquer injunção· especificamente partidária, pa- mendações do governa-
ra que assim, conservasseIU .

.os "notáveis" c.oncei- d.or, no tocante às rela-
t.os que haviam para si adquiridos... ções cOl'dialissimas, ,e

Chegam à Capital e vão para os cargos onde amistosissimas que de-
dantes mostraram competência '� iniciativas para vem existir· entre os con-
um bom comando nas coisas públicas 'do, Estado. tribuintes e o fisco. Se7"

Homens qUe não nece�sitam de "empregos" e gundo tais recomenda-
que pOdanto, não se limitàriam a dizer o submis- ções, para uso externo,
so "aro,en" a toda a sorte de mandonismo' interes- aos fiscais, antes da
seiro na estreita concepção' do e,goismo e injustiças multa, cabe o instruir os

partidárias. Homen:s, enfim, que não precisariam contribuintes.
estar ligados· aos 'seus Mecenas, com atitudes. reti- Mas aulinhas singelas,
linias e indobraveis,

'

co.mo as do caso, a' ..

'

.. .- .

(Continua na 3a Página) Cr$ 2.269,00 são por de-
,

As últimas

" I

E D·I TAL
De ordem do' Sr. Francisco Braz Bertagnoli Júnior

IChefe da S,ecção de F,omento Agricola em Santá Catarina
.

levo ao conhecimento do Comérdo especializado, que, no

período de 17, a 25 do ,corrente mês, acha-se aberta, 11a

Séde da Secçã(f de Fomento Agrícola, à Rua Visconde de

Ouro' Preto; n. 57, a concllrrência para a, confecção 'de

placas alusivas aos serviços desta Secção.
Os inter.essados deverão dirigir-se aO lendereço acima!

no's dias citados, entre 12 e 18 horas.
Se,cção de Fomento Agrícola em Santa Catarina.
Florianópolis 15 de setembro de 1956.

Umberto ,Ramagem Paz

Datilógrafo Ref. 23
Francisco Braz Bertagnoli Júnior

Chefe da S. F. A.

Fforianópolis, Quarta-Feira, 26 de Setembro de 1956

FRECHANDO
Os j'Ürnais de Joinvill� revelam que o racionamen

to da energia elétrica estã a ameaçar' a grande co

muna, há quas,e um mês, d,e úm tremendo ,eolapso.
A própria luz aparece ali durantc pou�as horas.

O erro de- o govêrno Bornhausen desviar ma,is de

70 milhões das obras de Bracinho e do Rio Juli.o, pa
Il'a desperdiça-los n a avent.ura da linha Florianópolis

Jarag'uá, está hoje reconhecido por todós.

Quando, à, época, advertimos .o govêrno doS, peri
gos de uma linha sem estudos e sem garantias" sem

contratos. e sem bases técnicas, fomos apredejados.
Eramos,' para 'Os ,udenistas, (uns' faladores, op.osici()
nistas sistemáticos, invejosos porque nã.o fôra ' um

pessedista que resolvera definitivamente o problema
do racionamento de Joinville!'

.

Da 'tribuna da'Assembléia, o deputado WaJ.demar
Grubba, em longo discurso, instruido dos mais ido
neos estudos, alertou o sr. Bornhausen da temel'i
dade da empreitada. Tudo inútil. Mais pedradas teve
como resposta.

Durante oS 15 dias em que a linha funcionou, che
garam a insinuar que as nossas ,críticas eram. despei
to pela medalha de ouro que o sr. Bornhausen rece

bera, como heroi- da '·solução definitiv,! do racionn
menta.

E agora?
Mais de 70 Il).il}.)ões se foram! As obras de Bl'aci

nho e do Rio Júlio, há dois anos, com êsse e mais um

'pouco de dinheiro, estariam proOntas!
Em 1960, o sr. Bonhausen quer voltar para o 00-

lVêrno!
'

Com melhalha ou sem medalha?
A Pergunta

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


