
Florranópolls, a Capítnl do civismo barrtja-verdc, :'.

Amanhã, fitando a chama do Fogo Sagrado, dentro' colherá, uma vez mais, co111 orgulho, o Fogo Sagrado d

de cada um de nós deve ard r' o mesmo fogo e fulgurar ,1 Pátria, saudando-o com tôdas as fibras de sua gente, C'?j'

mesma Bandeira, pois que o nosso coração é a Pira porma- ,ta de que, guardado _I;>elas nossas Fôrças Armadas de T 1'-

nente e o nOsSO sangue o seu Fogo Sagrado.' .

.

ra, Mar e Ar, e vigiado pela intrépida Cavalaria do li.!

Eis porque cremos no Fogo Sagrado aceso em' cada um gendário .osório, esta chama nos recordará a magnifi. "1

de nós, na pira de nOSS03 corações, onde o sentimento ele advertência dp grande fentauro dos Pampas:
brasílídade atesta o nosso grande amor cívico, numa s:g- - "E' fácil 'comandar homens livres, basta apontav-
nificativa saudação de fé à Pátria Brasileira. .Ihes o caminho do dever!" .

Entrarão em contato com Nasser, se
cretamente

Londres, 25 (U,P.) -' A dar reserva alguma. sôbre
Comissão de cinco nações de- seus noyos praparntívos mi

i'signadas pela Conferência de litares no Oriente Próxím '.

I Londres sôbre o Canal de A comíssão :

se reuniu pela
Suez decidiu, estabe-lecer primeira vez, esta manhã,
contacto secreto, com o Pre- sob a Presidencia do primei-
sidente do Egito, GamaI Ab- ro ministro australiano, Ro-

. del Nasser, sem publicidade bert Menzies, com a assísten ..

Florianópo'is, Domingo, 26 de Agôsto de .1956 ,Cr$ 2,00 nem propag_anda, Não obs-I cía do secretarto de estado
'------------------- .......--------_;;..------------:-------�.--- tante, a Grã-Bretanha e a norte americano, John Fos-

Mais felizes os "barnabés" ganchos A polícia impediu o prossequmento França, ",olmam não.u",- 'oe DuU"

...
PORTO I ALEGRE, 26 (VA)

I
'rios, enquanto não forem de- Cr$ 278.820.000,00, I da impressão do Jornal "Tribuna da Encontrado' o eviêo norte a/mera no-o governador do Estado finitivame,nte revisados os Art. 60 - Os credites de

.

I, m p r e. �n s a
-

", _

.

�
. ,.:

- ',Ica .

enviou mensagem à Assam- .ssus vencimentos. ,que trata o artigo antc rtor

b d I hbléia com projeto de lei que. Art. 30 - 03 servídoros serão cobertos mediante re- Rio, 25' (U, P.) João Be�'mrs da Fons�ca, que es- a ati o pe os c mes,es comunistas
,assegllra aos barnahés ven-I inativos perceberão a dífe- dução da dotação de -rubri('� Duarte, redator chefe da tava a frente da fôrça poli- "

.

, .'.-

cimentos iguais ao salárro ' rença entre o salário mínimo, "2) vantagens em geral: du- "Tribuna da Imnrr nsa" 'a- cial, não apreciou a razão da I' 'I'aípeh, Formosa, 25 (U, P.) o ataque tenham sido cap-

I '

I
i

tos em i
. -

d nuncíou gue a polícia .ocupou ocupação limitando-se' a ma- -, Foram encontr::dos 'C4S turados pelos comunistas.

minímo, alem de outras van-
.

reg-lona e os proven os em

I
t c.io paru reorganisaçao "e�ta: manhã SlHI'S oficinas e nír rtar .

que se tratava de I destroços de um aVIa0 norte-
tagens aos servidores P�lbli-Il'ujo gozo se encontram..' serviços e reVisf�? el?�,

_

qu i- "ahs por ordem supertor, "ordem superior", .Contudo, americano destruido pelos co·· IGREJA ADVEN-
COSo E' o &(gumte o projeto: I Art. 40 - A3 autarquias ] dres de p ssoul , código lo· fechando, Interditando as 1'0- o dep.utamcnto de relações I munístas chinesas Perto de TISTA

.

." • , ,I 1 � 10 1
'

tI" tativas e ímpedíndo que pros- t),u,blic:l.S da chefatura doe, pO-I' Formosa, O aparelho se en-
Dispõe sobre' salarío num- i' cJtaduais_d2'ver,ão di,llgenclar I ca. ;)-. ca vlgen e el LlC 0['- �

j seP:uisse a impres'são do jor- 11cla dls2e Que se lmp�dlU a , -

d Programa dos Cultos
mo e estahelece outras pro- �: con�essao de IdentlCo benr- çJmenvo, 1

-

d l' '1
-

d' 1 d 'd nontrava numa mlssao e na-
[ na Caminhoes a po lcia 1'6- CIl'Cll,açao o Jorna eVI,O, c

.

t n d Damos a seguir a ordem
vidências �i::o aos ·seus servidores ati- [I_,·t. 7° -- Rev_gaclus ,1-; colheram oS fxemplare3 elo a "lin 'uagem muito fort ", tl'ulha, quando fo� a 8;�a. o n

'

Art, 10 - Os s'1'vidol'es 03 e inativos, di posições em contrário, eS- diário que já haviam sido en. utl}i\-;acfa por Carlos ;Lacerda, peloõ vermelhos, Nao ,fOl re-, dos ,�ultos da corrente iSema-

PúblicaJ civis tem direito :li A, t. 5" _ E' o Poder Exe- ta 12i entrará em vig,ol' n" vjados càs bincas de .ioméli'. em lllU artigo enviaào ele Lis- e:;lhido n\nhum d03 tl'lPula�-1 na da Igreja �clvLntista, em

I l'�-
l'1!>l.rtr disse qUi' o ·M� ..jor bôa. tos, acreclltanclo-se que apos. seu novo templo à rUa Vis-

Perceber a LliIei'ença Cl1tl'C c, rutivo autorizado a .abrir o;;; data de SU,l publlc,aç:i:io, c:
-

"_."�"",,=,,,",,-�,_�.. '''-::'''''.",""""' .•••••,,".'<"",,'5'J,�1;.' .:;;;....... !'âK" úh""wó&f_ �.-"'iF,rlW 4!'l5 57 I conde de Ouro Preto esquin:l
salário mínimo regional e o ,'ddiLs adieionais .que se tro:lgindo '.oCLls·t"feitos a .p:l.l'-

..
���� =-__ 0_.' __ ,---...,

1, I
,. , �

.. ;I· a'e 10 dI' a- 2'OSto do cor'l·e·..... -

da Rua Durval Melquíades
'vencimento, sa ario Ol:! peJ'-, '_orl1 ..

rem neC;;'�sano a_ e,xecll- , - -
�

'.'

R
·

di'"
•. ',. ele Souza:

�:���::.�:
que

::::j::1 :feel�:::!
':,0 (e.,tr: lei, até o limite

_ci_e_t_e_��o.__ ,_. ..
ecuoS I e'o � oIICoS

1 Escreveu um dos mais lúcidos pensadores da atualidade que o maior partido
desta lei, entenele-se como 1

,

político poele não ser aquele 'que conta com o mais denso colégio' eleitoral, mas,
integrante3 elos vpncimentos Encontrado em e.stadb de putrefac,·ã.o será aquele que no poder 'realiza o que predi00u na oposi.ção,,- -y

_

.

as perccllta�::1s e os aVRl1- A H.D,N, cl1tarincnse, sem caber.dentro da prhneira hillótes�, nao podl' se-

ços, exclpid;s qu�ü.:;quel' ou-·!
O. ff-'adaver' 'do ,'m'e:'n-·,'I.�·9: '.f.,-a·

.

pt:::'!,.do·
/'

qu('l' Se11 consid�áda CUÚ"tI'O da segunda. Depois ile longa �,,?eriência. na pIa-

I v t� n-í<;i(·, ao subir _ao IIOVel'110 l'eilegoll tôdn .â, sya pl'�ga!(ão,.politica. As Sl�as. teses ..

trâs vantagens. Llos coh'1ícios' poIHlhu·íH;'·e _os 1)l'inCi}lios defendidos a$reS51Va e voluntarlOSame\h
Art, 2° - O valor da ebp·t. te nas tribunas da impl'ellsa, foram sumàriamente de"rogados pelos seus ho-

para as praças ela Erigaüa Minesota, 25 (U. P,) - NJ- .-.-_·.-...._·....-.··of·�-�-.'·.·_·.·........·.-.·
mens, 'quando êstl's ClTIllolgayam o govêrno. .

Militar é elevado para ..... '
va York -- O COl'pO em d('- G'R-EVE 11.000 FER- Quem na praça pública al'lmgou mais contl'a o aumento dos lmllOstos �e- ,

romposiçaG do menino Pet '1' .. não o -sr. Irineu Bornhausen? No govêl-no foi .quem mais os elevou num qum-
Cr$ 60,OG (sessent.J. cruzei-

Weiberger acaba' de s' r en- R.OVIÁRIOS quênio! E não fôra a maiol'ia oposicionista na, ,Assemb-:éia derrotar virios pro-
ros) diários, e o do :ol�la d" - rontrado n um bosque de Lon jctos de ol'j.�'em lJalaciana, 'não alJenas o ·ele vendas e cQnsig'nações - aumen-

vida aos soldados de fil ..:jr'l, dre; Islanel, onde foi dei- MONTEVIDÉU, 25 (V, ç. t�ll10 rln'ls vêzl's, num al'l'an.co, quan(Jo o situacionismo conseguiu ser m:tiol'Ía

artífice � 'j�p8eÍ:lli�t)lS, p1;,;i. xado pelo sc'u raptor a cinco
-:: A greve nacional dos fel' - mas rjllase totlo,; o' td1J.l1Los est!Hlllais teriam sido escOl'chantemente ('leva-

, cJ= julho. O (')rpo de PeLeI' roviatios entrou, hOJ'e, no se das,
Ci'$ 43,50 dlariG:>. VlfinbeJ'ger foi encontrado QUf'm mais do «(ue o �l'. Irineu Bornhamen prometeu zelos rigorosos I' at�
rarágrafJ .único - Aos �l- apei1as doze horas. depois gundo elia, sem pempectiv,!� \Tioknto> Ira aplic:1ção dos clinheJ.ros públicos, para (IUI' deles n:lsceSSf'.m obras re�

fic;ais, aspIrantes iI oficial e que o mecanico Angela Jonh de solução, apesar ele ter l lHcdutiv:ls e de real ('ficiência no progresso do Estado? Com o 1D3trumento

subtcmeclte:l lLt Brigaela M!- Lam�1l'ca, de trinta e um 2" governo autorizado cetio do podeI' na mã.o, essa promessa desapal'eceu e vimos as facilidades com que

litn, -o··..; c·t,'q d
.

t _! no:;, confessou .ao �ureau f�- emprestimos para satisfazer o nirio foi usado, numa, interminável sequência de escândaIós administrati-
- ,d -� ... '"' •• )U a mela e a ,cLoral de lUve�tlgaçoes t 'f ':;l- .

" _, vos, Exemll!o dolOl'oSO disso foi a maior obrIT'" do Seu govêrno: a distensão da

pa, no valaI' ele CI'$ 30,00 cli:::.- ! elo o autor do rapto. I
as eXI�enclas. dos gre asta '. linha Florianó-polis-Jaraguá, lla qual mais' de 70 milhões foram empreg'ados em

ferrOVIas do Estado se de.. pura pel·dn. Nem ao govêrno faltou, na Ilcnsião, o aviso leal e nobrc da oposição,

D-"-E-S-A"-'P'A-R'-.·E-C-·-E-M--'.--i'S"- -'D-·I·F':-i.l�ÜLi'D·-A·-'-DE.S DO i �����:�:' e�l�;.:n�utI�:; :���sv:� �����!O l)��f��l:g �:I����t:d:\��\�l���r cg�bh\e :��a::::;�ef�i c���l��,��ão �
r\ �. - !

a aplicação d03 dispositivo'
a linha clistentida aí está baldada, sem préstimo, a-toa.

- O catão. do uSo des C:;Ll"l'OS oficiais, quando na oposição, foi o attial SeCl'e-

CA{Al·REAl� DA HOLANDA I do orçamento, deste ano .. �ue tú.l'io da -Viação, hoj� infraíol'-mor da própJ:ia lei mOl'alizadora que :llll'eSel1-
.J .

,
. " concede malares salanos, tOil e foi aprovada pela f'ntão maioria pl;sse.disia na Assembléia.

.

HAIA, 25 (V, P.) - A ra-' tina, contra o que rebelou-se mas que o g·Jverno até agor. Outl'a l1fomessa, batida nos comícios e reitcrada na imprensa d:1 U.D.N.

in_.ha Ju!iana e o princiP�: mais tarde o principe�con-;. não nôde cumnrir por falt8 01Joslcionlsta foi a das concorrências públicas, como exigência da moralidade
- �. ad.ministrativa. E vimos, ao tClTII10 do SI'. Irineu Bornhausen, uma concol'-

Bernard.o informaram hoje
I

sorte por achar que a Srta. 'ele verbas, Os emprestimoc I'êllcia SCl' anulada depois de. vencida pai' dois I'ngenheiros conterrâneos, para
.ao povo ho'and23 que haviam Hofmans vinha exorbitando de emergencia de�retadoê ser a obra 'confiaà:.t :l um vel'rador que em troca .concorreu com o seu voto pa-

aplainado 'suas �'dificulda-
'

de sua missão a ponto' de in- são para os aumentos pro- ra uma denota do partido que .0 ele !!'era , na constituição da Mesa de uma Câ-
mal'a Municipal! Vimos, depo's o Palácio das P.ccrctarias; ali ao lado do· do go-

des conjugais" e que agora fluir nas deci�ões reais da metidos, há dois anos, m'lS vêt-no; ser entreguc de mão beijada a lima firma das i!ltimic1a'des udenistas.
olhavam o futuro <CO!? con-,Tainha

·Juliana, I o: tra�all:ad?l:es alegam que E ag'Oí':1, ·quando a administráção anuncia quI' vai construil' o Instituto de Edu-

fiança, O comunicado i'eal .foi da- nao SUo suflclentes, cação - t:llvez a obra d'e custo mais elevado até hoje aqui .projetada - de par

d
.

d
!. com o absoluto .silêncio do govêrno quanto' à concofl'ência pública, já latrjnm

A breve declaração con-, do a público horas epOls as. �

boatos de que a construção sf'rá entregue à firma acima refel'ida, como cliu-

ju-i1ta foi em realidade uma,sLlberanos hola�dese6,� hav,,· 'Ganhil Mal-s I sula dI' ouho condicionado politico! Os mm'múl'ios do escândalo já tomaram

negativa do casal real ante. rem tomE\do, um aVIa0 com '. ". .

•
a conversa do po,vo. A nús nãó nos surpl'fenderá que o boato de hoje sejá a

os rumores ele que iria d�_II' destino à ilha grega de ,cor-I Vendendo C'asemI'ras e
verdade de amanhã. Clamando ou não no drserto, cumpl'e-nos advertir e cha-

- mar o govcn:a�or Jorte Lacerda à razão. Já o fizemos, no tocante a outros
vorciar-se ou a que a rainha

i fu, on�e passarao uma� c�r-; Lillhnos pelo Reembolso.Pos fatos e assuntos admjni�tl'atjvos, como, }Jor ex"mplo, à política financeira do

poderia abdicar por causa de tas fenas em companhIa rios
t I' T d" I f" d govêrno que se está confundindo c cada,vez mais entrosando com Os .interê5-

1 •

d G
' , a. ra IClOna Irma e d b" E ' t' t· 'd

- .

profundo apreço cm que Ju-. re1S a TeCla, .

.
-ses e uma casa ,anCal'la. m respos.;a lvemos es Upl as agl'f'ssoes p·'ssoaE.

liaha tinha por Greet ,Hof- i Por outro lado, nada se,
S. Paulo, admIte A�e�tes, VoltamQs hoje a cobrar da U,D.N. governista; as promessas da U.D.N, oposicio-

mans, curandeira que fôra sabe de positivo quanto a03, d.ando excelent.e comIs.sao e nista. O partido que tanto falava e debatia -a' obrigatol'iedade das concorrên
cias públicas, deve agora explicar ao }Jovo porque nãp transforma em atos, ho-

solicitada a tratar da seguei- rumores de que a curandeiril. belo mostruano gratIs. TE
je, as suas palavras de ontem.

ra pardal de uma ele :Sua� fj- tenha sielo convidada a dei-j CID?S L�SCO - Caixa' Os motivos dêsses recuos ideológicos deverão ser r�almente edificantes!

'lhUlS, a princesa Maria Cris- xar a Holanda, 8.30<> - Sao Paulo. ã llliIIIl!lII!I'!III•••IIIII .

Coo�ua�o ��ia�;�ev�;r-�de-�� �IRe�m����mo�����,lliM�de �r n��

SR ·PRESIDENTE. A cida, era natural que o Co- �, J
..

.... � que.., foi objeto de deliberação do, em face da letra do Regi-
O. -

.. mandante da Zona Leste "I'. O M· ..

t d J 1-·
,

". da Mesa., quando aqui veio o mento c do espirita que do-
Mesa des.eJa lCf!lb;�a,r ao emI= ficasse }'''2sponsável pela ma- � .

InlS ro a US Iça � !Ministro Eugêní<? Gudim le�
1 mina, to�o o nosso Direito

./
nente SI. Mm!st. ,o _

da Jlls nutençao da ordem, tal C01110 .. � vanta,da por um Ilustre mem- . ConstltuclOnal.
tlça q�e o tempJ cle..,tmado. � em 24 d.e 'a,gÔ3tO, nos dias"- .' bro da bancada da União De-I Ainda uma circunstância,
S, Excla. pal'a a rcspo,;ta .!.1 subs:r:quenté's r ao t<�:11P() do � na � 'll1ccrátka Nacional. (Mui- Estabelece o Art, 197 o pra-
está esgctaelo. M:nech:ll Dutt'a, :. I. ,to bem),. � zo de 15 minutos para a in-

O SR. MÜ'TlSTa.O DA JUS-
'0 .: C A d D t d < I O SR. CASTILHO CABRAL terpelação e outros 15 minu-

TIÇA - Sr. P),í'si,d2'1te, (l.i:m- SR PRESID:;NTE:. .

_ amara 08 epu a os :. (Para contraditar a ques- tos para a rcsp�sta a cada
te ela adv�rt§nri(1 .el' V. ·Ex., Antes de Q:ll' " pabVl":1 :cC! .: �,tão de ordem). (Sem r,evisão D eput�do, E vldentel?�nte,
lamento nao Peder entmr em 11abi e De-puLado Bnlzzi M,">1-- " � I dó oradOl') _ Sr, Presldentc, comparecendo o S, MIDlstro
OUÜ'03 deta:hes para provár dor.ç.l, p,nho a votos r quP- � Exposicao do Exmo. Sr. Nereu Ramos .. inscrito em décimo primeira a esta Casa às 15,30 horas, e

-

1 tI" l'lmento de prol'logac.ão· el.l' , - •
S t nd o direit d f dque nao lOuve ';':�'E 'erenCla "

Ministro da Justiça, c as interpelações
"
lll[!'ur p,1l'a interpelar o r, e o o e aZ,er, u-

do Poder Ci. ii P ':1'3 o Poder sessão pGr uma hora, :' 1 :. Minigtro da Justiça, ti .. e �> rante uma 1]ora. � mela, .oom ,

Militar. As �utQ)'iclade-; civís, (Al}t\)vado).
"

': feitas a S. Exeia. com as respectivas .: cuidado ele correr o Regimen- a_prorrogaçao, a su� exp()"i"
inclusive o I-.1�n;s t. b ela Jus- O SR. El\ilLIO CA,RL03; :' respostas, na sessão do dja 27-6-56. .:: to e examin:1r a possibilida- ç�o, deveria o Pres·idente d�

tiça, ficaram com n plrnit1!- Sr, Pl'es.ldent�, peço a Pà- .: , de ou não, de ch gar a mi- C,amnra declarar qu� apen 'g

de de suas at�'ibL:icões, sujJ()!'- lavra, ll;t['a uma que.'ll!i.o C:c :-_-_-•••�_.,.r.�•••-�.-.'••.!".�.-. .•"a...._-..�_". .......""'a.......·_�_-.."�����....�v'w"v.�.................... nl{'1 Vf'Z, VerifiQuei' (iUI' há Olto ou dez DeputacL's P0c12-
dinadas apenas �O Chefe elo oreleill.. I oem dúvic!:1, ChOr!lH' ('11- riam interpelar o Mintstr:'l 011

Govêrno, qlÍe é o Chefe cll Q J;..RJ:i�.rDENTE:, convocacão ele S. Exciu .. te:;. (l� 1 l'lmentos que .de�am e11- o Art, 67 do Re!?'lmento cle- tre o: Arts, 63, § 3'.0 e 197, es_tabFlecer - estabe'eddo
Nf'cão,

.

Tem. paLvras o noh,e De ..

nha es.r._:otado :1 cm'ios!cl;lcl', s,sio ::t e.,h in('luiriçf1.o.
.

(,:3"a, no sea paI:ágl'�fo ter- � 3,0, também do Re!?;im_:,nto, nao está no Relim�nto C0111<1

EXerci as 'lttribuições que puta do, c, até os motivo; ci..a intc·;'- Acredito opo'rtuDo, ·Sr. Prl'- ceiro, que a prol'rogaçãa da. No Art, 63, � 3.0, estlb lece- em <;mtros ·easps - ,que_ c�rh

n�e conferem a� leis, respon- O SR EMÍLIO CARLOS:
pelação. S. E:éCh, já esc!.', siêente, �evantar-se uma :--:es.ão será 1)01' duas h:::ra&. se a limitação da pl'orror:a- partld?,podl'na de:lpnar um

sa.·vel CJue sou p 1<:\...0.relem J'u- ,. (Para uma questão de or- c,ão da clisposic.,ão con:titll- Ot.l dOlS l'c,present:ln_te3 pétrfl
""

.

- r.cceu, devidamente, cl.entr-[) fi.ue.stão "tle crdem J'i fõrmt1- P"l'o C()'ltinllac'a-o d dI'SCU t t Indica, Pela (relem policial, dem). (Som I'evhao do 01'3.- '"« 1 -- • a s· cional de os membros dest�l ete _uar a ln erp aç�.to" _

t' c:o l}l'azO de 20 'di.i\,Q., r:
•.J�I'a S 1'[ lada em oulim oc!'·;ião, pelo . r O � vo'·�f'=· O '("1 nlate'l'l'a d' N h d tIl tpe:a ,ardeI? pública, o res- dor) - Sr, Presiden j:! e CO�l . u "_u. L V"","" a a Casfl, interpelaram o Minis- ao �ven o a 1,m1 a��o,

ponsavel e o Chefe de P8- muita honra e satisfação que c"mpareeimento, e do ])1';\:'') noLl'e D_ putado Alb::rto TÔ1'- Ol'dem elo Dia: ou para au- tro conv{)cado. Sr, PreSIdente, a dlSpOSIC;lJ
lícia, Como porém, o Chefe a Câmara dos Deputado·, ou- c'e 60 dia" para a apuractlo n's QW1l1110 aqui compare" ·diêl1cia de Ministro de Esta- A aceit,.�cão da �itl",... tã') de d,o Art, 67 deve ceà('1' freno tecl:1S respo',18" bilicbcles, em h - ceu o Sr. Ministro Eugênio' P

.

V E
. ,.; <, '-"

d t 19
-

t,de Falda, diante de cL libc-- ve a pala ',1'a do brilhante ao. erguE(;O a . 'XClD .. ::ir. ordem, aliás m'ltéria já Yen- a o Ar, 7) ,qU�.' es -� sun,

l'a�ab p�'esielencial t'inha pô:õ- parlamenüll', ora Ministro �la qué�'ito competente. para a Gudin, então Ministro ela F;l- lh'esidente,
-

se as 1Jl'àrrcga- cida em virt.ude da votnr:"\n garan�e _o _dIreIto �hSCl'ltOI' nê:
�o mfenOI'.ao C0111"nelsnte da Justica, Creio Que o assunto pumçao daqueles que promo- 2enda, H qual foi decidida p,'- çõss já :Wl'ovadas Pela Câma- procedida por V, El?�i:1, viria C0l!stItmç::l.O, (MUlto b m,

/�ona LE;ste (' Os l'egu1:11!l('n-- debatido (' restringido ROS veram di.stúrbios, por qual- la Mesa com ap!nl1so geral l'il não e.>gotaram o prazo de portanto CCSSRr aos Deputa- mUlto, bem). . ,

to� milit:l:'CS C::: LtlJel cc:' m l'ii::- Lênnos do l'CCjlF rimento' de qller motIVO, OU pravoe!'1í":1.1i1 09. Cas;J. elua.s hora:g constant· s· do do� !nscl'itos ê.ste direito que I Conto no proxlmo numero

. .,.

EM DEMANDA A PORTO ALEGRE A CHAMAVIV/\ DO PATRIOnSMO QuE ARDE'ONDE QUER QUE PULSE UM
c O R A C Ã O ,B R A S I l E'I R O ! .

Chegará amanha, dia 27, pór volta das 10 horas. prcsseualndo no' �H,J imediato, asa horas, snbo pafrodn:o
da Prefeiturá Municipal de Florianópolis.

Chngará amanhã, por volta elas 20 horas, a esta Capi
tal" o Fcgo Sagrado da Patria, um magnifico e oportuno
simbolismo criado pela Liga de Defr sa Nacional.

A0.2S0� este ano, juntei ao monumento do General Ma
noel Luiz Osório, Patrono da Arma de Cavalaria "do Exer

cito Brasileiro,'p Fogo Sagrado que vem sempre. aceso, re

vesando-se nas possantes mãos de nossos atlétas, conduc

no mistério da sua chama a historia do nosso Porvir, en

volvendo O' Passado na tradição de glorias,

f '-._.....·.·.-..
• ..........._....__.-.·.....__.w� �

! DIRETOR

j1:Rubens de

� Arrud, lamos
.

� GERENTE �
� Domingos F. ;:.
.. dA·

"

I "e qUino ..

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

� ' -_• ..- _-�••.-._.a".a .J_._•._
_.� . \

�O mais ant'fgo Diá-�
�rio de s. Catarina�
§ \

.� Ano �LIV !�' N. 12,"528
"

" '

" � � ,.,. -.. ..-.

"

.

.

Edi{\<;o de hoje 12 \pág�

. \

Hoje, Domingo, à3' 19,31)
hora;" conf,rencia l?�lo Pas
tor Orlando G, ele Pinto, sob
') tema: "Foi J:sus Filósofo
)li é Deus?''',

Q\larta-feira, 29, iJ.,} 19,30
110ras, cúl-to- ele oração-e' me
iitàção, pl'osseguindo ''os co

mentários sobre o Salmo 23,

Sábado, lO' de Setembro, à.3

9,30 horas, Classes Bíblicas;
às 10,45 horas prega�:lo do

evangelho p..: lo Pastor 01' ..

lando G, de Pinho,

TOel03 esses serviços. reli
giosos são públicos,

EMISSÃO DE TITU
LOS

r RIO, 25 (VA) - O Canse

I Ilha
Nacional de ECOilomia

acaba de enviar ao governa

,o parecer com que respon
: de à consulta que lhe foi di
I rigida Pelo ministro da F�-

I zenda quanto à oportunida
de e viabilidaçle duma emis

i:)ão de titulos ,com garantia
contra a esvalorização da

moeda corrente, Foi exami

nado pelo Conselho até qU3
ponto' o referido lançamen
to de títulos poderia canali
zar recul'l3Os para a cobe'c
tura de deficit do orçamen

to, sem introduzir efe.tos
inflacionarias que redunda

ria rias emissões moneta
rias,
Somente na expectativa

ç1uma substancial redução
de deficit pelas medidas, '1

disposição do governo é ,que
recomendaria ao Conselho n

lançamento sob as forma:;

que propõe,

"..-_Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Franctsee de Assis e na ranta

Cesa do Rio de Janeiro
CLINTCA 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

mldt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
1\'lÉDICO

Operaçõe� "Doenças de Se
nhorall .;_ Clínica de Adultoll.
Curso de Especialização na

Hospital dos Servidores do Es·
tado. .

(Serviço do Prof. Maria·no de
Andrade).
lionsultas - PeJa manhã no

Rosp ite l de Caridade.
A tarde das 15,;;� hs. em dian

te no consultório. á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência ::_. P..ua

.

Presiaente
Coutínho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

OLHOS -v- OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

.

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de C,TORI·

NO do 'Hospital de Florianópolis
Possue a CLINICA os A1-'ARE·
LHOS MAIS MODE:RNOS PhRA.
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã nC)

HO::;.t'ITAL
À TARDE -' das 2 as 1>

no CONSULTóRIO - Rua., dos
ILHF""l nO. 2

'

RE�!DtNCIA ._;_< Felipe Sch'
midt nO. 113 Tel. 2366.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COlisuItório: João Pinto, 18.'
Das 15 às 17 dlàriamente.
Menos a08 Sábados

.

Res: Bocaiuva 135.
Fone: - �.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

;-C' i
DR. ANTONIO DIB

MUSSI
.Ml!:DICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço eompleto e especiali-.

&ado das DOENÇAS DE SENHO·
RAS, com modernos métodos de

diagnósticos e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO
SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO nASAL
.

llt\dloterapia por ondas curtas

Eletrocoagulàção - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelbo.
'Consultório: Rua Trajano, n. 1,

1° andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 16 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom-

pOWllky, 84.
------------_.�-----

DR. .JúLIO DOIN·
/

VIEIRA '.

MÉDICO'
ESPECIALISTA EM OLHOS.
,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
'fRATAMEN,TO E OPERAÇõES
(nfra-Vermelho - Neb'ullzaçio -

Ultra-Sl!m
(T�atamentó de sinusite Bem'

. operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de
flt:tI'o� - l\1_nd(>'rn� PQuipam,ento
de Oto-RinolarÍngologia (ónlcc

no Estado,)
Horário das 9 às 12 boral e

das 16 às 18 horas.
Consultório: _. Rua Vit.or Mei

r�leB 22 - 'Fone 2676.
'

Res. - Rua Sãó Jorl(e 20 -

Fone 24 21.

.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLlNICA Ml!:DlCA DE ADUL'lOS
E.CRIANÇAS

Consultr));io' - Rua João Pin
to, 10 - a'el. ·M. 769.
Consult8.l!: Das 4 às 6 hOTaa.
Residência: Rua Esteve. Jú-

nior, 41>. Tel. %.812
'

,
.

DR. EWA_l;JDÓSCHAEFER
Clínica Médica de Adultos
.

ê CFiànças
Consultório - Rua Nu

nes' Machado, 17.

Horário das Consplt�s -

das 16'..às �7, horas (exceto
�os sápados).
Residêri,cia: Rua 'Viseon'

. Pr�jo, 123'

c O S

HH. JOSe TAVAHE�
IRACEMA

1)(\Ij:NÇAS NEltVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL'
Angustia Complexos

lnsonia - Ataques - Manias -

Problemática afeti va e sexual
Do Serviço 'Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hcspttal-Co lô nia Sant-Ana.
CONSUlli'l'óRIO - Rua Tra·

j a n o , H - jj}as 16 às 17 horas.
RESll)f2��CIA: Rua Bocaiuva

Lil9 Tel. :W_U1

DR. ARMANDO_VALÉ·
RIO DE ASSIS

i)(l8 Serviços à" Clínica Infantil
Ja Assistência Municipal e Hoa

Fitai de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E AlJULTGS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mb

-hado, 7 - Consultas das 16 iu
18 ·horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Fone ; 3783

DR. J(fLlO PAUPITZ,.

FILHO

Ex-interno da tO· enfermar-a
e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Prof. W Berardinelli).
Ex-iute�no do Hospiraí mater·'

"idade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, inteatino.
Ligado e vias bíüa-ee. Rina.
Consultório: Vitor Meirelea 2Z.
Das 16 às 18 horas.
Residência i Rua BocaiuVII ZOo
Fone: 3<158.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO

I\'IÉDI.CO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
O ••enç..s Interna.

';ORAÇAO - FIGADO _. RINS
- IN'l'ESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 hora l.
Telefone: Consultório - 3A!b

,

Residêncla : Rua José do Vah
Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros

.

DR. CONSTAN'fINO.'
DIMATOS

MEDICO CIRURGIÃO
')oenças de -Denhoras' - Part...
_ Op�raçüep - Vias Urlnáriu
Curso de apcrfaiçoament·, e

longa prátiQa ·no.s, Hospitais d�,
Buenos Ail'es. .

CONSULTóRIO: Rua l�elipe
'Schmidt, nr. 18 (sobrado). }'ONIi;
\(,12. '

HORARiO: '4a8 15 los 18 ho-
ras

Residência: Avenida lllo IIran-

QO, n. 42.
A tende chamado•.

Telefone: - 3296.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

EEpecialista em moiéstia. d.

Senhoras e viaa urinárias.
Cura radical das infecçõel

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambo. o.

sexos.
. .

Doenças do apa.relho Dlgeltlvo
e do sistema nervoso.

Ho·rário': 10'h ás 12 e 2% ás 1\.

Consultório: R. Tira;!entes, 12
.

_ 10 An.dar - - F'one; 32411.
. ResidênCia:' R. Lacerda Cou;
.iuho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fonill 3248.

DR.' ÁLVARO 'DE

CARVALHO
MÉDICO Dl!: CRIANÇA:'

t'UERICULTURA - PEDlATiUA
_ ALERGIA INFAN'l'lL

("'lnsu ltório: -- Rua TiradeL'
tes n. 9.

'1'Residência: -- Av. Hlrel 10

Luz n. 155 .- 'l'el. 2.630,
HoráriO: - Daa 14 àd l8 bo,

cas diliriamenw

DR. ANTONIO BA'J'lSTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA DF
CRIANÇAS

Consu ltap das 9 ás 11 horaa
Res. l' Cons. Padre Migu"lin'lO

-12.

Florianópolis, Domingo, 26 de Agôsto de 1956

1.::_ .,fI; ,.- .• ,...,..--.,, 1".,__._ � _

Viagem
e

com segurança
�

rapidez
so NOS CONFORTNVEIS MICRO-ONIDUS DO

BAlIDO {(SUL-BRASILBIIfõ,;--
DR. CESAR aATALHA DA

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Cltníca de Adultos p

Crianças Raio X
.Atende com Horil Mdr·

Icada.

I'Felipe Schmidt ii9 A S;,�

.Ias 3 e 4.

Florianópolis - Itaía! - Joinville - Curitiba
.

-� _ r-.-c-�:.r.��....:; �

.Age""'neta ._
t\UIi Deonoro esquma da
Rua Tenente Silveira

t

INDICJ.\DOR·
M t D

'/DR. WALMOr{ .zOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na
cloual de Medldna da Univer

sidade do Brasil
E·I·luterno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octâvlo R,,

drigties Lima)
��x-interno do Serviço de Cirur
eia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl"'lI

Corrêa
úOl!:NÇAS DE SENHO�AS. -

PARTOR - OPERA��ES
Cons: Rua João Finto n,

16, das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
Residência; ,

Rua:' General Bittencourt n,
101.
'J'eleforie: 2.693.

PROFISSION ·L,··�··············-··················�i
".:.: �,�;1:�-:'n, I' �.�' Restau tante N�Doll J

.la.J 41.;: MedH.·j.uét. U Ua Y�J lt"Uà.,.jI� .,' i
ao Ü'rallll f

RI() DE JAN}!;IRú •. Rua l\'lafl'ehal D('odoro 50. .'
Aperteiçv .. .o1lenL� n, "C�.b 'h. ,I Em. Laíes, n3 Sul do Brasil, o melhor! SSauc . Sao 1\i'l!Iul!I '. ' 4

Prof ..... crnand� Pau lmo J ne5ieonto especíat para os senhores viajantes. •
Interne por 3 a1.._� do ::'ervI'; I "

de Cirurgia �__ _.IiI'.••e.· ..

Prot. Pedro de Moura
OPERAÇOE.-; .

CLlNICA DE ADULTO:>
DÓENÇAS DE S��HORA�
CONSULTA.3: L'iàriamente das

7 -. 9,30 no Hospiral de C.1ri
dade, das 9,30. - 11,30 no Con
aultôrto à rua João Pinto 16, l°
.ndar.
RESIDll:NCIA - Rua r.uarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

,

f

si

\ BORDADOS A'MAO·
A D V O G A O O

DR. JOSe MlmEIHOS
VIEIRA ,

Elll!lUa"St na Rue Fel tc iano NI'�e8 Pires IZ.

fi C'lto'J ..... " ... '

Garanta o Futuro de sua Familla
--- Comprando hgje mesmo, ótimos lotes, nas praias

cie It;lgUaSSÚ e balneário, ou junto ao novo Grupo Ir in eu
Hornhnusen, 110 Estreito.

ótima oportunidade de evitar a' desvalorização de
seu dinheiro.

Já dispomos de poucos lotes a venda.
Dirigir á RU!1 Felip Schmidt - 34 - sala 6, nesta

Capital.

VENDE SE
Lotes a longo prazo .;em juros, prestações mensais

cie CI'$ 500,00. Situados entre Agronômica e Trindade
(estrada geral) cortado pela projetada Avenida que da
rá acesso a futura Universidade

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL
últimos lotes. Informações e vendas com o S,:,. Adão

F erraz d'Ely, Rua Visconde de Ouro Preto 123, ou pelo
;one 3559.

LIRA TEMIS CLUBE
(O CLUBl.; DA MOCIDADE)

PROGRAMA ilO MÊ:S DE AGOSTO:
.

,

Dia 18 - sábado - Soirée, com início às 22 horas.'
Dia 26 - domingo - Brilhante Tarde - Concêrto --

Dançante. Aguardem maiores
detalhes sôbre essa s�rprêsa!

_ \DVOGAllO
Caixa Postal 150

SanU

;�;�� n,

P É R O L A I v.nd�!.�!��tiV���!��i����oa de ca-
_

- 'ADVOGADO - � ,

'Rua vitol" Mei>:e\es, 60.
. misas recem cons.sruída com 2 predios e vendem-se tarn-

FONE:: 2.468 , bem só as maquinas constando de:
Flori,IOópolis :::- _ -=-_I.Vende-se arrenda-se o Perola a maquinas Rayser ir' ·strial zig-zag.

.

_,_o

OU 1 maquina Vürcopj, .e fechar camisas.
DR. ANTONIO GOMES DF

R t t "t' 24 d M
I I '1 engomadeira

ALMEIDA es auran e, SI o a rua e aiO, 11�"s.1 maquina de virar colarinhos com � jogos de for-
- ADVOGADO _.

I
""

�!�r��;�rli: i�:.:d:;Cla· 748 no Estreito - Informações no 1 oleo crú de 6 H. P.
Telefone' a34;. 1 gerador de 3 K ,. '\
......,

" .

local Aproveite a oportunidade.
D E N TIS TAS I A tratai com o sr. C. Jorge Motel' ou Cirillo Macha-.

DR. SA}fiJEL FONSECA do em São João Batista Municipio de 'I'ijucas Santa Ca-
ClRUIWIAO-DENl'TSTA I !

tarina.

Clí::�ot�t:�!:Yr�!���::�o --I OPERÁRIO li. VOSSA DISPOSJCAODIATERMIA I' '

Consultório e Residência: ,

!tua Fernando Machado, n. fi
Fone: 2225.

-, CONSERTA,.SE FOGõES ECONÔMICOS. SERVIÇO, 4 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
RAPIDO.E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A Conselheiro Mafra

c. nsultaa: <Ia.. 8,UU às 11 h,,· DOMICILIO. I 5 _ domingo F
,.

E R Cras e das 14,0" aa 18 bOI'al
RUA "3 DE

- a rrnae ia • spf!l'ança -' ua on-
.

Exc lusivauienve com bOla mar-I' OPERARIO - VALDEMAR POSSAS selheíro . Mafra
cada. dAIO" (B�CO), "NO ESTREITO. 11 _ sábado (tarde - F'armácia Nelson - Rua

Y

'Sábado - das !I tu 12.

Felipe Schmidt
12 - dom,ingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

3ehmidt )
18 -- sábado (tarde)

DR. �AiJRf) CÂtD)<�IR.� - i

cc'if��T4t;��'!�d�,ci. Ixpresso Fio rianopolis' LIda.
"artenon - 2° andar - laIa l<a�DEREçOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO 19 d' F

.

,.

MdR· J
-

�Ll3 _ Rua Tenente Silveir.a, 16
- ommgo - armacJa O erna - ua oao

Atende diáriamente da. 8 la
' Pinto

.( boras
'

FI.ORJANÓP.O.LIS LTDA. 25 - sábado (tarde) - Farmácia- Santo Antonio -

;ja� e óas �a8 14 &I 18 horlla. -

Hr as l!:! I.olas. llua Felipe Schmidt,' 4H
Confe' "lona DentRdura." pon

.. 'fransporteil de Cargas �m Geral entre� FLORIA.NOPO-I '26 - domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua
�s ••lovei� dp NY[UD. .

LIS, .pôRTO ALEGRE, CUR_ITIBA, SÃO. PAULO, RIO .Felipe Schmidt, 43
.

DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
StO Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A pre.sente tabela não poderá ser alterada sem pré
\';a autorização, dêste Departamento .

Departamento de Saúde Pública, em julho de 1.900'
�Luiz Osvaldo d'ACdmpora, Inspetor de Farmácia .

Haja'

DR. ,NEWTqN
D'A-V-lLA ') 1,,:l.or p"(·,'ntrRri, nesta eo-

CIRURGIA , ..EII I),
.

lia, ,,,ft)r,,'"�{'�' .. ue nwceesita,
Doenças de 3enborlH. - 1' .. ",... " '. ":0 roi,,"t� �. d. imediato:

logia _ Elet.l'icidad" �'M., � '(j:(�' '1ft T"lefo:le

Conclll"rio; Rua V I too, M.. ,:-'111<> .•.••• ,' • • • 8.022

rel"s n. iS' _ Tel,,"olI� \I'I"'{ .' c; .zeta ... ..... ,... 2.666

Consultas: Das li'> II(,ra" "11. I!
""'ia oi· 1, 3.679
).'IU .."n�, .I .•.••••. 2.688'

diante, 'f()::;F'IT" I

Residência: Fone, 3.422
Rua: Blurnenau n. 71. Carida :

IPrLvedor)' , .. , .

,Port,... ia) ., ..

Nerô'J HalllUl , .

t!ililar ..

• au Sebastião (Casa d.
Saúde) 8.168

r.• tLenidaúe Doutor Cat-
'os Corrêa

C'II,\MADOS 1;"'-
f�r.:NTBS

! vqw de B()n�heiro@
'''''viç(l Luz (Raelama-

�-õe� ) . , . • . • • . • . • . . • • • 2'.404
,',,!ícia ,Sala C(lmissário .. 2.tJ3!i
:>"IÍ<'UI I Gab. i'elega'.lo) .. ?1I94

DR. !. LOfi.\TO ,'OMI'.-\NHIAS DE
----

FII_BO TRAYSl'ORTES
Doenças do aparelho respiral.Õri,' rAC : .••••• , '.700

TUBERCULl)S� .

'"117I'iro ao Sul ,... 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSI'OPIA Panair I,Ii)l1
.

DOS PULMúF�� Varig '2:126
Clru.rgia -lo 1üru Lóide Aéro!o . . . . 2:402

Formado pela Faculd,r.je N"ci .. · Real ,................... 1.177

nal de Medici,na_ 'l'i�i .. logiata o ,-;t'andinavao :.... 2.30\"
I'isi.oclrurgião do HOBllital ,,�. !JOTi'.IS

réu RaIUb8 Lu � ......•. , . . . . . . . . . . . 2.021.
"

Curso de especialização pela Magest.e·., , 2.27jt· As partidas dE F1ori::tnópolis são ás 24.00 horas. f. O,.'
S. N. T.-Ex-inlerllo e Ex-asala- .Metropol 3..1;11
.t.l!llt.e <le Cirurgia do Pr",f. Ulf0l,. L,a !'ol'(a ,

, 3ta2: ,in de �;)neiro, ás 16,00,
Gulmarãell (Rio). I :' 'c'"ac'lqUle , ;<44!1, I Tan.to n!! (d<1 como ra Volta ° navio fxrá psn,lll ,,(,

rn".· Felipe Scbmidt, 18 - entra ,.... 2.11\.4 _. .._ T
FODe 3801 Estrela /1.871 porte" rle Sao �E'b;·t!hlao. llhabela e [batuba.

Ate�.de ,em. hora marcada.. Jd�al. . , ,,' 1.6i5i I' Para melhores informações, diri·jam-�e à sé-de aI;

t Res ..
- RUI- Estp.ve. JUDlf.r ".:-;1 rtEITO D . ,

(' Ih' 1 f'" , 'J�u .. Funil: lilll. • iJI8"U� ..... _.. .. 011 ",!UIDreSr<., iii rua ,OUSfl eU'o!ll] a rn, 311 _. L e 109(\)1) � 2J-l �

: 'Matfiz:' .

FLORlANÓPOl.k
.Rua Padre Roma, 43 Térreo

Teiefones: 25-34 (Depósito)
25-35 (Escritório\

_ Caixa Postal, �35
End•. Teleg., "SANDRADE"

Filial: CÚRITIHA

ADMINISTRAÇAO
visconde do Rio Branco

J32/�6
Ttlefone: 12-30
Telea-. "SANTIDRA"Redação e Oficinal; 1 rua Coa-

•".heiro Mafra, D. 160 TeL 1022
- ·C:Ji. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQUINO
Representante. :

Representllçõell A. S. �r•.
Ltda.
RL3 Senador Dantas. 40 - 50.

andar.
.

Te!.:· 22-5924 - ·Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 lio

ntl�.r ula 512 - São Pauln
Assinaturas anual .. Cr$ 800,00'
Venda avulssa .... ,. Cr$ 21,00
Anúncio mediante contráto,
Os (lriginais, mesmo não pu

blicad(ls, não lerão devolvido•.
A direção não se re�J>on8abiliia.

pelos conc'" emitido, noa ar-

'gos !lt.sÍl

End.

Agência: 'PORTO AI.EGRE I"Riomar"
Avenida do Estado 16('6/76 Rua ComendaC:or Azevec!o, i

64
TE!lefone: 2-37-33
AtendE' "RJOMARft

End. Tele,. "SANDRADE" ElId. T�leg. "RlOMAULIft
'

Filial: SÃO FAULO

Telefone: 37-06-50

Alinda: RIO DE JAN�THO
"Rlo.ar"

Agência: BELO HONI
ZON'rE
"Riom" r"

A 'enida And, "I,R, S71-B
Telefone: � .10-27
Atende "RIOMA-a,"

Rua Dr. Carmo ��ett(), 99

Fonea: 32-17-33 e 32-17-37
Atende "RlOMAR"

End. Teleg, "RIOMARU"
, NOTA: - 'Os nóssos serviços nas pra.ças de Pôrto

Aieg.rta. Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

',lgéntes

INFOl......._;ôES Ul'Ela
"11;:c;.l.i5.

7-9

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

.Con�mltem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓF'OLr.
·-Fones: 25-34 e 25-35 --

U14 .

2.0116
8.88'1
1.1Ií'7.

------_. --� _.,,----

EMPRE�A NACIONAL Df NAVEGt�ÇÃO
HOEPCKE

6.�,;�.' ·�'AVIO.MnTOH
ITINJ:RARIO

SAIDAS'OB

«CI.RL

'1 n A v O ). T, A

Fpnli!l. 1taja í Rio Santos

6-8'
18-8

,31-8

12-8

16-8

11-8

24-8
6-9

FARMÁCIAS DE PLANTA0
ms DE AGOSTO

Farmácia Moderna - Rua
:óã-o Pinto

TÔNICO ZENA

�O PRIMEIRO SLN E FRAQ{)EZA, TOl'-PCO Zh:.\1 ,\
.DA MESAI

.

I· Dr. Wilson J. Bleg.gi
·Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consultório dentário para o Edifício "João

•

mudou co

Alfredo",

eS'quina Jeronimo Coelho - Cons, Mafra. )0 andar
saJa 16. onde continuará atendendo no seguinte ho�
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas
Pivols -, Dentaduras ullú1.ômieat! é cirúrgiu.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Gr.aciela Elizalde:.
Da: Globe ltlesS

NOVA YORK - Acabo de

regressar .de uma visita de

três horas aos quatro pavi
mentos de expoaição do Co

liseu, o novo palácio de ex

posições de Nova York, O

fato é que a chamada Ex

posição para uma vida me-.
. lhor", está repleta de obje
tos projetados para tornar

mais agradavel o lar. Ali se
vê de tudo: desde cozinhas

que funcionam com fi símp
les presão de uni botão, dê
relógios de cuco suíços.
Tive, no, sentido litev:ll,da

expressão, de abrir caminho
através de almofadas, uni

dades de ar condicionado

(nenhuma das quais funcio

nava), armações de janelas,
materiais para talhados, tin
bs, campainhas parn por a

e aparelhos de televisão, ca
de um ligado para um canal

'diferente.
Tive, portanto, a irnpres

sãc de ter chegado a um (U,

siso quando alcancei um 10-

;al em que se havia cons

.ruddo .uma, casn completa e

REFRIG�RADORES BRASTEMP �:�a�:r�:_��� j���li���e;���
Montados pela grande organização "Brasmotor" cuias via, aliás, casas de dois ti

grandiosas instalàções em São Bernarao do- Campo (con-
pos radialmente d:Íferentes;

tíguo" a Capital;Páulista) são um motivo de orgulho par,
as. faixas nó terreno e as

a índústrta nacional, representam êsses refrlgeradcres r
do tipo "móvel". Ambos os

expressão .maís categcrlzadu no gênero; btipos de casa, porém, se a-

i A sua produção atingiu num curto prazo de, tempr
soaram nos mesmos concei-

G�I
a elevada" "orna do 100.000 unidades ãproxímadamente.r-

� ('l'
No entretanto só mesmo em -cota determlnadas e rígo tos de decorativo e tecidos,

,

•

_/'
'

�.,'

'. _�'�rCUidar
'."'.

rosam
- nte obsenada's' é que os distribuidores consegue» ousadamente coloridos em

...........
recebê-las para atender à sua �Üentela. Êsse fato berr terra cota, alaranjado, ama-

atesta o alto quilate da perfeição dcs r'2fJ:igeradores e relo e azul real..
� sólido conceito que desfrutam no mercado censumldcr. Ambos .os tipos de casa

.

por SINHÁ CARNEIRO ..' ! I Na. nossa. Capital são os estabelecimentos. A Modelai necessitem de materiais de
CONSULTORA o r HIGIENE INFAN�ll DA JOHN,SC;>N & JOHN.SON

08 distribuidores "Brastemp", Ao sólido conceito dêsses- es· .cõres índeleves, a casa mo-

sr. Luiz Adolfo Born ' "PEQUENOS CONSELHOS 'iá .par; aquelesbíchcs de _Pil- tabelecimentos junta-se mais um fator pOsitivo e de alt; derna devido, à·, ampla ... utí-
- sta. Olindina Oliveira GERAIS" (V) I no feitos em casa, favontos �ignificação: a 'vênda. de produtos de primeiríssillJa qua- Iização de vidro e a casa

sr. José Bonifácio Quando O seu pequeni- 'dQ_ bebê. Um enchimento de Jidade como só em ser refrigeradore;; Brastemp. 'móvel porque pode estar
3chmidt no engatinhador chegar ná- "nylon" tem. a grande van-

i Segundo ":estamos informados será dentro em brev, 'voltada para qualquer dire-
- sr. Antonio Guitilo quela fase de se levantar pe- t:lgem de secar ràpidamente adicion3c]a' 'mais outr� secção às muitas existentes na A

çãu,. em qualquér hora do

}appelini Ias grades do qua-drado e ... 'e não formai- aqllelas hor- Modelar. Será a venda das renomada3. �I:arcas de f�gõe -dia. Isso 'nãó constitlli
-

úm
- sr. Genesio Miranda prontamente cair de novo l'íve'i(l

_ pel�;.a�: ��odÚtid!:_ Il:- ���'-' "
,.><,-,,J

problema sério, para os que
Lins 3ôbre4seu pequenino e gôrdo. por a'jgodã'o ou pama. I, � podem- se utilizar dos pro-

- sr. José Càvallazzi "assentador você deverá for- Prepare o bebê pjlra acei-

PE;CAS '.D. E AUTOM1O.H,.."lfG,1 � dutos da General Exest.uff
Deflui na data de hoje o F.fiRÃO ANOS AMANHÃ: lt·ar o chão do quadrado ade· t;a o leite de unia xícara ou

I .\Yi'L Jl Company. E' bem s,abido,
aniversário natalíc'io do nos-

_

- Elb Eutália Ferrei- -iu:::.dament-e: adquirir ull:l pe caneca, dando-lhe um pouco, ,'-
.

com efeito, que os tecidos
so 'prezado amigo e distinto r:t

'

. daço de espuma de borracha de água ou suco de laranja' tingidos com ti�tas da GDC,
.

co�lterrar{eo, dr.' Henrique! sr. CelRo V�eira I do tam::mho do quadrado e num dêsses utensilios, .dià- i Firma do ramo estabf'le,cida com ol'ganização d" não perdem a cô,r> quaisquer
Stodieck, provecto advoga- I . --: sr. Rodolfo - Paulo da cubra-o com um tecido la- riamente. Se o pequeno sol-

vendas, loja � depositos no cen�o de São
-

Paulo que sejam as condi(.lões a

do em nossa Capital, � �ente I SIlva, " I vavel. Assim, seu bebê caira ?ado se acostumar, desde
procura represéntações' em conta prõp.ria !le _fábricas _que fiquem exp(i)stos.

da Faculdade de Dn'elto e
-- SD. Mana de Bem, macio e não perderá _º- ani- cedo, a 'êsse método de ali- nacionais. Dá referencias bancarias e 'comerciais. A' "casa móvel" está a.d-

do Instituto de EClucacão
I Faj'sca mo para novas tentativas. de mentação, êle não oferecerá I quirindo grande popularida-

DL!'; Velho. .

.

'I
- sr. Humberto Macha- ficar .de pé.

.

resistência quando. a sl�a; VIDROPOLIS AUTO PEÇAS de nos Estados Undos. Al-

O distinto anfverssarian- do . Deixe que o bebê se sen- bem-amada mamadeira for I
"

--,-

gumas são tão g,randes, que,

t�, PÓl' suas invejáveis qua-j
-

S:':1:--�.i�1éa Mai:t te à mesa, de vez em ql\ando, I posta fora de uso. Rua Vitoria, 325 - São Paulo são móveis apenas no sen-

lldades de carater e de cor.a- .

- S1. .Juno V:az .;:om Ó reAsto �-a famí�ia, m�s-I , ���o cometa o .êrro de of�_ tid@'de poderem ser trans-

ção, goza em o 110SS0 meio --=- ,;la. Iéte Philippi mo que ele amda seJa mUlto, 1 eceI ao seu. pequeno coml- portadas de uni lugar para
de um grande _circulo de a-

- sr. Al'Iirldo GOl1plves pequeno para tomar pa"rte
I Ião os mesmos alin1ento,s to-

I. outro, não, porém, rebõcada,
mizades, que, na data de ho-

- sr, AnJ:Llll'i C::tlIado Ju- tia refêicão. O garotinho fi-
I
dos os dias. Mesmo o mais-

'Por um carro de pa'sseio, co-
je Ilrestar-Ihe-á as mais ine_ riio!' cará enc'anta,do com ri expe- ! minusculo dos behês gosta mo os... "trailers" tão usados,

quívocas provas de apreço e-51', Antonio Grilo l'iência e, .aos poucos, com-
I de uma variação no. paladar nes,te país, e -sim por meio de

regozijo pela passagem de sr. Benjamim .José preenderá que todo mundo
I
- por. mais insignificante A MAl S -AlTA- um caminhão.

tão jubilosa data; Arantes tem que comer e que todos que seja. Hoje em dia, com
Q UALI;OAD E 'Vi uma. dessas grandes

sr. João" :��he!udek gostam de seu espinafre ou a grande variedade de ce- casas de côres coral e cre-
Os cle-O ESTADO que o Areão Junio'l: _

- ,'! a papinha de aveia não reais que existem no mercã-
me, com 18 metros de cum-

tt;,:i1 na conta de um grande - SI:. Carlos' -Augusto é nehuma forma de tortura do, você poderá mudar de primento por 3 de lal�gur.a.
amIgo, formulam votos de· Franzoni

-

inventada peIa mãe3'illha um para o outro,' antes que Tratava-se de uma casa de
perenes felicidades.

' I - sr.'José Maia para castigá-lo... Q bebê tente jogar a monó- '
--- _. -------�--�---_._----_

Não jogue fora aqueles tona "papinha íde -- aveia" REPRESENTANTES'papeis de embrulho
.

para nas paredes ... Entretanto,
"

presentes, tão alegres e co- não comece com um alimen- Aceitamos em todas as localidades do In.terior pes-

loridos. Com êles, Rodem ser to novo antes que o bebê es�. 30as bem relacionadas 'e devidamente credenciadas, para

t" -

.

feitós encantadores fôros: teja bem acoshtm�dol ç:om (' �raba!har por conta própria na corretagem de investi-
Firma interessada aceita represen acoes para a praGa ' Ad" tiS 'I t C C <II! 3 000 00 d 't I

.

1
d R' d J' . - ..... -

para as gavetas da cornada cal' aplO a ua. e e e _reGi], men os. om r�p . ,
.

e capl a, qua quer pessoa
o 10 e anelro. Para mformaçoes 'comerclalS IndlCam-se

I
A , sal' completamen. te Ul'Yl novo ,ativa pode iniciar seu ·própr.io negócio, que lhe propOl'cio-firmas tradicionais.

. do bebe. E mantenha o mo- . .,._

Comercio ,e Industria E, R. p, Ltda. Av. Rio' Branco, vel todo p.erfüma�o salpican alimento, não o force - e.s: l'lará ótima renda mensal. As vagas são limitadas. Es-

18 _ 140 andar" sala 1.403 _ Telef. 43-9888. do, em baIXO do fõrro do pa- pere uma ou duaS'sel11a.nas � �I;eva HOJÉ MESMO a: !RIS LTDA. Caixa Postal, 1953

pel, um delicado e suave tak faça nova tentativa.
.

I..,..' P. ALEGRE.

teiga fresca, sal, pimenta do

reino, mostarda,' molho' in
glês e a noz mascada. Mis
ture tudo muito bem,

-

'i. Sirva-o com fatias de

pão torrado., (APLA)
-�--::

.\ "

'.

I

Do SIMPLICITY PATTERN nos vem essa encan-

.;cAZEl\i ANOS HOJE: tadora blusa em tussor estampado. Pode ser usada por

.
- Da1i1'} Dal-Grande Bar: cima da saia ou por dentro. Grande decote tarrninando

':es
.

'com um laço. Mangas raglan. 3/4.
-- St.1. Margarida Step-

'

(FOTO TRANSWOLRD)
.rt

- s r. Rui 'Carlos Batista

Sociais
MAL SEM REMtDIO

Abreu de Carvalho

Ao desespero estúnho que me invade

Eu desejo fugir, inutilmente ...
Dentro d'alma é que trago esta ansiedade

Que me torna infeliz, triste, descrente!
•

iI""'"

E ao olhar para mim, dizer quem há-de

Que abrigo assim no peito um fog-o ardente?
Às vezes, canto versos _que, em verdade.

Já não compreendo... 'é nem minh'alma sente 1

Serão ideais desfeitos, os pesares "-

De quem cruzou da vida os sete mares.

Deixando em cada porto uma ilusão?

-:

Deve ser isso.:, o tédio f O mais profundo !
'De quem no oceano imenso dêste mundo
Perdeu - não sabe onde - o coração l . ..

ANIVERSÁRIOS

c.

Dr. HENRIQUE STODEICI{

st.i. Nilçb da Luz Ma-
lCO

. - sr. Hercilio Vaz Vie-

-sr1, Cenésia Teixeira
Silvio e Paulo Meire-

\

Representação ,No Rio de Janeiro

............................_ _ _ ���-

'Viagensb buropo
Pelos LI novos e luxuosos transatlânticos:

"LIlVOISIER", "LOUIS LUMIÉRE"
"CHARLES TELlIER" e "LAENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe

•

«ijrltiJlttjil�l,jiltli!il,itjijiM@iiiifjjlljj}jt·
Agentes: ,

Blurnenau· Rua 15 de Novembro, 870-5/2 '

i!orianól10lis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max' Collin, 639
Tamg.ém informaçõ; s em tadas as

agências de viagens

--

-- . ::�.._ ��. -;�� -

Ultima- Moda Nova diref�ria dtt. 1\

)\Ib:,:,:,::::::",::,:,:,,:}, BIPerlm..enle bOle -110S da Sociedade A. CASA

':;:'

I

de levar
de V. S.

(casa ComeI_os
pama 0, lar

IGRIDJENTES
2 fjgados de galinha cozt-

dos
,/ -, \

sim constituida:
Presidente - Sta. Olga

Voigt Lima; 1.a Vice Presi
.Iente - Prof.a Maria Mada

lena de Moura Ferro : 2.a

vice Presidente - Dra, Sil

via Amélia Carneiro dã Cu

.. na ;·-l.a :::;ecretária - Sua.

..Iaria-Olga Barbosa; 2.a Se

cretária - Sra. Aurea: Leal

2 ovos cozidos
1 colher de manteiga
s.il, à gosto' '.
pimenta do reino
mostarda
molho inglês

. I pitada de l!os' moscada'
MANEIRA D.E FAZER
L Esml'tralhe os fígados

.vI';)ura; La, 'Tesoureira -

.rra. Wladislawa Wolowska

.VIussi; 2.a Tesoureira
;1",\. In és ia ,Laus; Diretoras'

ele Publi. - Stas. Zilda Gou

.art de Souza e Agnese Fa-

com um garfo e passe-os nu-

ma peneira.
3. Passe também na peuei-.

ra as gemas dos ovos e mis
cure-as com o fígado. ,

3 ..Junte uma colher de man-

:1CO.

Contando com a preciosa
.olaboração de V. S., valho
ne do ensêjo para apresen
.ar-Ihe os protestos de mi

lha estim:t e considerações.
Olg;a Voigt Lima

PRESrDENTE

quar-to, sala, �ozinha e b�1-

neyeiro. A sala de estar era

um belo trabalho da artesa

nato, com lareira., cortinas
com pad.rão arlequim, ala

ranjadas e amarelas. A co

zinha dispunha da última
palavra em matéria de forno

e fogão. O dormitóri.o está
decoradO de cinzento suave,

combinado com um amare-

10'claro m�,s cortinas e co

berta da cama. O banheiro
era verde claro. Tôda a ca

sa era dotada de c'alefação,
por meio de um fogareiro
do petróleo.
Essa casa móvel, que ofe

rece tôdas as vantagens de
uma casa permanente: pode
"e1' com.prada, completamen
te mobiliada, até C4}m os cin

zeiros, por valor-" de 10.000

dólares, pr�ço muito razoá
vel para a época.

�.

QUER VENDER BIJUTERIAS??

co para crianças.
Evite confusão com pares

de meias, principalmente se

a sua família tiver mais de
uma criança. Simplesmente
marque todos os pares de
modo igual (com um núme

ro, por exemplo), usando
.

tinta permanenté. -Você verá

! como será fáéil juntar- os
,

pares, dessa maneira. Pen-
sando bem, é conveniente

marcaI;' tôda a roupinha. As
sim, quando ap6s algumas
lavagens, o casaquinho do

l�dmogênito tiver encolhi
do tanto que pode ser con-)

fundido com as roupinhas
do bebê, você ao menos te ..

1':10 consôlá de consÚLlI' êe'.·
·'e fato, sem precisc1l' pro
curar pela eaS:l tôd:l onde se

teria metido o casaquinho
.

e!n quesLão .. , N:-\o jogue
-

fora aquehs meias ele "nY,
10n" que já não podem ser

consertadas. Com elas se po
de fa.zer um excelente 1'eehe_

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

V. Sa. é Comerciante? Viaj�nte? Empregado? Fazendeiro � Dona de Ca
sá? Vende bijuteria!?? Quer iniciar? Nós lhe oferecemos umá oportunidad�

.

tinica de vender eem seu setor, as últimas novidades do Rio de Janeiro, com

lucro fabuloso. Peça nosso extraordinário mostruário de variedades e nós lhe
enviaremos imediatamente pelo reembolso ·a um preço de atacado sem coií'cor
l'ência (mencionar no pedid,o o valor desejado). Temos 'centenas de freguêses
ganhando adma de Cr$ 20.000,00 mensais em suas hOl:as de folga. Por-

que !Tão' V. Sa:?
,

N. CARRARO - Av. Rio Branco, 151 � Rio. de Janeiro
--------------------�----------- ._.� ' .. - __ .

DO LE�MUTRETA

" ,p.-
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NA MANHÃ. Df HOJE, A StNSi\CIO_NAl PROVA CICUSTltA' DE, �ESISTE�CI� ,

Xibra'rão' os eflcionades do esporte do pedal. asslsílndo.�·na manhã. de hoje, à sensacional disputa clclisílce deIiiuees a es-

ta Capital, promovida pelo -De'partamento de Ciclismo dá F. A, C. e cem 0<' concurso dos mais experimentados "ases" 'da
o '

•• �" • Capità!. 'A 'che,gada dar,-se�á na Rua Felipe Sch'lnidt, pelas 10 horas. ".i��%,•.
".

'

.-." ê��:A. Cárl:os'RénáüX�XIÀvaT�
No. ES,tádio· da .Rua:' Bocaiuva,.o imporfante:jôg'o pelo certame da' divisão especial de profissionais ,--equi- Demonstrando o grande

pes 'p" rováveis ' .. la,'Llro Santos,' o "arbitro - Preliminar ., O Figueirense, frenteo ao Caxias', em JoinviHe interêsse pelas disputas
atléticas em Blumenau, nas

" '

D.emais jogos, da �6a rodada �..'., :;tta��11f��"-�" j:'sai�o:e��i��r�;p�:te�;�;�
'com as '''torcidas'' divididas Joinvilense, o time avaíano ra, julgar pelo enorme en- Guido ; Marréco, Abel�rdo" DEMAIS JOGOS DA nacional, entre eles Adernar.
.�a aplaudir seus conjuntos que tem como preparador I tusiasmo reinante na cidade, ! e Enísio; Bolão, Nilson; Ró- RODADA Ferreira da Silva, recordis-

preferidos. técnico
-

o ex-plaver. Saul-] poderá proporcionar uma
I

drigues, Amorim e Manico. .Nas demais partidas da ta e campeão olímpico e

, Nesta Capital assistire- zinho, vai jogar .hoje em arrecadação superior a 20 i rodada de hoje, em Blume- mundial de salto triplo in-

"mos um dos melhores cote- seus do�ín,ios:. ond,e, no 'cer- mil cruzeiros.
, I Na arbitragem �st�rá o nau o Olímjííco dará' com- forma-nos o dn, 'Helio Mil-

jos da rodada, vendo em tame, ainda nao conheceu a Para 'o' duelo em refe- .

sr, Lauro Santos, indicado bate ao Amértca ; em Itajaí ton Pereira, diretor de atle- /

�ação, frente a frente, as derrota. Seu adversário é
I rência, os conjuntos serão. pelos visitantes. será disputado . o clássico tismo do Grêmio Esportivo

;poderosas asquadrasdo Clu- .dos mais temíveis, embóra provavelmente êstes r- I A preliminar será dispu- [Iocal, entre Estiva e Ma�cí- Olímpico, ter sido de Cr$ ..
'

:be Atlético €arlos' Renaux, não mais possa contar no L tada entre Treze d'ê Maio.e lio Dias; Figueirense e Ca· 18.330,00 a renda da festa
de Brusque e Avaí Futebol Campeonato com o concurso' 'CARLOS RENAUX São Paulo, pelo Campeonato xias farão as delícias da esportiva da inauguração
.;Clube, local. . de sua .mola mestra, Isnel, Mosimann; Afonsinho e Amadorista. "hinchada" joinvilense e em da pista do grande clube
,

Vindo de duas derrotas axora no futebol bandei- 'Baião; Marck, Werner e Brusque o Pavsandú frente blumenauense. Muito bem.

r.co�secutivas que. lhe vale- rante .defendendo as cores'. Petrusky ; Miltinho, Teíxei- Preços i. Arquibancada - I ao Palmeiras-defenderá tão� -

I' ram a perda da Iiderença e do São Paúlo. i rinha, Edésio, Sadinha
-

e Cr� 25,00;' % arquibancada I somente a invencibilidade
------------

�quasi a da víee-Iiderença
'

O encontro desta tardeno
.

Merízto. e geral - Cr5 15,00; li2 ge. I de vez que está distanciado

i:;�e di�ide com o .Amér.ica ·"stadi.um"· d! Pr�!_a de Fó·· C AVAí .•Tatú; Waldir e ral � Cr$ 10,00. I três pontos dos více-Iíderes.

"'';>
,

.

"

.-::

Atletismo em Blu-
:7 jFQ

menau

Com cinco jOgO�; o vito

rioso Campeonato da Di vi
são Especial

'

de Prof íssio

nais, promovido pela F; C.

F., irá proporcionar aos afi
cionados de Itajaí, Joinville,
Blumenau, Brusque e desta

Capital, momentos de gran
de entusiasmo e suspense,

Ilelcões no
'

Avai
,

, Hoje, às 10 horas, na sé
de social do Avaí Futebol

---___;:�...;;..;=_.c:= Clube, estará reunido o

::: Conselho Deliberativo do
S I Clube, com o-fim de proce

der á ,,'leição do presidente
e vice-preaídente do �lube
alvi auil, devendo ser ree

leito o sr. Celso Ramos Fi
lho' que tem correspondido

.,. plenamente aos anseios dos

....1I!tSI••__... ill.A_S0ií:.•U.EIliiT.E.I.DiiiiL_�Y_50.l."_,
I

avaianos em sua curta mas
- i proveitosa gestão.

___
'_'

_

__; __;,_-"- ,---;::---'- --'-_r -'-_� '

_._,...__ '
_

Os qUe. sãO poncos e••• tánto se I. Camp�oó�to 'de Tênis -dt) 'AMEAÇADO DE PERDER OS PONTOS

I· ., 'II·
' Quem vai pela pi-imeira ' Estado O FIGUEIRENSE

, a'me D'
.

a·
-

'Ed Bon vez assisfir a um "match' , Com boa assistência, foi realizado nas quadras. do Segundo' soubemos, a' com o 'I'amandar é

(12xO),

_.

. ••

'

� _

futebolistico' nU.Ji1 'centl'� I
TI. C. Boa Vista, de J'oinville, o II Campeonato Aberto: equipe de juvenis do F'Iguei-

.

visto ter o alvi-negro in-·
......

'

� • ..:.... Ao

' ',. evoluido eolpo o 'do Ri.o e de I
Estadual (de simples) que contou 'com o comparecimen-,

/

,

/ .-

! cluido naquela partida um

-+..,.".++ Y+.� � ". � +..+ � 1 .

.. tá.� _. � .. � � � •• ��.�,�. � � ��•• � �,1 SãoPaplo tem, obrigató- to,alén'l.doclubeloe.al,doLÍl�aT.C:-deFlorianóp·olise renseesaameaçada_deper- jogador_emsituaçãoi-rregu-
ria 'lente, a sua a:"'IH;fio vol-

.

da Sociedade Guarany, de Itaja( que já e�tá regularmen- de_r_ �:_���� _�: :_e�l j<!go . \Ú.. ..

. (Do c���;�t�d�n'eJ��Ng�L�eber, �:�pE:::u�:��:::',:,�,�O:::: r
filiada • F. C. T.

� AINDA . H[POSS$IUDAoTõE""irrs
sociais abriga em sel} seio � :; OUMPlADAS

llâra "O ESTADO", especial pela TAC) espant� a qual: um... � :'

�:��':f;is;ff��;���Er��rg��';o���i:E��� :��t.;�:';�!f�{;tI�i;;' i ;- r�i�i;:t���:;��:�}�: . ��;::;��::;�e�Ú��oo!�
(Lira). Estes cótejos�:f0ram iprogramados,' tendo ém vis- pell) men.os '11m dós" n18is .. .. gaào brasil:iro ao Congres- ; possivel ida de uma ,guarni-
ta realizarem.se enGori,troS' c6m a', representação d� Join- importantes para que' te- � soo InternaCIOnal de Remo.

, çãl) de 'quatro sem patrão".
viUé que em .outübro pretencte disp·tlt�r os Jogos Aberto nham os clubes um progres-' , T

� �Iv�lgou-se tambem a

cons-I
__�·""4••_a_"�_••••u�-".�u••••"-_"",,,,,,

do Interior, em Bauru, SãÇl Paulo: Na partidá de subido so descom).mal·em compara. � tlttll��O d� delegação �ue •

\�enceram os locais com 'maior fadlid,a-de, não .obsUtnte- ção com os nossos clube:3 qe

I
p�rtIclpara d�s. Jogos ?hm- Campeonato Ju-

tere'm' encontrado, seria opos}�ão inici�l que inclusive os fqtet'ol' p1COS, tendo SIdo conflrma-

desfavoreceu no placard. SoÍne1he 'após 'terem .ailsiüalu. Algumà� vez' ,ó leitor se
da à participação dos ,"dois" , 'I

do o 160 ponto (os ilheus esi;�va;U;c;ori1 1.5:, os�IOéal:, con. deu o trabalho de ima- > ...
2 "quatro com patrã:o". A vem

seguiram' avantajar-se no marcador e estabelecer a COB- ginar se cada �m An· � � .!ele�ação é a_ se'guinte: .. Avaí x Guaraní. (às 8 ho-

tagem final de 55 x 33. 'Na 'n{,'tnhã de ,domingo·voiblran1. li ,tonio de: Mello, Meirele3,' �
�. � .' Dpls com patrao" - Pa- ras) e Paula Ramos x Ta-,

,

vencer 'os lócais, porém �o'm muito maiõr dificuldade, Mam�ae e out,ros, fôsse !l�r· � �'1
':-rl}o: Alvaro Elpo; remadc, mandaré .(�O lioras) são os'

conlO bem o atesta o placar&fi.nal de 45 x '42: Pretendia� mitido multiplicar em um

.�
. dores,:' J1jdson, �estPhal, e jogos prog�'amados' para es-,

se, igaulmente; confrontai' c�m Florianópoiis as' equipes mil, o que seria do

Figl,!'i-I'� � F,ránc1sco SC��,ldt; "qu�-I ta �anhã, ,n? àstádio da

de voleiboJ o que desta,'feita não foi realizado, ficillldo le:1'se e do Avaí? o. que me �' � tr.o �om Patrao - Patrao
I
PraIa de, Fóra, em pros-

para ocasião oportunà, _quarb:do de�erão vir' até nós os diáam," também, se à me"- �
•

- í. S11v,lO, Augusto;· remadore,:: seguimento ao Campeonato
. Sra. Carmen Lobo, do To (;. I J C Ih N I G

'

mais 'categ'Ol'iz::.dOS joga(lo'rc.s desse esporte da .capital ma per,'missão. fôs. se CO!lee- I ose a.rva o,, e son ,uar," de Juvenís.
. Bô,<! Vista de Joinville, .cam. / d R K Ad' R

que de�ta feita foram impossibilitados de se apresenta- did:> a nós outros e multi- /. � .
a, UI opper e n re 1- Entrada franca.

l'em no Palado dos EspórtJs.
"

�. pliças,semos para o' FiguCÍ- � lleã estadual de tênis. , � ... --- ----.-

- TORNEIO UJE X A�BB: � A União JoinvilIen- rense cada Luiz Poll: em Na part:f:�ina CarIQeIl·L�7e Lolita Stei�, do O PRESIDENTE KUBITSCHEK
-

E OS
se de Estudantes e a Associàcão Atlética Banco do Bra- um mil outros; se Cll da Gus· L� C. BO:l VisLt - obtiveram os títulós de campeã e

sil prograniara'm, com ,iliicio�: �o proximo dia 27, mJ; "':1'- tavo Neves (pai e filho) 'pa- ,,·ice-campeã. No. setor masculino Armandino Caparelli JOGOS UN IVERS1TAR'IOS
:ft�io do qual constarão as seguintes, modalidades� ra o Avaí; se cada Dja'll'la. e José'Santos, do T. C. Boa Vista é Lir�1 T. C. conquista-
Futebol, futebol de mesa e �llteboL de salão, te.ni's, tEni� .púa o Atlético; se cada Ca,

. ram as primeira's colocações,
.

de mesa, yol,ei, basket, xadr�s, da!llas e mexe-mext', riorii para o .Paula Ranlos';, Houve alguns jogos bem disputados, convindo que
.

-'- CERTAME DE TEN�S :DE MESA: - No pi'oximl) cada,. Garcez para o GUlli':1- ó'e sa'liente a equipe feminina de Joinville, que se apre

f,abado deverá s�r iJi.iciàçlo Ó' campeonato citadino dé te- ny; cada Eurico Hostem) sentou com sete jogadoras bem aguerrídas. Delas se deve

pis de mesa, �lodalidade es�ortiva -

qúe tem muitós pra- para o Tamandai-é; cada. mencionar Car�en Lobo pelo seu jogo enérgico já bem

ticantes em Joinville. Segundo sab�mos, é deseJ ..) nos Paraná pára Q Bocaiuva. " conhecido e obstinada vontade de vencer. Logrou suas
-

n1entores locais� conseguir ::'enviar uma' represe:\tf:H;ã',� já imaginaram a TORC;IDA vitórias no segundo "set".

desse esporte ao proximo c�mpeohato brasileiro, par�\ o quP teriamos? Do lado masculino, Caparelli salientou-se pelo· seu

c;ue ainda dever�oentrar e� e:nten,dfmentos com ,;. Fede-
.

Mas .. , digamos mai,,: se jogo brilhante, va.riado,' e, paTa nós, quase sem pont?
ração Atlética Cataririense, afim de ser constitu :da [.. fôs,se possível, na

�

me,lma I fraco. Possui lím -excelente serviço, I violento, 'às vezes e

l'epl�é�entação l:iarriga"verde', aproveitado, naturalmente. ordem de mutipli.eação, c'JY;_ 'às vezes cortado com efeitos difel:entes, o que obriga
mais _alg'uns valores e:ls:j_s_tel!te� )10 Estado. '\ tal' com o apoio financeiro i

�!tenção redo�rada 0e seus contend01'es. .

.'. '.

_:_ T-ORNBIO INICIO 'DE FUTEBOL: - O O!lze do �e um Osni Ort,!ga �par{t o I Seus
.
"chops". de revés são quase, irr��p�ndíveis

Afons.o .p:enà·";EsPol'te Clu��' venc�u com muito me�'ito preto e branco; com um I çuando feItos de meIa quadTa. Para vence-Io'Ja dlssemos

e ...illStiça o· Torneio IníCIO "b. ia ,Divisão loca:,' recente-MO Ce!'4.o RamÓS para os "ava:a' ser necessário um jogador que pos,sua extrema mobilio

i�1e�té. N�ste .'tol'fleio, por uma e�pecial 'clefereneia;l nos" (aquí ficou entend:do � elade e venha 'rapidame�te' à rede obrigando-o a per- Nós: ob�ervando em tudo e a todos, no rea��a��� e �.

ci'onica .e�portiva'··t a quem fo.i destinada a renda), ])6!.'- (q,ue. s�o pPài I e filho);. I.;rll ,man�cer no fundo da. qua�ra. .

"

realizar,' encontramos a cada· instante a gentileza, li

ticip�ram: tambem Caxias e America F C (com equ ;Ile� onpltao au o ou UI]l Sou� i Todas -as vezes que ÇJ Vlmos 'Jogar sempre esteve ele bondade a cooperacão a coes.ã d t, d . 'I t' '. I, �
,

) t
' '

J Ati'" ?'"
. "

'd I
' "'. o e yon a os (en 10 (CL

rnjstas ei ambém 'o Operário; Gloria, Floresta e EstiVf" "a. r. para. o etlco, r� 1:0 comando' d,a . partld�, raramente ,dan?o oportuJ1l ac e ' (Contin�a na 9a Pag.) ,

.

.

� . TAMBEM�J INTERNACIONAL:' - O ln terna aS:3m� s�cesslvament�? )1 que o, contr8'l'1O par.tJsse para �, ofenSIva. , 1 •••.•••••••�••••••�&e.lI',oa�.&.�saa••�••o•••• l!r)I.
çional ..s�gl:()ll-se. campeão do TOl',neio Inic.io da .2à Di- POHl e, meus' amIgos, (,. J'ose Santos do Lu'a T. C. nao lhe ofereceu a resls- ,-.

.

vjRã6:':,�le F�ltebo) .ria Ligo;]. Joinvillense de Futebol. ''!\Wtinho é que tem r;1z:1p ténic_a. que
_ esperávamos, mesmo porque já notamós que I, Le' ',a' Ma "5 tdot','C'las E,,:'po'rti\/1S:-t --:"':BASKET INFANTIL: - Está em pleno .andamen: c;ua' do n)e dizia que SOCIO" o seu jogo decrece quando�a compeetição sec'realiza em �

. ., �, ,\I l.

�:'Üp���'i!ffg�" e�����l:���d�o����é:�a�'����l::.fantil, 'promov:' e1l1(�:�:i:U�te��a��1;��.)b:�� .�;lJd;1��,�iri��í�;�rt,;1 (Coptinua na. 9� Pag;.) -\
J

Na 9B Página y _"""'_�-�,....."..�__",-","",

...:.:: '.
" .... ,---,:,,!-::

. :"":7

RIO, 25 (V, A.) - Estão ,zOll o B-anco do Brasil a rea_

de parabens os universitá- lizar o adiantamente da ver
rios brasileiros, com a defi- ba de cerca de dois milhões
nitiva solução elada pelo � 800 mil cruzeiros, para o

presidente Juscelino Kubits-I .

c:hek ao caso da verba de patrocinio daquele certame,
auxilio aos JOgos Univer- 'I Aliás, cOnforme se noticiou,
sit'lrios Brasileir.os, que se o presidente Kubiteschek

:'c.l,liZ�rào eIr_J Porto Ale�re.1 estará em Porto· Alegr� na
-

J],,('ll'. surg·lll o comunlca- abertura dos Jogos U111Vel'
dG oficial no sentido de que I sitá).·i.os, presidindo las so-

o ci:efe do govel:no autor-i- lenidadf's deJnauguração,

TURFE EM FlORIAN,OPOUS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 26 de Agôsto de 1956

•

•
_ • Robustos

•

• ,Econômicos
• Fácil manê;o
• Grande durabilidade

---�._
.. _-�-------_.�...

.._----�....-- ... - �

flça n BDROa ELEIRICGMENTEI
o novo e reyolucionário

barbeador elétrico

_ com

.'" .
'

mlr'lm
- a máquina que
barbeia o Brasil'

110

.220

volts.

E GOZE
DESTaS ,YIINTIGENS!
• Barba mais

rápido � perfeital
• Barba muito
mais econômica I

• Barba sem irritar
ou ferir a pele I

• Barba mais simples ...
mais moderno,mais -

prético muitas vêzesl
--------__..1

um produto da IMPORTANTE.
-Com poucos dias de

prática,V. verá que .

MIRIM é indispensóve;
para uma barba

perfeita)

MELA'R
Manufaturas Eletromecãnlcas LIda.

Av. 'Rangel Pestana, 271
_

3.° and.· C. P. 6937· S. Peule

D,sfribuidor exclusivo para fado o Esfado e R. G. do Sul,

STRASSBURGER-BRODT, LTDA.
Av. A.berb Bins, 1036 • �-ORTO ALEGRE. R. G. C·.I

�
--'-�',

� .._----

REPRESENTANTES
FABRmA DE CAMISAS procura l'epl'es�ntantes lo

cais, em tôdas 'as cidades do país. apitaI e Interior), pa
ra colocar seus produtos a comerciantes 'estabelecidos. Boa

c�mis:ão para pe,!soas idonêas e possuidoras de boas rela
çõos e que tenham prática no l?mo.

...Amor ao' próximo
Hugo Mosca

'

Rio (ARCU2 l'RESS)' - Acaba de abr-ir-se dian
te de mim, pOI' unu "circunstân c ia do destino, um novo

mundo, recanto o�de não há paixões, ódios ressentimen-

,tos ou malquerenças. Um mundo onde os homens são

ruais humanos e m.i is ternos, mais interessa'dos pela SOl'

te de seus 'semelhantes, onde não poupam esforços, nem

.trabalhos .

nem estudos, nem la seres, para que aquêles
que' se lhes batem a porta, tenham .suas dôres, seus

males suas máguas e enfermidades, suavísado, quando
não, extintos. Um lugar onde cada um 'cllfl)pre o seu

,

dever, com' um sorriso nos lábios, com uma
. palavra de'

candura, sem humilhar n inguém. Onde os mais sábios

procuram ensinar os mais novos, através uma série de
Em motores desta classe não compre

cursos, onde não há médo tle concorrência, egoismo
sem conhecer detalhes do SKODA '11

ou- receio, de que seus sucesores lhes tomem os' postos.
ti'po 1·S110·R �'

,

Enfim, uma estrada, em que cada um,' dnsnssorní damen-
UM Mo_rOR PARA GRANDES SERViÇOS I I.gte, de cabeça erguida, sai (10 marco zero, 'onde está a Representantes exclusivos pa'ra o Brasil, _ Q

dor a ignorância, a desgraça, o infortún io, e caminha,

�
..

a passos largos, para a. redenção moral e material corno � MATRIZ: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 37. C. P. 3608 • RIO

r-aquêle célebre quadro d� Beth onde as midrasbs imi- FILIAL, PRAÇA IGUATEM� MARTINS, 132 - SANTOS· S. PAULO

tam os exemplos das mães e os filhos ligí\imos se om-
.

ENDEREÇO TElEGRAFICO I "A N·S A L V A S C O'�

breiam com os irmãos espúricos sem temor ou ressenti- --U-M-A-O-R-G-A-N-'-Z-A-Ç-Ã'-O-C-O-M-PL-E-r-A-_f-M-M-O-rO"'RES DIESEL f A GASOLINA PARA BEM SERVIR I -

,mentos, porque todos, todos, só têm por idcal ou reta, a

j.erf'eição.s-o zêlo profissional, a vitória que não custa

I sangue do próximo ou lágrimas alheias.
_E' isto, meu caro leitor, o que se nota nessa casa de

8.
'

gente tão boa e tão humana, que se chama hospital dos logu·conce' rio no LI·ra·'Servidores do Estado, estabelecimento que deveria ter ,Uma sala para escritório,
a-penas êste título. Casa da bondade.

I à Rua Vidal Ramos, nO 30,

Nestes longos e árduos vinte e dois anos de vida de
I Como parte do programa das festividades d'a 300 com entrada independente,

imprensa e da de rádio, muita coisa já vimos, aqui e no aniversário do simpático Clube da Mocidade,teremos, tratar na mesma.

exterior, nos centros mais humildes ou nas metrópoles quarta-feira, original Bingo-Concerto, quando os associa-

mais prósperas. Ja tivemos muitas alegrias e muitos dos terão oportunidade de pela primeira vez, assistir um

desenganos, conhecemos, por exemplo, as grandes c1íni- 'concerto de musicas classicas estilizadas pelos notaveis

cas de Buenos Aires, do Uruguai, do México e de outras
I
e' eximias pianistas Mirandinha e o acordeonista Cas-

i repúblicas sul-americanas. O Hospital do Ipase, entre- telan.

tanto, supera tudo, mas apenas pela aparelhagem, pelas I Será, sem duvida um. "Serão" agradavel.. quando
! modernas instalações, pela primorosa organização, pela tambem serão "bingados" belos premios, sendo a rendà

: seleção d�, seu corpo médico e de enfermagem. Não é,' d_es�inada a cobri r, despesas com melh?ramentos da séde •

i apenas, gigantescos arcabouço: de técnica e de perícia, socIal.'
"

c: .. '1
'

1onde, todos trabalham anônimamente, nem, por outro la- Espera a Diretoria do Clube 4'3: Colina contar com " mi-nu'to-CIO, sómente um' colosso' de engenharia ou de aparelha- a colaboração dos' associados e exmas familias..

gem s,em s.imilar ).10 país e no exterior. E' antes e acima
- • -------

de tudo, uma casa, onde, corno; b�m diz, sempre com bas
_. t�nte propriedade esse h0111tlm' que

'

é uma das glórias
na medicina, braeileira, possuidor de tantos e tão nobres

hrazões, o doutor Theobaldo Viana, não há individua-

I Iismos, Todos trabalham, observamos, em conjunto,
modestamente, esquecendo seus títulos _de tanta consa

gração, para que o doen te' 'ten ha sua,'saúde i'ecuperad�
sem .olhar se êle é um simples "barnabé" da 'Central do
Brasil ou, uma das mais .destacadas 'figuras d-o Govêrno.
Os exames, as pesquisas, as observações .. são f�itas em.

Dé ordem .po Exmo. Sr. �ref�i.�9l. �unip.ipal, .Lorno-....

equipo e, os chefes de Serviço uão se_melindram 'ou .fui-' ;új;ilicp,r'qtl'W)10-'C@'.â'-t.3Q �:Hrste mês termina o prazo, impror-'

gam: rebaixados em trocar .idéias sôbre diagnósticos �u ogá:vel, para pagamént�-s-em multa;' dos impostos Ter-

1"
.

I d t t t
itonial, Predial e Atos de Economia do, Município e

rormu as e ra amen o COI11 o', mais novos e menos ex-

Ip,erientes. Sôbre cada". c.'1S0 há debates e�'verdade,ira8 1'xa:,de_Limpesa Pública, referentes ao 1.0 s-emestre do

1 d
- orrento ano, na forma da LeI' no 19 de 3 de agõsto

I
mesas rec on as, em, esfllo de' conferência ou aula prá-

<>«. "
'

tica, onde seconfundem, pelo bem do enf'êrrno, mestres e
'e 1056.

.. .

discentes, catedráticos e alunos, chefes e chefiados, ,':
Os contnbu:ntes �os Impost?s e taxa:'l acima men:,.

lombro a ombro, sem va idrde, num ambiente que enob1'e-1 �,lOnado�, q:1e na� t:nham .re�eb�do 09 a�lsos de lança

ce uns e outros. E' êste o Hospital do Ipase, onde pon- !:'lento referentes �o�. seus imoveis, .dever",ao procurar- os

tificam de sol a sol desveladament f' d t 1·11es111os
na 'I'esoura ria desta Prefeitura,

,

, <, "e, 'Iguras a es ru- F' d •
: ." .., .

Itura
moral \:1'e Raimúndo de Brito o homern que criai

.

_

111 o � prazo aCI:na, os aludIdos ImpostO's e taxas'

h Policlínica dos Pescadores, Th�óbaldo Viana, Aarã� I
serao recebdos' acrescIdos da multa respediva.

TIelchimol Pedro Nava Albel·to Grn.·] M " h 1 I
Departílmento da Fazenda, em 22 agôsto de 1956.

, '
" "'I e, aIln o ce .

T"

Andrade, Ermiro de tim� e tantos outros e onde há ur(]a
REINOLDO ALvES Diretor

legião de bons Clínicos, ele 'tôdas RR 'especi;llid2flcs, !tl-
tando para q.ue os que' procuram o HospHa) tenham um

Ifim
no seu S9frimento. E fazem isso, misticismo, sem

alarde, esci'evendo, ,aos. anais de me,dici'na brasileira,
. páginas Ide gl'ória, num

,
'

'

.
_

"I MOTORES DIESEL

PARA TODOS OS FINS

J5 HP!'$OO '.

ALUGA·SE

Prefeitura Municipal' de
- - 'FLDRI_ftNOPOLIS

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
AVISO

VOCE SABIA QUE.-
[

J' ....
-.,;:::- _- �. "'() ,

'

\•..;;r'-):; \,,' ".l\�
-.;;::::;;::::- "j' w:?-.... ,..,

- ( " ,'"'

� " }1:3:// -,
.

\

�_.� )- �'-""�-'''__'''' ,
..

-
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'

.

153�� >��' ;'

��,�-e."'..fi :-;;_;_-_ :

IPlA"" �\../
.

,_ J{,:'IJ.... ",!L-::;.\ __.

�-�c=�;K���
�- ;;;,.!ao�_�__ ••_---'--' ---- "-

UH f�I'IMMO, t.Uíi ir !uo iJ,�.AIREU A 27 OE JANE I ao DE

i96'1 14'S PU I AS DE HOH'fEV I D�", SUB I MOO A � AGUAS

UM METRO EW poucos SEGU;WOS. lOGO APÓS ·(.RETIRA-
,IAM AaRASTAMDO NUMEROSOS BANHISTAS E LAI'�AiiOa PÁ ..

IICO. POR SORTE APENAS DOIS BANHISTAS jE Ar\) -

I�.
. ii! '.;,.,.'AIIAM ,

�., (s .��I
',.""

.-

, ;; !
..

.

../ �fp
.

•

tINA 'OE CADA. QlJATRl .OPERACÕES

idE, �.;: :; q �
PARA A EX11RPAÇÃO DAS AMIGDA ' .. ��: ::.'

�
�

.". """':

LAS. .

.; :"
- ,'�

--,�-_._.�

Expressivo 'enc'onlro Da

«Radio, Anita Garibaldic('
Um �lcorltecirtlento albment� expressivo "Verificou

se 5a. feira as 20,30 da noite; por, ocasião do programa
"Gente "de Santa Catarina'. Encontraram-se, como pa
trocinador e como homenageado dêsse grande programa
:Iestinado a focalizar os altos mérítos morais ho homem

.

catarinense, ·j-ustamente duas individuaÚdRdes, que,
Favor responder por carta à "JULIO", Caixa P t I

n. 2.666 _ Sã'O .. Paulo.
0& a,

J,qu.a�i simultane.�mel:te, em ln3, aqui iniç·i�,,,:al11 as s,uas
______ '

dlvldad�s. O prImeIro cont::lI1do ei1tão cerca;'de 18 anos,

A L U G A S E Gelad,el"r'a
como chefe de um ótimo estabelecimento de mocbs aqui

. I montado e o segundo, jovem de 10 anos colno �prelldiz
Alug�-se uma sala para I

de balcão.
.

escritório, com entrada in- Vende-se uma. 7 pés cúbicos.!' Passaram-se anos. O primeiro continuando à testa

dependente á Rua Vidal Marca "Champion". A tra- dos dois mais importantes estabeleeime'ntos comerciais

Ramos na 30. tar :neste jornal, das 14 às 17 de varejo no Estado, dando-lhes o destaque e o conceito

Tratar Da mesma. horas. ,que desfrutam na opinião pública atravez de sua ativi-

I dade e através m�todos os mais criteriosos e e.ficientes .e
o segundo como Ilustre comandante da glorlosa 'Fôrça

_
Pública de Santa Catarina, portador de uma brilhantís
eima fé de ofício.

À sensibilidade dos milhares de ouvintes dêsse pro-

I g:'ama qu: ?em pod.emos con�idérar como o mais expres-

I SlV� da. ra�I.o c�tan�ense, cehamente não escapou a to
cance slg'1l1fl,caçao desse reencontro da Anita Garibaldi.

....
, Foram m0111�ntos de viva emoção para todos o abraco

.

cordial que, entrelaçou o patrocinador do progr::una Sr;r.
Jacques SChweid-sgn' e o homenagear o Snr. Coronel Má-'rio Guedes ao finalizar a irradiação.

Não. Aceitamos Viajantes

Acabam de chegar os famosos fogões DEX:-GAZ, a

gaz engarrn.f(ldb. 'DEX-GAZ sob' qualquer ponto de vis·
ta I10de ser igu{dado com as melhores marcas múndiais.

Uni'(;o fogüo. fubricado I\ o país, com forno completa
men te isolado com lã ele vidro.

Distribu�'Jores exelusivos, IRMÃOS GLAVAM.
Rua: João P.intõ, 6 - Tenefone, 3531.

EMPREGADA

Precisa-se de uma. Tra
tar 'à ru..a Conselheiro Ma
fra, 145.

•

com

KOLYNOS'
lhe dá

,

essa p�ão extra
Q.')ntra as cári�

�ga sensa4:ão extra
de frescor -:-

I,

- agora também
em tamanhos GIGANTE e FAM{IIA

'A nova Diretoria da
. Federação do Co-

, .

merclO

i
)

A notícia qU,e' vei'culamo,>,
há diàs, sôbr" a eleição na

Federaçção do Comércio do
Estado de Santa Ca�rina;
merece retificação, quanto à

escolha dos membros de sua

diretoria, que fLc.ou a2sim

constituida:.. Presidente, Ch'll'
les Edgar Moritz; Vice-Pre

sidente, Alberto' Gonçalves
dos Santos; Secretário, Ha
roldo Soares Glavan e Te

soureiro, Rudolpho ,Scheid
mente!.

Naquela local fôra omiti-'
do, invô�untáriamente, o

nome dp ilustre bomem-dt,
negócio,· sr. Rudolpho Scheid
mentel, razão porque nos

Stpr('ssaino3 em retificar.

Concurs�? Telegrafista? Postalista?
i
I
1

'I
(ORDENADO INICIAL 'CR$ 9.100,00)

'I1?dos os, pontos prox. concurso nu Departamento
CorreIOS e, 'I'e1egrafos. Vendas e informações:. ,eREME.N
TINO RO�HA. R. Barão de Paranapiacriba, 25 _ 100
andar, sala 2 - A S. Paulo.. .

.

. Os pedidos do interior serão atendidos mediante re

messa de cheques, vales postaes ou· registrados com va!or:'
Preço apostilas completas Cr$ 430,00 - cada curso. De

acordo com o programa atualmente em vigor.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura �n Municipin :dB\�- flõIianó�olis !p�C!:!�iB��a!i�=ol!�!:b�8Çoãp�ble-
DIRETOIUA DO PATRIlVIONIO 'DO MUNICíPi'o ADMINISTRAÇÃO GERAi DOS CEMITE'�IOS PUBLICOS '>. .' m.a agrário do Bras,'.CEMITE'RIO· DE ITACOROBí -'- EDITAL N,? 95 -' (Prazo de 30 dias) .

A .Administl:úç[lo
.

do Cemitério Publico Municipal de Florianópolis." em Itacorobí, devidamente auto- 'tividade mínima na hinter- excusos e cegueira patrió-rtzada e de acôvdo com o que preceitua a Lei, leva ao conhecimento dos Srs. arr�ndatarios de terrenos riaquéla o êxodo rural e a impos- lâridia _ A industr iallzação tica _ Fala ao v'C. D. J." oNecrópole, cujos prazos terminaram coriforme relação abaixo, que findo o de trinta (30) dias; a contar desta s'ibilidade da partlcípação. 'do Nordeste _ Entre o sub- economista M. Paes Lourei-
data, os mesmos. não forem requeridos para novos arrendamentos ou exumações, serão estas feitas pela. Ad- / dos braços estrangeiros na salário' ,certo e o real salá-, ro,ministração e dêpositados os despojos' a encóntrar no

_

05suário Comum, serid_?, relacion.ado o ma�erial de valor
lavoura brasileira _ Atca-: rio duvidoso � Interesses (Reportagem de (-}uei-SOb;'�.a�oconstru�:�ee d:o:�.:��cid�'lt�����ta (30) :.ia;ri apó. ����:,�ãO, para .s�::e r��u��'��:d: retirados :

SIND-I-C·AT"O·-D-O··S OPERAR·:I·OS· E' ('AR
""'" "

. rés Campos)

título sepulto
'

,
_

',' "

'

.• , ,[ <Ninguém pretende anali-
111 Antonio M de Sousa 2 11' Constancía. Zelillda de' Sousa'

I'
" PINTEIROS -NAVA'ES' DO ESTA'DO DF 'sitr� profundamente, as re-

'. 48 Estanislau Rowalscki 65 João -Kowalsckí \
'

.

:
"

,....
.

.

,

.

percussões.' da instituição do
J.oão 'N3:pumugeno Sabino "- 174 1, Inacio Sabino

SANTA CATARIN'A
'

s::tlâri� minhno na economia
Oscar M. Sohn 3.551 1 Hen rique Eulà!lo Mafra

,.' íbrasflebra. A explicação é
Ondina V. de Sousa 179 1 Maria L. 'Serpa da Costa

EDITf}L DE CONVOCAÇÃO fácil:' todos os partidos já1 Maria R. lentz de Gouvea
' '

Convoco todos associados deste Sindicato para a se capae itaram d-e que, com
1 Argemira Silva '

,

Sessão de Assembléia Geral �xtraordinárj,.a:, que será le- o atual sistemá eleitora) em
1 Joaquim j, Delminda Moura

vada a' efeito, dia 26 do corrente (Domingo) as 9 horas 'que.« alistamento não per-2 Julia Fadas Santos
da manhã, na Sede da' Uniãó Beneficente e Recreativa deu, ·ainda, a eiva da enorme

3 João' C. Mattós :'.
Operaria, a rua Pedro Soares nO 15.

"

leva de eleitoi'�s "ex-oficio",3 ·CeUQ da 'Veiga .Soares
'. : Ordem do dia. Eleição de um associado do Sindica- diante do Iato de que uma

3 Zuleíde Silveir-a
to dos Operartos e,_C�rpihteiros .Navais do Rio de Janei- '"enorme mássa de semi-anal-

;:3 Zilca Fontão
1'0 para representar este. Sindicato Junt'o

.

a Federação, fabetos é, que tem decidido,3 Mareio Di IBernardi
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Maritimos: pelo voto, dos destin,os,polí-_3 Léo .Nunes Pires
e Fluvias. "I ticos . do paí'!, os' políticos,3 &laudio Oliveira Lima ._ Alv�r'O Maxima de Oliveira

I que. dependem do: sufrágio5 Pedro' José de Farias
Presidente

I

un iversal, preferem o carni-
5 Hercilio Xavier dos Reis

.__......._�__...;;___ '....... __;,(--'-____ Lirho largo da demagogia, 'à
4 Judith Gonçalves I.

I
via' estreita, difícil e. segu-6 ,João Procopio Wilpert .

A.' ra _' para os intereses na-
.6 João Manoel Simão

-

�T '1' S'"O cionais _ da verdade ela-6 Daurí Gonçalves . 'V' .' rnrnent., dita ao pov�",7 Maria Irma Lobo
9 Maria Costa Silva
9 Corina e José C. Martins
9 'ABrahão Carone
9

495
596

1.280
....,

.2.718
8;464

57

1.361' Otavio Schiefer
1.020 Rod0lfo Machado
487 Virgilio Moura

�1.059 Fam. Julia F Santos
145 Abel Cunha Mattos

1.662· Doralecio Soares
1. 556 Elza Parrela Silveira
250 Luiz Antonio Fontão
847 Nelson Di Bernardi

9.042

807
7.727
11.517
1.288

.7.757
2.559
7.. 718
10.289
4.920
9.080

817
830

1.236.

Romualdo Pires

Torquato Mota Lima
Acelon Pacheco Costa

R·
,

1.377 Iracema Neves eIS

841 'Raul Gonçalves
1.227 Bslmira Wilpert
1.189 Maria Simão
1.203 Salomão' Gonçalves I
1.226. Catarina Cunha Lobo
807 Argeu Silva.

1. 592 Amauri José Martins
1. 251 José Boabaid

� 1.219 MigueÍ V�la
1.109 Alberto Berreta

10.004
'

10.184,
9.962
6.754
7.366
9.489
1.443
1.449
5.818
9.720

637
5.893
9.655
,5.716
·g.111

.

'7:507
4.310

982

10.588-
1.320
10.414
10..304

- 1. 078
998

1,0. .439
10.415
10.205
6.544
14.445
9.026

." 9 .432
'" 9.410

9�0
9.272
9.331
o..1.l4�
6.239
10..426
1.284
10.287
10..397
10.568
3.673
6.088

10..012
6.664
9.878
10..183
9.942
6.242
5.818
10.362
9.901
9.999
8.169
9.391
8.338
8.375
8.019
8.222
10.503

10.1,04
7.103
8.750
3;048

:. 6.929
6.787

10.'.855

:10.648
5.9QO
10..280
6.846
6.802
3.666
10..544
6.803
3.456
3.631
2.531
3:136

1.146 Alvaro yeiga Lima
500 Antonio Segui Sobrinho

1.071 : Ema Westphal
1.118 Horació S. Mafra

�. 240 Iracema. V. Cardoso
517 Argentina ':L. d:t Silva
843 Cicero 'Pereirà

1. 4i7 Nazareno Malty Soares _-

187
.

Fam Demetria Paladi'ne '

1.248 Francisca R�' da Costa
1. 252 José Boabaid
1.224 . João· Mor,eira JurF'Í.or
1.256 João Maria da Silva .;_ ,

661 Marià:, da Gloria Gandl'a
634 lYIalvina Bittencourt.,..

1.439 Mamede Margarida
1.266 Olimpio F. Silva
1.349 Romeu La Marfiniere

892 Sadi Chagas.
1'.273 W�lfang Ludwig
1.398 Alice Lima
1.119 Basilia·Gonçalves
1.308 Helena Cardoso Fritzke
1.08'9 .

'Ibrantip.a N. CarvallfOc,
'1. 06'7 �uiz Demetrio Silva:'
1.125 Norma' da Silva Rocha
1.098' Fam. de' Romalíno 'Silva
1-.376 Alberto Manoel Cir�ot& \,
1.385 Edmundo P. And:i-aéle'

,

874 Fam.
-

de Izac Rodrjgu�s
1.238 liabel Gonçalves SilYl;l-
1.388 Izaltino Bernardes

.

1.419- Norberta Maria Perez
400 Jorge Miguel Malty

1.351 _Domingos Carreirão
1. 170 Emilia Fedrigo Costa
744 .Jurandir .

Linhares
1.616 Jorge Daux
1.274 João Manoel da Silva
1. 773 João· José de Lima
1.254 Manoel Custodio Pereira
1. 43� Mario Jacques Dias
1.169 Norberta Poli
1.243 Natalino Lopes
1.174 Valda Vieira

5,73 Alzerino Martin
1.073 Vva. Salomão Chel'em

973 Arnoldo Couto.
1:005-' Jo�o José Pinheiro'
915 Otavio Crüz
987 Olindina Rosa

./

1.257 Luiz Demetri,9 Silva
1.195 Moacir Sabino Figuúed�
547 Americo Rodrigues FeUcio

1. 061 Arquimimõ Gonçalves
1.112 Clara Péters Medeiros ""-

1.245 - Carlos Fco. Ferreirà
735 DUl'val Augusto Oomes

1.311 Durval Sabota
1.323 Dilma Silveira

995 Edite' Linhares Peluso
1.192 Eudoquia A. KomnÍllOs'
1.310 .Eugenio Vichietti,
1.338 Frederico B.otelho
1.427._ Francisco· Tomaz Pérez
1.429 Francisco Tomaz Pél�es
1. 270 Izabel França. ,Moreira
1.402 Ivo Maes
1.155 ,Jorge-'Triandaphy)is
354 João Boaventura Coelho
R25 João Ambrosio da Silva

·1
.,

."

1.082
1.295
1.416
1.137
1.265
1.271

João �omes dp Melo
João Mariano Furtado
Luiza Ferrari
Maria O. Teixeira
Maria dos Passos Sal1tos�
Mnria das N. O'Campo
l\i�Rria Comicho1i

·9.,098

9.098,
"

7.102'
10 .. 470
10.675

7.242

•

Florianópolis, Domingo, 26 de Agôsto de 1956 f) ESTADO

"
\

Agnes Goedwín
10 Luiza Zanone Barreta
lO. 'I'arcíla Veiga Lima-
10 :g,afmira Cordéil;o ,

10 Inó Westphal
.

,

10 Maria Luiza Ma.fra
10 Ney Vafente Cardoso

Joã�, Candido dã Silva

\
.

11

A partir de 13 do corrente; o CUTSO de Datilografia. Não há partido que-vésca-
"São Luiz" passará a funciouarno seguinte enderêço : pe das prome�saS' eleitcrei-

RUA TIRADENTES, n.030 (trinta), ras, nem político que se at-

em cujo local estão abertas, em caráter permanente; as'. risqúe a contrariar as' cha

inscrições pI matrícula, de acôrdo com' {s condições que' madas "aspirações dos tra

seguem:
"

ba lhadores"," em que apare-
.

Mensalidade: Cr$ 100.,00 (pa_ga,mento adiantado): cem conluidos.. como- donos
Díploma: Cí'$ 200;00. (no término do Curso r.; d a "vox pcpuli", os comunis
Método' de ensino: intuitivo (teclado vedado), exclu- tas. e os trabalhistas brasi-

, sivamente,
.. -' '.

le'iros, '

.

'Tempo de duração do. Curso: no mês seguíqte elll' O (Ú.1e s€ -vê, atualmente,
que o' (a) aluno(a) tiyer alcançado 120 toques num mi- é: o psD. fantasiando"'se de
nuto, sem erros e ..sem olhàr.

..p·ara o tecli_ç!o. � (Contin.ua na 7a Pag.)
A Direção

ll' Normelia Ferr�ira �ereira
lí Carlinda e Joaquim Soares,.
14 Dinah .Paladino
14 Maria benvinda da Costa
14

.

Ál;>rahão Boabaid
14 Anita Mira Gomes
14 Zanir ,Silva· .

14 1\!aria (nfanciÇl. tle ,Oliveira
14 J�ão Cardoso Bitfê�'cov.rt -

14 Nelson e Trajano Margaridà
14 Antonio José da. Silva

�--�...;.;_-_.- _.__

I ;/. ';"()"'�"'(\__()�.()__:)�()�()",I)__.o.�n, O ESTU1lA'NTE! TRANSPORTES AÉREOS CA�ARINE�SE S/A I'M' MARI�8At SÉDE EM FLORIANóPOLIS ln, u,/ .
.

:) (C<mtinu_ação da .sa �ag:)• VOOS- TAC' E CRUZEIRO DO SUL ,� mente o seu. verdadelro 111-

';- ,. lel'êsse pelos plloblemas quo
" S.A.íDAS DE FLORli\NÓPOLIS ,'.'. .dligem o estudantado "ar.-
, ��

-

,regaçou as mangas" e entre-

I SEGUNDA FEJRÁ:: _ Sáida às 14,20 ·Pà-ra: La-

,:' g.'ou-se à árdua t:refa. ,"qual� ges e Porto' Alegre :;eja: a COYlsttuçao do Res-

,- Saída às.14,40 Para :,Ita- 'c caUl'ànte Universict:ário..
�

jaí, Curitiba, São Paulo e I . PaÍ'a esta empTeit�da, que
-, Rio c por si só consagrara a ges-

�

TERÇA FEIRA:
' � Sa-ida às -12,35 Para: 'La- I, tão dó Pres�d.ente��raí1cisco

,- '.guna, TubarãO, Porto Ale.· c IlVIedeiros VIeIra, fOI C�al:1a
gre e Bagé. , ,do a colaborar o academlCO

�I' Sa'id'a às 11,00 Para: !ta- c I Rubens Claii, Vian.a, que
em-

�

jaí, Joinville, Curitiba, Pa- , i)?ra. não integTe o quadro
- ranaguá, Santos ,e Rio.

� dIretivo da U. C. E., vem se

" QUARTA FEIRA: _ Saida às 15,10' Para: Cu- .,� demonstrando um gran,de
" ritiba, São Paj]lo e Rio batalhador das causas estu-

I Saida às 14,20 Para: La· cI dantis. Foi-lhe confiada a

c ges, Videira, Joaçaba e direcão da comissão encar- _'

I Ohapecó ,c ,l'ega�la de fundar o Restau-
� Saida às 11,45 Para: La- I rante Universitário.. Após

�I . guna, Tubarão, Porto Àle- c," prolongados estudos e pes-

c g"'e, São Gabriel e Livra- ':juizas chegou-se a conclu-

I mento.,
c

ião que a única solução viá-
�

QUINTA FEIRA: - Saida às 12,35 Para: La- vel seria a construção de um,

,� g�na, Tub�rão, Porto Ale-

cI 'nodemo pavilhão em um

gl e e Bage. '

terreno pertencente ao po-

i' S dda às 11,25 Para: Ita-· Q der público, o qual seria ce-

I , J�\l, Join,ville, CUl'iti�a, -, dido por empréstimo, �o�s
,-

. Pa:ana,gua, Santos e RIO.
_

ll1ão Se encontrou um predlO
Salda as 13,15 Para: Ita-

�" adequado para alugar.
i " jaí, Curitiba e São Paulo. 'l2ratá�se de uma _§oJ'ução
U SEXTA FEIRA � _ Saida às. 15,10 Para: Cu- Ô I temporária, é claro, pois o
� ritiba� São Paulo e Rio. I! ideal di atual dirétoria da

. _
, . Saida às 14,20 PaTa: 'La�

°I U. c. E. é o estabelecimen'to
� g-es, Videira, Joaçaba e jo seu restallrante em pré-
, Çhapecõ . :; ::lio próprio e se para isto

. �
� Saida às 12;15 Para: La- I cóntar com o �.f'ôio dos es

gillla, .Tubarão, Porto Ale_! c' tudantes, das autoridades e

gre, �São Gabriel e. Livra� , do nosso povo, temos certe-
mento.

. --.. '.
� '1. (,0�lSe2'l1irá realiza-lo.

� Said� às 12:35 Para: La- ,I� Pino:! a ce)J1>:trução elo re:
guna, Tubarão, Porto Ale-

,. �eric1o p:wilhão. ('[ue será de '

gre e Bagé. .,� estilo funciorr:-.l dotado de.
Saida 'às 11,25 Para: Ita-

" �ô.do o corifôrto I!l ecessário,
Jal, Joinville, .Çuritiba, �. a �omissfio presidida por
Paranaguá, SaRtos e Rio. ! Rubens Viana está ang'ari-
Saida' às· 13,15 :para: Ita- ,- ando donativos junt'o ao co-

, jaí, Mafra, Curitiba. e São
�

inércio e ind6stria e também
JI _ Paulo.

,� de todos aq·u·eles que dese-

,.4';' DOMINGO: Saida 'às '13,45 Par�: .La-
�

jam auxiliar os estudantes
iIl ge�. Videira, Joaçab-a e �

de Florianópolis. Neste sen-'� -

Chàpecó t tido, rumaram viagem comI'� Saida às 15,10 Para: Cu-

c, des.tl·110 ós l)rl'ncipais cida-

I � riti,ba, São Paulo e Rio.
�

des do :OS80 interior onde

, T· A O _ TRANSPOJ;lTES AÉREOS CATARI- - irão solicitar a colaboração

'I' ','.,�
NENSE ssl A , dos interioranos que n.atu-

COMPRA E RESERVA DE FASSAGENS NESTA ralmente compreenderão a
CIDAJi)E I necessj.dl'�de e alcance da

: 6 LOJA TAC _:_·RUA FELIPE SCHMIDT, 24 _ :::: empreitada. Que todos cQ-

I � .

Fones: 3.70(1) _ 2.111 , uperem na medida ele SlUS

I � 'SUCURSAL CRUZEIRO IDO SQL _ RUA FEL!- � posses é o que os estuc1ruii-

! � '.
.

PE SCHMÍD'1', 4� F�nes: 2.500 �22.10 I tes de Santa. Catat:ina "esp,e-
I é .

.

T A-C ---::'.AS �uas O;r:d,Cl1S ,.. ram e, temos. ,u.ert:ezf\, niio
l!l�()�,)�i>�{\�()_Il�()GililDj�O�'O�o �(,l'f:o dccellCio:l:Oido,s:

14
i4
14-
15
15

�5
15.
15
15

.)5
16
16
16
16
16
16
18
19
19
19
19
19

IzoliI_la de La Mar14niere
Dolores' Chag.as .

Ludwig Rau
/. ..

Sebastião Anceltrio Lima
Ant@nio Manoel' Gonçalves
Hilda Fritzke
João Coelho de Carvalho
Bel'tol'ina M:. Conceição\

Ma,ria da: Silva Rocha
Ovídia Coelho
Mimoel Carlota
Rosa Andrade
Celso Silva
Orlandinà Gonçalves Silva
Dilma L: Bernardes
Otavio José ,Perez
Affonso Morsch
João Pedro Carreirão
Antonio Francisco Costa
Dirce Maria Gonzaga Linhares
Leonel Costa (dr.)
Maria Ribeiro da Silva

•

19 José Carmo Sousa Silva
19 Francelina Pereira
19 Emilia Jac9-ues Dias
19 Sara Poli

.

19 Libânia S. Lopes da Silva
19 Marieta Mafra VieÍI:a
21 Neli Garcia·Martins
21
21
23
23
23
23'

Neli G.arcia Martins
Antônio ,Cherem
Piraguai Couto
Candida Rosa Pinheiro
·Helio Carlos Regis
Heitor. Varela· da Rosa

ii,
i

28 Jos� Jóão Teixeira
Canc1ido Vicente Melo34

Alnm.
Alam:
Alam.
Alam.

Sebastião Silva Passos
Ce,z{t,ria .

Gonçalves
.

LuiZ Mac.hado ME,!d�il'oS
Man.oel -Feo. Ferreira

SABADO:

,
I

- .

(

'.

Alam. Elza Gomes "

. Alam. Candida Sabota
Alam. {!j Bern'ardino' O. Silveira
Alam. ·Antonio Babitónga. Linhare�
Alam. Apostolos Komninos·
Alam. Maria Horn Vichietti
Alam. Ovidio B. da Cunha
Alam.
Alam.

Tomaz Mariano Péres
Manoel Tomaz Péres

Alam. Libanio Zacarias Moreira
Alam. Nicolau Carlos Maes
Alam. Maria P. Triltntlap}1y!is ;;

Alam. Joaquim Ooelho .�. ,

Alam." Helena' Ramos 'qa- Silva
Alam. Dirce Gomes de Mélo
klam. Maria B.' FU'l:�a:do .

Alam.
.

Basilio FerraJ;'i I

, Alam. Gercino Miguei Tei�eira
Alam. Clemente Pinto: dos Santos

,. �.
Ajam. Henrique O�Campo

(Ctmtinua ná ga Pag,)

",
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Título

24.205

24.405

24.9D5

32.005 .

32.505
.

32.705

35.005

35.605

'35.905

09.205

03.005

03.105

03.205

04.705

1'7.855

26.938

36.655

36.671

38.036

38.071

02.962

03.962

04.962
.
/

11:962

'I
14.962

15.962

14.605, '

34.305

19.405

22.905

00.305

29.005

09.705

. 13.405

29.805

22.805

29.405

05.705

02.805

15.005

03.305

08.605,

21.905

25.505

16.005

,28.305

26.005

26.505

05.605

07.005

05.805

11.705

25.305

26.205

02.205

02.305

01.605

07.505

27.205

24.505

33.705

3"1.5Õ5

28.105

27.405

Q9.605

07.705

" C

'C

Série Prestamista

C

C

C

C

C

C

C

C Rua Costa

D

E

E

E

E

A

A

A

A

A

A.

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

E

G

C

C

E

c

C

C

C

C

C

C

G

C

c

E

E

E

C

C

E

E

C

C

D

C

C

C

C

C

C

E

C

Cidade
"""

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo
Rua

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

.São Paulo.

São Paulo

Sâo� Paulo"

São paúlo'

São paúlo

São Paulo

São Paulo

São Paulo I

j ,.

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Afenas

Altínópolis

Araçatuba

Araras

Bandelrantes

Bandeirantes

Bandeiran tes

Barreto

Barretos

Bastos

Batatais

Baurú

. Boituva

Borborema
Caj.ul:ú

Campo Bom

Capivari

Capivari

Caxambú

Caxanibú

cêrquilho
Cerquilho

Chavantes

C�'uzeiro

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Dois Corregos

Dourado
Duartina

Erechim

Guarulhos

Guaxupé

Herculândia

Itú

Jequié
\ Jaquié

Valor do Men

prernie . sal. pagas

2.500,00 ,17

2.500,00 16

3.300,00 16

2.500,00 16

2.500,00 1-1

2.500,00' 14

a.sop.co- 13

2.50G,bo 12

20.000,00 11

3.700,0� 18

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

50.000,00 17

18.000,00

18000,00 65

18.000,00 37

1B.000,00 55

16.000,00 55

3.000,00 45

3.600,00 23

3.600,00 4Ci

3.600,00 23

3.600,00

3.600,00

2.500,00 12

2.500,00

2.500,00

3.300,00 25

,2.500,00

2.500,00 13

'3.000,00

2.500,00 10

2.500,00 17

2.500,00 10

2.500,00 17,

3.000,00'

,2.500,00 13

20.000,00 la

2.500,00 lG
2.500,00 1J

3.300,00 11

2.500,00 13

2.500,00 - 17

2.500,00 20

2.500,00

2.500,00

2.500,00

. 3.000,00

3.000,QO

3,000,00,

2.500,UO 14

2.500,00 10

..,_
3.000,00

3.000,00

2.500,00

.2.500,00 16

3.700,00

2.500,00 10

2.500,00 25

2,500,00 'l3

2.50,0,00· !II

2,500,00 '15

2.500,00 10

João Monlevade 2.500,00 13

3.000,00

6

1

2
'

"

u

LI

,9

13
.

3

'7

20 '

9

15

4

6

2

3

9

·1

20.705

27.305

34.905

22.305

I
I

.1
15.205

09.305

28.405

C

C

C

C

C

E

C

A-

C

C.

C

C

E

C

E

C

C

C

E

C

C'

E

E

C

C

E

C
-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

.E

C

C

C

C

E
C

D

E

C

C

C

C

C

C

C

D

D

C

C

C

(Continuação da 6� Pag.)

populista e, a 'UDN franca

mente engajada 'na disputa
da apresentação de projetos

2.5.00,00 16 com o objetivo de dif;pubr a

9 mesma prêsa eleitoral que
2.500,00

se encontra nos currais ad-

2.500,00 19 versários.
, Aliás, êsse aspecto nno é

2.500,00 16
novo, pois foi o sr. Prado

2.500,00 13 Kelly, na Const.ituinte de ..

1946, o mais extrênuo defen-
3.300,00 12 ..

SOl' do "direito de greve

�:500,00 12 numa constituição que; ao

mesmo tempo, proibín o

2.500,00 25 .
.

"lock-out" e reconhecia 11I1U

llins . 3.0ÓO,00 4 ''. Justíca" Paritária para a so-

Machado de Melo 2-.500,00 _ 1-7

'

luçâo dos conflitos entre o

Capital e o Trabalho.
3,600,00 12 Rt;lstar-nos,ía, portanto,

Jliante do quadro, não ouvir
Maria da Graça 2.500,00 13 .

dos políticos e improvisa os

2.500,!)O 17 legisladores, a propósito do
; salário- mínimo, mas os téc-

2.500,00 14 '

'd'
.

ndcos, sem côr parti arrn

Mirandópolis 2.500,00 16 nem vinculação a gr:t�pos e-

,

1 conômicos.
Mirandópolis 3.000,00 t
Msmtenegro 3.000,00 4 '" Foi o que fizemo.s, en re-

. vistando o aoonomista M.
Neves Paulista 5.000,00 1

Paes Loureiro, de quem já

Nova Aliança 2.500,00 19 divulgamos·, ontem, algumas
observações seguras e pene-

, Nova Espérança 3.00Q,00 4
trantes.
I O problema da -produção

agrícola
Depois de abordar, em SU!1

2.500,00 25 -rtrneira entrevista, o pro

')lema da metropolização, a-

4.600,00 1 �a'avado pelo salário, mini-

3.000,00 1 mo, prosseguiu aquêle eco-

nomista, detendo-se na aná-
2.500,00 18 Use de alguns aspectos da

2.500,00 11 repercussão daquela medida

nos meios rurais brasileiros,
3.000,00 1 advertindo:

-- O que se nota, atual

mente, é o que previmos, co
�.500,00 20

mo consequência da política

Pitangueiras . 3.300,00 3 do atual Govêrno, ao astu-

dar�os as possibilidades da
Ponta Grossa 3.000,00 4 produção agrícola em São

Porto ,Aiegl'e '2.500,00 3 Paulo. A demanda de bra-

G�s para a' lavoura não é
2.500,00 '!J satisfeita, pois as pessoas
2.500,00 13 que passam pela hospeda ria

de migrantes de São Paulo
Pouso Alegre 2.500,00 -14 80% têm emprêgo e das 0-

Pouso Alegre 2.500,00 25 fertas de trabalho ali exis-

tentes não' são satisfeitas

17 nem 30%, ficando as solici-
Pres, PI udente 2.500,00 •

tações dos fazendeiros insa-

.2.500,00 10 tis feitas em cerca de 70%.
Só isto dá uma idéia dos

Ribeirão Preto 2.5,00,00 18
possíveis efeitos que' advi-

Ribeirão Preto 2.500,00 11 rão, se houver retenção.
A falta de braços

_ Qual as consequências
Rio de Jàneiro 3.300,00 16 imediatas da falta de bra-

Rio ele Janeiro 2.500,00 14 ços, sem ter em contad o des

povoamento futuro os· ea-

nio ele Janeiro 3.700,00' 3 pos?' -- indagamos.
--. Em primeii'o lugar, se /

Rio de Janeiro 3.700,00 1 � -

hhouve plantaçao, nao ave-

Rio de Janeirtl 5.000;00 2 rá eolheita. Para o preparo

Sacramento 250000 9
da terra, utiliza-se 30 a 40

. , t
-

d b
Sta. Barbara _ por cen o da mao e ora,

D'Oeste 2.500,00 13 enquanto para a colheita do-
Sta. Barbara -

bram as necessidades de
D'Oeste 3.300,00 11

° 80braços, para 6 a por

Bta. C. Rio Pardo 2.500,00 -18 cento. Cultiv[.da a terra,
.:. Sta. Fé do Sul 3.000,00' 5 escasseando os' braços',
S8nta M�rceçles 2.500,00 10 perd�J�-se·á a colheita, 'la

'proporção dessa escassez.

S. !.'tosa Viterbo 3.700,00 17 Ou, então. para não perdê-
S. Rosa Viterbo 3.700,00 2 la, o lavrador te-rá que re-

correr à procura, fora do
Sto. Ant. Padua 2.500,00 25, s�u mercado, dos braços ne-

S. José R.Preto 2.500,00 13 cessários. Nesse verdadeiro

Juiz de Fora

Jundiaí

Jundíai

Jnndiuí

Jundiaí

Jundlaí

LEme

Lins

.
Mandaguari

Marília.

Marília

Novo Horizonte 2.500,00 13

"FEI,-R'�) �o
. L', ...A·�" S' A, INo "é!tíce ,d,a

'1 � ". n .. IDfla�ao

Retação parcia� dos Titulns premiados no sorteio de:· Julho de� 1956
I

HogériO A. M. Mageste
29.605 C R Mal Deodoro; 388

!
Antonio ostrock

17.405 C Estação SJ
l'vfarcelo Zillo

19.105 C Estação SJ '

ísrnesto Amadí
H.. Atibaía, 67
Silvandira S. Oliveira
i<.. Conde Parnaíba, 15
Carlos Pinto'
R. Pltangueíras, 199
Undína B. Marcelino
R� Joaquim de ooes, 581 .

Oswaldo .Gatto
R. P�napólis, 112
Ernesto Muecí

I R. 9 de Julho, 1859
Rubens Queiros
R. Aguapeí, 26
Lucia Helena Real
R. Lindóia
Mauricio Weitzel
R., Ferreira Cardoso, 90
Antonío J:.ourenço
R. 9 de Julho, 1097
Nobor Aoki

' .

Av. Brasil, 232
Orlando Marques Nogueira
R. Rafael Pereira
Francisco G. Toledo
Fazenda São Joaquim
Werner Augustin

.

Vila Maratá
Nelson Netto
R. Capitão Neves

Augusto Goloni
Pça, da Matriz, 56
José Felipe Elias
Pca. Melo Palheta
Alberto Doro
Trajano Machado, 435
Aelelaide Vaz de Almeida
S.E.G. - Sobre Loja
Zulmira L. Mississipí
R.. 15 di' Novembro, 917
Nativa Alves
R. Morais Barros, 1960
Ana Luiza Silveira
R.l Alferes José Caetano
Maria de Luca
TI. 9 de Julho, 299

Arquitiolinio P. Brumattl
R. .Rodrigues Alves, 141
José de Oliveira
Vila 'Ab�l, 111
Jamil Aruth
Pça. Luiz Gama, 118
Donarta O. Brito
R. Bíqueira Campos, 2
Claudio Luiz' Vital
R. E. Zaiüni
Albino Wiederman
R. D. Pedro II
Arno Waschbuerger
R. Vigo José Inácio, 299
Manoel Flavio da Silva

.e '

Av. Dr. Carlos Barbosa
Angelo Morett
PÇá. da Bandeira, 160-
E:io 'Costa .'

R. São João, 38
-

S[jJ'g. Alexandre M. Filho
118.0 � R.A.M. 75
Estevão Lopes Peres
R. Guiveira, 28�
Augusto S: Cardoso
R. Adernar de Barros
Albino Facchín
H.. Pedro II, 1366
Antonio Zinatto
R. Saldo Marinho, 68
Cyro R. ele Moura
R. Alecrim 640
Airton O. Serra
Reg. Rec. Mecanizada
Awalrnír F. de Souza
Int. Magalhães ER
Jose Inácio Santos
E3tr: Tindita Caituba
Oneiela Q. da Paz
R. Leopo�dina Reg'o
José da Silva Reis
Av. Suburbana, 720 cl2
Ricardo R. Cordeiro
H.. Sil:a Jardim, 30
AntonIO L. Plotegher
Usina Sta. Barbara
Ayrton Manoel
R. Quatorze, 139
Armando' Mazzer
Regente Feijó, 456
Justirio da R. Ribeiro
Mano I P. de Araujo
Prefeitura
Antonio Caetano Silva
Fazenda Amalia
Nilza Tereza Zerba
Av. Rio Brancc, 384,
Durval V. Ney Serrão
R. Benjamim Constant
Francisco Massj
R.. Guarani, 83
Pedro Batista Almeida
Danubio Azul
Reinaldo Nieri
R. Astrubal Nascimento 80 Sorocaba
José David "

R. Domingos Ribas 1032
Odaiza Victor

'

Vila Paulista, 273"-,1
Alcibiades de Bona

R._Boa Vista - 27 cl2
Joao Santini Rossiti'
Av. Soares Humgria, 80
Renato Lezzari
R. Antonio Neri, 698
Alfredo Melaré
Av. Soare.s Humgria, 116
Leonardo Baleewicz
R. Rio Barbosa, 51-A
Maria Apnreeida Medeiros
R. Luciano ·P. Penha 309
Horionc Dia s Batista

'

A I. Tabajaras, 1490
Frilncisco LoP"s
R. 6 de Julho, 20

• I

Anchíse José Factore - Av.
.'

Bríg. Luiz Antônio, 3199
Juracy Marchione Rua
Treze
Mário M. Feiero =r: Estrada
de rtú, 1691
bebastião Correia - Rua Ri-
beiro de Lima, 158 São Paulq
-Elizabet Calil - Rua Gãli
lca, 116
Habuto Akiyoma
Claudio Soares, '73
Ollmpio A. de Oliveira - Rua
A, n. 2�2
Pedro Curg -- R. Francisco
Glicerio, 529
Diniz Villa
Cruz, ,167
Angelina Tracz
Rua Guariroba, 1329
Laudelíno R. Marcelino
Rua Walquíria. 101
Lourenço Lnzariní
Estrada da Agua Fria, 723
André Gírnsnez Filho
Alameda Cleveland, 183
Knmal Inoul
Rua Pereira Barretô, 128
Domingos, Vezza,ri
Rua Anita, 130
Osvaldir e José C. Rabelo
Rua Cruz das Almas, 13
Juliana de Jesus Pedroso
R. .Engenhelrn Maílaske, 260: São Paulo
João Der Ahopían Filho
zvua Barra Funda, 680
Geraldo José da Silva
�UJ João Pessoa, 173
Manoel Garcia 'Almeida

�,� cua Sa-ldanha Marinho, 81 Sãó Paulo
"anal' Drabo

Iõua Lavapés, 247 - apto. 104 Sã0 Paulo
lVI:,>:ayoshi Shinzanto
zwenída Brasil, ·563
Marta Costa
Rua Agua Funda, 192
Antonieta Ulmer

-

Pçà. Pr, si. Vargas, 40
Mario Duzanj o
l"azôncla V. Airdrade
Sandra Pinheiro
.1. Pe. João Manoel, 1105
João Pedreira Bonsucesso '

liua João Paulino D.
Luiz Carlos Malaspína

. :':tu], Silva' Manoel, 49
_

\V:dclomiro P. ,dOi< Santos
Rua Major Garcia, 6'
Giorgina S. Buzzolim
Chacara Bom Jesus
Dimas Veiga
Avenida Bandciràntes
Híwati Y. Maruyama

_ Av. Dandeirantes, 1278
Pedro Zamboni
Av. Bandeir.antes, 462
Heraldo' Seabra Lorena
Travessa Valença, 33
Otavio José do Carmo
Avenida uni, 135

Kyoka Toda
RUa 7 de Setembro,
Anezio Pampineli
Rua Manoel Oustavino, 141 Batatais
José Squarizi
Rua Tiradentes, 136
D.:olinda G. Pozzini
Rua Agenor Maia, 8126
:Maria Angela Fortun'a
l-t. C L Eugenio Mota, 284
1\.1'i cie Aruda Fereil'Cl
R. Floriano Peixoto, 67
Dorival Santana
Fazenda Serrinha

Sebastião M. Leite Gl:l,mpinas
R. Um Jardim B{)m Fim, 19tJ
Cyrino Berghan.

• Maria José Amancio
Estação EFS
João Kabal Armelim
Rua Pe. Fabiano, 813
Pedro dos Santos
Rua Major Penha, 99

_�.;,�.�� Francisco C: MOl'eii'a
. Rua João Pinheiro, 13

Angelina Urse
Rua Dr'. CampOF.; 189
João Falchi
Rua Achiles Audá.
Eugenio Donato
Fàzenda Santa Francisca
Noel Ferraz Araujo
Rua Antonio Penido, 123
Victor Piassecki
l�ua Lamenha Lins, 1451

Augusto Heyn
Eua Pilarzinho, 512
EgOl1 Palitz ,

R. da Fazendinha Barbearia CuritibJ
Laurinda Possehon
Rua Dr. Muricy, 179 '4

Luiz Sil'vestre
R. Prudente de- Morais, 412
Joaquim da Silva
R. Floriano Peixoto, 46
Thimoteo Pereira Souza
Av. São Paulo, 320
NaL,lino Acco
H.. Oswaldo Aranha
'T'al�achi l<'ujita
'Bairro Bom Sucesso
Nello Prado Onghietti
n

.. Pe. João José, 418
Armides Gentil
Av. Brasil, 512
Benedito E.S. Moraes
R. 7 de Abril, 375
Walymilia C. Santos
R. Colombo Novais, 1
,Elizabeth/ M. Santos
Av .. Alves Pereira, 14
Teófilo Morais
R. Tietés, 716

,I 12.962

Niteroi 2.500,00 14

33.105

31.505 .:

34.205

26.305

06.405
04.405

09.905

27.605

00.405

30.605

33.205

01.505

03.905

11.405

, 11.805

27.805

02.005

08.105

23.805

04.905

02.805

05.005

25.405

28.205

08.005

18.605

22.505

26.4.05

Pindoràma

Píracícaba

Pírucícnba

Pirajui

Pirajui

, Pira�ui
Pírajuí 3.000,00 7

21.505

34.805

13.005

18.905

25.105

07.305

09.405

07.905

29.505

30.305

_ 31.905

Pirajui

Portei Alegre

'potirend,aba

- Promissão

Rio de Janeiro 2.500,00 11

Serr::! Negra
léilão, para criar condições

2.500,00 13 'de atratividade, o fazendei-

06,505

08.5.05
11.105

04.805

10.6ó5

25.005

18.105

33.805

26.605

09.105

3�.405

00.905

26.705

00.705

07.705

0'7.405

31.605

21.605

03.205

I

/
2.500,00 . 16

2..500,00 16Taubate

1'0 majorá os preços dos sa

lários. No caso de São Paulo,

,oferec-e paga superior à do

9 'Nordestt! e surge um novo

fluxo migràtório.
1,

Taubaté 2.500,00.

\ Taubaté 5.000,00

Tietê
O braço estràngeiro

-= Hoje não podemos mais
pensar, na agricultura, ,em
(termos de importação de

I
braços estrangeiros .. Os co�
lonos europeus, ou mesmo

IjapOnêS�s�
não aceitam mais.

:us condIçoes' que lhes eram.
ofd'ecid�s no princípio do

I '

-

secnlo. íl.:les pretendem o que

lo 'lOSSO homem também, de
I sej,,: t"iTa própria, crédito
f:ícil e barato, condições fa

vOl'áveis paí-a o escoamcrito

(h produção e g-rd'antL\ de

; r.l'eço mínimo. Só oferecen

do essas condi..;,ões poderí::t
'11O�; ntr�lil' imigr:lntes es·

" n<re.il'os pnt'à o Brasil. Se
, a&sim, então devemos, em

r,rimeiro lug!H', resolver o

{ll'oblem:l das endo-migra-

Tietê

2.500,00 19

3.700,00 10

Tietê. 3.700,00 19'

Três Corações 2.500,00 13

Três Corações � 2.500,00 13

Tupã 2.500,00 12

V,era Cruz
\

2.500,00 25

ções.
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o U1JT1J Pf1JNSA 1\1

8 1
Pr_eleitura do Municiuio de FlorianóPolis I

(Continuação da Clt Pag.)' f:
-, .

1.329 Maria Meira L. de Jes-us 10.748 Alam. Armando Cornieholi

1. 369 -Maria Francisca Silva 10.753 Alam. Donato Lino de Jesus

736 Manoel Fernandes Guedes. 6.819 Alam. Serapião Fco. .da Silva

960 Madalena Destri Barbi 2.432 Ajam. Maria do Carmo Guedes

713 Farn.' Orlando Fernandes 6.670 Alam: Antonio Destri
1.070 Oswaldo Mattos 8.899 Alam. Oaci e Adelina Fernandes

852 Rosendo Figueiró Filho 7.826 Alam.
_
Zulmira Godel Mattos

885 Robélia Brasil Konnel 7.921 Alam; Sebastião Cardoso

Adminístrução - do _ Cemitério Publico Municipa Alam. Ju1io Brasil
, I de Florianopolis, em Itacorobí, 15 de Agosto. de 1956.

(Emmanuel da Rocha Linhares)
\,

Administrador'
'

,I"

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

o Estudante"em Marcha VENDE-SE ou TROCI·SE

conomistas da atualidade.
O professor Alde Sampaio,

da Universidade - do Bra-

,

-x

No fim do mês estar'á cir-:

ulurdo � quarto númei:o'de
'O LUTADOR", órgão de di

ulgação da "União Catari-
inense -dos Estudantes.. jHelvidi o Veloso Filho,!

ências Econômicas pela brio
_ -rrí dos seus diretores, adi- : -

lhante iniciativa de trazer à
-

n tou-nos . que a classe uni-I Adão Ferraz D'Ely e Senhora, .particípam aos pa

nossa capital 'um dos mais v rrs itária vem se interessan- lentes e pessoas amigas o nascimento de seu filho New

brilhantes e esclarecidos e- .o bastante pelo seu orgão ton,- ocorrido a 20 do corrente na Maternidade Dr. Carlos

Je imprensa, aparecendo no Corrêa. E D I T A L

.úmero que -brevemente es-
! Fpolis, 20/8/56, <, O Delegado do Instituto de Previdência e Assistência-

ará circulando muitas-e in- __ _J" .....,._._.._.._ _ elos Servidores do Estado em Santa Catarinã faz público
eressan tes colaborações. I Lira Tenis Clube t que o Sr._BRASILIANO DE SOU�A� foi àeslig;dO, a pedido

-x- I elas funçoes de Cobrador de Prêmios de Seguros Privados

: � Re�tauran�e Unive,rsi- "Programa das festividades .de 300 aniversário elo IPASE,"não. estando o m2smo, auto�izado � efetuar

ar io e uma incontestável I AGOSTO.,
I
qualquer rccsbírnento em nome- do refendo Instituto. '

�ce&sidade de há muito re- :;Dia ,2_]...:- 4a. feira.:- Original Bingo-Concêrto, às Outrossim, para os devidos fins, comunica à Praça

lamada pelá classe estudan- 2.0 ho,ras ..;Apres�ntação -de notáveis estilizações pelo exí- que o Sr. ODILON JOSE DE SIMAS é o credenciado para

iI' de Florianópolis, -e pr in-
mio M;irandinlHi. ,

,: - '- , lo exer.cício das funções de_Cobrador de Prêmios de Segu-
. ,

. t t'! '
- SETEMBRO: -

. ros Privados do IPASE, a partir desta data.
ipatmen e no momen o pre-, _-, ,- I FI'

"

1'-'
, .. ,

'

, 1 1" t
-' "Dia lo:� Sábado .:....... Grandiosa Soirée das Misses (1"3

" orranopo IS, 21 de agosto de 1956.

-x-_ _ _.'
en(8, quanco a a lmel1 açao' .c-, _- ".' ,

-

_

,'--,
-,-

-

-

, •.

A Aliança Independente .di. t:' . o'." . Curs'Bs"Secundanos do Estado, as 23 horas, Reserva de' Leo Alberto Ramos Cruz - Delegado da Agência ele
_ 1<1, (�o necessarra e 1111-.,

.

" ,IPASE em Santa Catarina.
Acadêmica está semovimen- ortante para o estudante, Mesas. na Joalhen� �u!lel. . , .

. , I c____
-

,

�;r:,,�U!��:��tif���{: ,:t�:::,�!�::ti:::��u�=�C: h",a�:: :2-=-DS�'::::O- :�:':;�o:a�V:::�"d:: ;:i:::'� I

11- ! I· �r I·i II'�prestigioso parÚd'O', p�líticc I :S demonstrando objetiva- �a, às�23 horas. Eleiç�o da ,Rainha �� Lira.AApresentaç�o , _ .

........O•••••GG.eo&e:�., �8.ee.G$.6'•••f\••••G.,O
" SOCIedade da encantadora Senhor ita Leda Brandão

. -

Ráu, Miss Distrito Federal,' 1956. Ornamentação primo-

C . - 'd E d .. 'rosa a cargo do notável decorador, sr, Eduardo Ros'a',
,- "

-,

\,
>
asa '; , 'e,-' squ.a· rla.l�-;. �.' ;SW.:;."': :vari�P.p,:_ Res�rva ?e, Mesas na.Toalher+a Multer, a .

A C�nfeit�ria P.laza_tem- o prazer de eom"iniuLI' q.ie,
..

_ começa'r do d�a �O, �'-,". .

.

� _j' !p��l;a ma�ol' �rl�hanhsmo�da�., suas tardes dél.Eçün te:;: <lr;s

comunica � transferencia de sua Loja para a I OUTUBRO: ,sali,ados e dommgos fara, reservas de mesa,J, rr:eOJant"

RUA MAX SCHRAMM, 168 Dia__..6 Sábadó - Grandioso Baile--'c'omemorativc "consumação mínimh d.e Cr$ 20,00 por pesso:,.
'

rnéxo á Serraria da Indw:.tri::t· de Madeiras Catarinense . ao 80° anivêrsário do- Clube e posse da nova Diretoria, ---------, -'-'�-�--------------

I.tda., onde",neste novo endereço, espera continuarmere- Coroação da Rainha do Lira, :Apresentàção da famosa Sr. 'H·ercu.lano S.·lva
cendo a preferencia de seus freguezes- .'

.

i "Don Mickey Orquestra", ilit Rádio EI Mundo, de Bue- ,

PORTAS E JAN:ELAS PARA PRONTA ENTREGA, 'nos Aires. Números especiais com belíssimas e'- excelen- ,

Esteye em nossa Redação o sr. Herculano Silva' (ex-

RECEBEMOS TIPOS NOVOS DE PREÇOS BAIXOS' tes cantóras e bailarinas internacionais. Reserva' de Me- marinheiro de nossa, Marinha de Guerra), agradecei: :1<.1;;'

ESPECIAIS PARA CASA3- .f'1E MADEIRA. sas na Joalheria' MulÍer.
.

. I all1no� �a Esco!a de .Esc_:ita e Fazenda, assim como �l)C:,-, a

guarmçao, sob a cllreçao do comandante - Pedro Todin
I Barreto e .os Oficiais João Domingos do Nascimen to e

Djauro Ramos -de Oliveira.

I . Na Campanha elaborada pelo Cabo de. Esquadra
""Delmiro Ramos de Morais, para ajuda de apeú-echo;; fo
tográficos assim como tambem a devida maquina pl1l'a o

seu trabalho.

Po� Wa1ter Línhares
Continua acoarido na c'i-

. .!� .....
'

dade, ainda, a palestra- pro-
ferida pelo ilustre economis

ta patrício, professor Alde

Sampaio, palestra. esta rea--'::
lizada em dias da semana

passada no "Clube 12 de

Agôsto '.
.

.

De pai'abéns,' portanto, 0-
Diretório Acadêmico de Ci-

irão realizar
.

uma grande
campanha de reestruturação
is: n do os futuros pleitos
icadêrnicos. '

Uma boa casa de madeira, situada na praia de

Itapema., Tratar com o proprietánio Sr. Oswaldo Damas

ceno da Silva a rua Crispim Mira, 22 ---;: Tene: 3119.

flLiC&4M4. PROSURAS
I •

�----------------- DE PR.EVID:ítNCIA E ASSIST:ítNCIA DOS

ALUGA-SE
Residencia recem cons

truida, na rua general Nes

tor Passos. Tratar com J oã�
Navegante Prres, propr ie-
tarío do Café Mimi.

'

cual7lM

PA RI I C I P AoC A O SERVIDORES DO ESTADO

I P A S E
sil, concedeu também uma

entrevista ao .Rádio-repor
ter José Nazareno Coelho dr

Rádio Guarujá, tendo a Ye

ferida reportagem provoca-,
do a mais ampla rapercúsão
entre as classes conservado-

.

ras de Florial�ópoiis:'
.

Armazem
Vende-se um com Mima

freguezia sítuâdo no Cora

,;ão da Cid'ide:'Motivo ter o

.iroprietário transferir re

sídencia para outra cidade .

Ver e tratar a Rua B ulcão

_Viana 67 . nesta, esquina
\l[a111'O Ramos',

Comunicação a praça

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

À REMINGTON RAND DO BRASIL S. A., estabeleci-
da nesta Capital, com o comércio de artigos para es.;Y 1· !

I
tórios em geral, à rua Trajano nO 18-B, comunir,a [:,os

!

'prezados clientes e a pl�aça em geral, que no dia 11 do

I
corrente deixou de pertencer ao seu quadro de vendedo-

'

reli, o s11l'. LUIZ CARNEIRO.

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

pertório, animação de Osvaldo Rubim e nrtitéls
da semprE' ,cooperante Anib Garibaldi. Um" co

(jujtel ROMERTN'O da firma Germano Steirí S.A.
EXCLUS,J.YAMENTE PARA CASADOS
M·.::s�s Cr,� 200,00. ,

•

Dia X - Gnmde BTNGO - 'Séde Social. En
tre outros prêmios ;uma fina mobília de varan

d'Jdo
�

Dia',J6 (D) - Soirée Juven.il,'
Di:! 29 (8) - Soiré.::,

"'-.

I

I
I.

_f
._ �

f

- ,.

PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_,-"--�"-''--.._----------

CINE SAO JOSE
As 10 - horas;
"MATINADA"

[�HORTS -' DESENHOS
_- i;C'MEDIAS
�JJ],2<:(J Uníco : 5,50.'
(' en!'llta até 5 anos.

As 1,3B - 3,45 - 7 -'--- 9hs.
"Na Téla Panorâmica"

Frnest BORGNINE

Be:�i BLAIR LI.'

• MARTY,
No Programa:

_

Reporter Na Téla. Nac.
Preços: 11 ,00 � 5,50
Censura até 5 anos.

As 2 - 4 - 7 - 9hs.
"CINEMASCOPE"

trace KELLY - Louis

JOURDAN - .Alec GUI
NESS em:

O CISNE
tecnicolor

No Programa:
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As 2 - 4,30 - 7,30hs.
Ernest BORGNINE

Be::3i BLAIR em:

MARTY
No Programa:
Reporter na TE:'!a. Nac.

Preços: 1:0,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 2hs.
1°) AGUIAS DA' An

MADA
2PI SABAKA
3°) O DRA(-�ÃO NEGRO

- 9/10 Eps.
Preços : 8,00 - 4,00.
Censura �ié lG anos.�

As - 7,30hs.
SABAKA

'Com: VictoJ:' Jory
NO CAMINHO DÔS

ELEFANTES
Com: Dana Andrews.
Freços: 8,00 - 4',00.
Censura até 14, anos.

As - 2hs.
Victor JORY em:

SABARA
technicolor

Pi'eços: 10,00 - ,5,00.
Cellsura até 10 ,anos.

As 4 - 7 - 9hs.
M':.rlon BRANDO em:

SINDICATO DE LADRõES'
No Programa:
Reporter�a Tela:'Nac.
Preços': 10,00 - 5,00.
Cel1�m'a r;.té 14 anos.

As - 2hs.

1°) NO CAMINHO DOS
ELEFANTES

20) O DRAGÃO NEGRO
- 9/10 Eps. ,

3°) 'AGUlAS DA ARMA
DA

Preços: 8,00 ,- 4,00.
C'f:n�ura até 10 anos,

�

As - 8hs.
lVIarlon BRANDO em:

-

SINDICATO DE LADRõES
N o Programa:
Reporter na Tela. ,Nac.
ereGos: 8.00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

OS QUE ,SAO -POUCOS E, TANTO SE'lAMENTA!!
ED m_;N !.,�,"qUa�to .as cois3s ficam

I
ME DÁ ME BONÉ E�,

, .
assirr; so dizendo corno ( CUIUNHO!I! Até breve

Continuacão da' 4a Pag.) LOilgl':H,:
.

amigos.
' ' ,

pude contar enql;anto o "t:, 'I
'

,
'
',\

:l�:.', �:t�:�:'. �.an�en��, ���>,CAMPEONATO 'D'E TÊNIS DO
-

ESTADO
sern.» adiante!!! I Condnuação da 4:1 Pag.)

COr!1' isso tudo eu quero
O representante do Lira T. C. venceu Mauro Per-

.í izer que' não é só .inter'll'eira
do BorrVista que possui boas' qua lídades de 'loco-

camb!c, renovação e e1;" moção � resistência e é bem aproveitável..
que as nossas agremiações ' Paulo Ferreira Lima fez belas partidas obtendo o

,�st�.O precisando para me- Il'esult�do que já era esperado:, venceu Marinho Lobo,
Ihorar . .. Falta e, infeliz-I do Boa Vista, Carmelo Prisco, seu companheiro de equi
mente, 'também muitíssimo,

' pe, Alvaro Luz do Guarany e perdeu para Caparell
í

em

é apoio aos seus quadros ,

bela partida cuja troca de bolas ràpidas e fortes em

jOCIHis. Ij'OlgOU por, vezes a assistência que, muito 'elegante, Hão

Na verdade os nossos teg:i'te!1.va,apláusos aos dois. -,
'

clubes tem sua parcela 'de
.

Do esforço dispendido teve rutura de um vaso ca-

'�l.,)_::Ja pois quasi
'

nada ou pilar no braço direito no 2.0 '''get'' quando' se percebeu

"i�i'lff!mente' nada ofere- claramente que ,já não arrerneçava as bolas com o ím-

cem de atração para um as- peto inicial': I

saciado. . . nem ri1es�o Conquanto se notasse a ascendência de Caparelli,
quando o esquadrão joga (l

dão percebemos em momento algum da partida acabru

sócio tem direito a entrar: nhnmento "" desânimo do �ogadot' florian?politano. I
gr,'1.tuitamente e que seria '

Conquistou ele o terceiro lugar no cômputo geral, I
lícito se esperar nó dia em

vencendo H. Beck que chegou em quarto. .

I que êlr é o ma�datário. i, Este apresentou um jogo bóm e controlado em par-IDizer que eles neces- I �)(i,as em- q:le se e�?enhou, venc.endo L. Lan�sch, que

sitam tomar essa provi-
r Jogador �em equilibrado, .em dls.putada partida e, na

.lên cia de quasi nada serve,
chave segumte, Arno Heus i, depois de estar perdendo

.

por Ox3.
,01s já estamos cansados I .

•

de assim recomendar e
Carmelo Prisco venceu com- categoria Pedro Dória,

equivala a "pregur no de-
de Joi�ville, que possuí um jogo cheio de altos e baixos.,

serto".
Guerruiro da Fonseca fez uma boa partida, em um cam-

po excessivamente mole, com Mauro Ferreira,' do Boa
Vista, partida, que poderia' ter ganho se houvesse mais Io segundo "Set".

Mauro" mais veloz e resistente, embora com jogo
menos maduro; acabou vencendo o 3.0 "set".

A. Santaella e R. Oliveira não apresentaram grande
resistência aos seus adversários mais credenciados.

A única representante de Plorianópolís, Anamaria

Bec,k ainda apresenta 'um jôgo um tanto" verde para
competições de maior responsabilidadé.

Falta.-Ihe' ai�da um pouco de contrôle quando con

vidada a penetrar. na quadra, o que faz 'desperdiçar' o
ponto.

'

Vejam o exemplo dos sa

aificadõS homens que ten·
.am implantar o turfe em

'lO:,Sfi capital ... Sei de cer

teza que os irmãos Elias.
Alfl edo Cherem, Beduschi e
tantos outros abnegados
quasi chegaram a desistu .

: tanto o esforço e sacr if iê!«

::jlV vir ham dispendendo 1):"
I'fL a vitória do Jóquei Ciu
be Santa Catarina ... Feliz-
mente ê les não desanima-

Venceu Julieta Lepper, caindo ante Carmen
I'am, redobraram ' esforços,

.. que faLa vencedora das chaves femininas.procuraram por mil e U,yj, '

sacrifícios levar até a Res-
A 'Accio)i de Vasconcelos. "

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

sacada o público e hoje, o ,

Joquei Clube é uma risonha
rea.ídade. Quem vem acom-

Lobo

E JS G 'R I M A
Ronda o Faixa B'ranca

,/,
'

os seus -- passos Fazpr,nlumd()
sabe o-ae de reunião em reu.

r.i!'\o ('l'e!ice o número afl"

�iónarl0s i ponto'de per�l�

•

9

LÂMPADAA1addin
(A QUEROSENE,

.,Nã/J fJf/Jt!UZ cAeir/J hem fu/naeal
ALADDIN é a única lâmpada a querosene que não tem

ésse inconveniente" Sua combustão é perfeita e com

pleta, ,Quelm� inteiramente o. gás produzido pelo que

rosene. Não sobra resíduo algum. ALADDIN dá uma

luz firme. branca e forte, nas mais perfeitas condições,
'-de higiene e com a maior economia ppssível.

ALAOO'IN APRESENTA
'

"I
MAIS ESTAS VantJJgen�.�

15 horas de luz tom 1 litro de querosene

não tem pressão, nem bomba. nem carburador

é silenciosa, acende instantãneomente

manejo fácil e sem rl$co de explosão

ALAOOIN é a lâmpada ideal para lugares não

.servidos por luz elétrica. Peça uma demonstra

ção ao seu fornecedor, Verifique por si mesmo,

a utilidade, a economia, a segurança e a be

leza da lâmpada ALADDIN.

r
MODÊLO DE MESA

.. Composto de um depósito para querosene,
um queimador com pavio, uma camisa in

candescente e uma chaminé. Acompanha
um limpador de pavio,

'

• Crivo de proteção.vabat-jour e suporte ven
'dídos em separado,

MODÊtrO DE TEtO

fi 'Fornecido com suspen

�. "

são de metal,
,

'�''',
., Abat-]OtlT e Ctk

.; Tíl ��n�fdtsr��ç:::
'IJ]

puai'��
/

L'!,"I
',,-

4'
'4 '

'

tll' ',,,
,"

CRIVO DE MnAl

'/

Adaptável à boca da ena
rntné. Evita Que os inse
tos tombem sôbre a ca

misa, dantrícando-a.
A chaminé. a camisa e a

galeria devem se,' .rnaní
pula'das como uma só

/ peça, Deixe sempre a

chaminé na galer,ia, para,
a eficaz' proteção da ca

misa, A rnaíor ou menor

duração da camisa depeno
de, unicamente. do c1.l1-
dadO Que se tiver com ela.

I

,

Residencia recem

cons-,truida, na rua g-eneral Nes
tor Passos. T-ratar com João I

Na�egante Pir;.es, proprie-;
tario €lo r.sfé Mimi. I

Como descrevemos, em publicação passada, 3: '1'0- Iurle m Flor.- o-phl."dad,a vinte, ,entre Iêra e Doze, slrrpreendeL!. p01'9ue tida "\,
e

"

" ao u S
c:omo certa a vitórifi.-do LiI':;l o resultado f.oi outro aprc- ,

,i}' um fo!ego n03 responSH'
'

tdi' I Coíltinuacã d 4a Pag )�en an o p acard que desorientou todas -as espectativas. ,

--

.

> ,o. a
.

.

.
'

.
,

" is ))e!'o tu'rfe 'da câpjtal. " [<'oram os, seguintes os nú'meros apresentados: Justos prmClplOS de socla,lIdade, pelas Justas reinvitll!i-

,Até condução gratis Ofele, DOZE: Lara Ribas , ,..... 3 vitórias .
cações de um maior bem estar exigido pela sociedJ [c,

'ram. ,. no jnício ulll onibus Edg�rd Pereira � . , . . .. 2 " ,contemporânea. Aquí, em Florianópolis, não muito ;l,f:\s-
'dava e chegava e, hoje, 4 LIR I 'tado dos a d t t' t b' de' d

.1.: _.{e.deny "
.. , '

, . . .. 1"
'

gr li- eJ cen ros, sen Imos am em, o es)o e

dêles e olhe lá!!! O'que O{)I:!- Pinto da Luz ...•........_. . . .. 1 'usufruir, nos tão curtos dias de vida por sôbre o Gicb'J

rou o milagre f6i..trabalh<:i, Walmir Souza ., :'·2 T.erre'stre, nas duras p'reocupações intensifi�ad;1s ne!()�

I
foi atração de programa. . . Conforme, já noticiámo's, os alunos do Curso de Es-

I
atro:p_elos constantes da agitação poi: uma sobrevivência

.

não ficaram êles a espera grima da Polícia Militar, TenE'nte Ledeny co�anda u
moderada dentro dos princípios' da f-é; �maior confé\!'tl"

, do milagre; resolveram Lira, e Tenet\te Edgard o Doze. Tenente Hugo Comanda- m.ais distr�ções e menos preocupações. Parà. isso, aeom

REALIZA-LO. ,rá o'Barriga Verde que tem sido o il'.ve�cível em toda �anhando a evolução social, planejamos e, com a Co?PP'
Um dos males �os qU0 � a existência da csgl:ima catal'il1ense, mas que no cor". ração d()s bem intencionados, embora, não raras veú�,'

.'C,':;POil de1l1 pelas cOIsas do rente ano _ I'essalvando se algun v�et'
. desinteressada, construimos Exemplo do acima menr 10-

, ,,' n , >"
I '

-

• s eranos experlmen- I, .: ' .

.

.' . _ ,,-,
[I, l';,O! e :ent.�� ',�lma v;" i tados que ainda permanecem nas suas fileiras, está com_r:ado, quelo.destaca.r com JustIça,. na reahza�o�do JOqUCI
ou (..l"S e, d�:;I�tl1 ... n ....o· grandes daros; as suas, aguerridas hostes da velha. Clube-Santa Catarma, a produtIva cooperaçao_da ,Im·

gostam ele ll1SJ�tIr.. Quer-e�. guarda, integrada' por aqueles, espadachins cujo entu- lJ:ensa �scrita e Falada da Capital Barriga,yel'de. \ ai.
r)aiLt:H' e colher cmco 1111- f'iasmo superava a tecnica e as vicissitudes ao ponto de ll1no restando dúvida, ac,ima do objetIvo espectável, c

n Ut0S depois. comb!ltes que fizeram época na esgritna e �os desportos
zêlo que vem dedicando a nossa Impr�nsa ao Turfe Cu-

Escrevi \lm comentál'ic, haverem dadó períodos aurcos repletós de mn.gnlficos tarínense. Desinterassada, divulga, com a máxima pre
;;ôble ã possibilidade dr. 00 Estado, já não' é a mesma.

"

, I,cisão, e -o.s_ melhor,es de,.t�lhes, as õcorr�ncias derlvdab

contratação, d'e juizes dI_) Ao que se sabe, teremos em bre've a participação ,da.s .leullloes d�m1l1guellas e os. acon�eClmentos q�e hF

�for:1" O sr. Osni, �rello :10' de novos esgrimistas, pois alunos do Curso, I)ertencen- Gngmn:_m ...InsofIsm��e� e mereCIdos sao os agradeCl,ulm
seu afan sempre cOlltínuQ de I_es à F�scola de Aprendizes e à Base Aérea; hem' como

tos e eloglOs que dIariamente se:_ouvem·,dos membro:'. l;a

bem servil' pl'ocurou e foi u ,['ivis, farão em bí.'eve 'o seu DANHO DA 'JA(.)UETÂ' Diretoria, que' individual, quer em rellniões, dirig:d.o!:l
único, ao qué s�i, a sond:lr ipÓS (; qual, dar-nos-ão a prova de &xtreantes.· "'Iaos prestimosos Diretol:es da nossa Imprensa.)\o LS-

possibilidades. As primeiras Já é tempo d� dar' inírio ao campeonato estadual, ir�\D_O, �\ GAZ�T:\".à HESI�'f€�CIA, tornando-nos lP€:1)-

'fon.,lagens feitas não' 'fOI'�,,111 . 'agf'n'os da D1I'etoI'la do J Cl b t" [,OlS o campeonato brasileiro deverá realizar-se em Ou-
"

'n' 1
'. O(�Uei .

u e, razemos,. ne3t(;
-

fel:zes. . . os elementos :1- I:ubro do corrente ano. , i ,:,ekU,o, os .mal_:; hO,nesto� �gradeclment�s e a ,�als _on,· O E,STADO
·J.jrdados pediam muÍto <lIll ,..,..,. _,_ - _

.' f'unda admn·açao. AS RadlOs GUARUJA, DIARIO DA O
• .' ••

;;:n�:i��;h�:r:�:�:g:�sa!�:� (õMô"IsfA··-sÉNDó'---ôfsPÚTAôéf--õ �::;�:ta:o�I��e�!:�'!��;� �::::::! �:::��:���ll�_lsallit;��t:r�;l:'O dJ��IO de

outros centrqs for�m fei- CAMPEON ATO PAULISTA
.

to. Não fôra sem razão, que os timfisfas da Capital, "e�1 'I'
, �t'l� e, asslI f

tas? Acho que não. O s,-: . � ,

,

>ôca comum", deram, às e aos mencionados, grau 10 ('om
'"

'�----:--'---�-

OSIIÍ ,Nlel'o, tenho certe�a, S. PAULO, 25 (V. A.) _I E então, org�riizado o c'am- �istinção, com9 incentivadores e provocadores no 1 da'
'"

.

ficou ,'ózinho nesta "para, O certame principal da Fe- 'peonato cOm os 18 concor- eação turfística '<em Florianópolis., I
da" .-.. os clubes, tão gran- deração Paulista, de Foot-

I
rel\ies. ficou também deci- Confirmando, ou melhor, reforçando -,I1S pala"I:a�

des interessados quanto o ba!l, deveria ser disputado dido, a disputa do Turno de ,cima menci�:madas, vimos notandQ que nas- centenas dI:! 'I
"maioral" da FCF, por cet- , por 19 clubes, ficando redu� Classificação findo o qual, 'euniões reàliza,das no Hipódromo do Jóquei Clube San

to tiveram nem a delicade- i zido a 18, devido' à desis- ficariam apenas, para, dis-
,a Catàrina, em nenhuma delas faltaram cronistas e (tire- � VA

za. d�_ troc,arém com êle um,: I tência do C. A. Ipil'anga, putar os dois turnos, os 10 ,ores esportivos e em nenhuma deixaram de, �otn pa�a· to::lJnJao sobre o assunJo. ,ê, que mais uma vez, solicitou primeirós 'colocados. Os oito vras elogiosas, enal,tecer as reuniões e a iniciativa co
"""

as;::im se passam �s_cois:H:,llicença por uma temporada. restantes concorrrentes di", Esporte dos Reis na Capital Catarineilse. Ainda ne�tf. """ <'

puta riam então, um t�l:no à última 16a. reunião, lá, estavam de Jápis e pápel à mão,
-

parte, do qual, o "lanterni_lpara. já a noite, n�s rádios, divulgarem, &0 mundo Cf;
J

raiva e

"ha" !'leria rebaixado para a po.rtIvo, o�, aco�tecImen�o�, da tarde· e segunda e tcrç:J queira lose _

Scgllnd:l. Divisão.' I feIra nos \Jornals semanarlOS e diário da "Terra dos Ca- bouba aviária '. peste
sos. Raros". Lutadores inefáveis e de conquistas imen.s:n- ' aulna _ paratifo dos

18 CONCORRENTES ATI': rávcis no eng-randccimento social e desportivo de "in- beze�ros·e cblera e

O FINAI_.{ sula'; de Cruz e' Souza, que não recuam um P.fiSSO, do ex- tifo das aves _ pn'eumo.
Agora entretant-o," já se

IJl'eSSarem seus sentimentos ao objetivo até a concrcti- .nterlte dos bezerros.
fala, inclusive nos bastido- zação material ,dos seus 'desejos.

,

tes da Fed()ração,�q:lle tendo Nesta, exclusivamente a lmprell-Su �.a SWI ger't·�

r, 'í'r1l'lleio ,de Classificação, aq,uí deixamos estas modestas' palavras, �m homen:1(l\'Ll

'd
...

d t"
,aos que-tanto têm feito pelo tu1'Íe e aos turfistas de 8;]]"-

SI'�l' o 1�lcla o��,n .es OUf� �ul-" ta Catarina e que não deixarão de cada vez. m::tis e!��:l'i'
) IC:icao no J,--IlarlO ICla b ,t

--

: . _

, o no re espor e.' " ,

da declsao da Assembléia, "
--.

que determinou a nova fór-'
---,----- ---,--.....:.-,-, --------,---

mula e que também o cam- I ra �o�te�ta_r a gregos ALUGA-SE
IJeOnato da 'Segu d D"- i e _tr·OJanos. o campe6nat.c

, n a lVI
n'

. .

d"'d
'ão f' dT d d

.' ao maIS sena IVldl o em
�, '

.. 01. mo 1 lca o eJJOJs

I
dois' grupos,' continuando1e 1l11Clado, entrando mais t'

I' t
. '

a e o fim, com, os 18 clu-
, C{)llcQrren es e mnda "pa- uc<

I.
•

�

� .•

EPILEPTICOS
"Vários enfermos ataca
dos dêsse terrível mal, dan
do 2 a 5 ataques diários,
fic.aram completamente res

tabelecid'Qs na clínica pl:i
vada, do professor Américo

Valério, da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro,
depois. de terem feito uso

durante quatro .
meses d,o

couhe,cido_, específico Antie
piléptico BARASCH. Essas'
pessoas há 48 meses não
fazem usp do medicamento,
sem apresentar, contudo, a

mais ligeira ma�:_':cst.lção
epiléptica. O Antiepiléptico
BARASCH é de ação pl'on
I-a e eficfíz, fazendo desa
parecer gradativamente e

de maneira definitiva os

ataques epilépticos e a sua

indica cão .é absoluta no tra
tamento da epilepsia, seja
inicial, essencial OÍ! crôni-

9a. Vende-se nas fa'rmá
çias e drogarias, ou pelo
reembôlso. C. Postal 4104.

�
"
...

Laboratório

HERTAPE Ltda.<
Rua Cardoso, 41, '

C. P. 692 _ Belo Ho"rlzont""
REPR, NO PARANÁ E STA, CATARINA:
Enio Rosas & Cia. Lida.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320· Tel, 208· Ponta Grossa
• Estado do Paraná

.

",:Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRISÃO' DE VENTRE

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos-
-ível, as' queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
lir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
ica rretam tais práticas, toma públíeo e chama a atenção
de todos os propi'ietários 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.

QUFHMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

[roceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licenca da autoridade
florestal competente, conforme dispõe' o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os
nfratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

-ooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

':ementes de espécies florestais e de ornamentação, para 'DOMINGO, 26 DE 'AGôSTO
'ornecimento aos agricultores em geral, intere1sados no' Porque �eu é todo o animal da selva e as allmárlas

, ef'lorestamento" de suas terras, além . de prestar toda sôbre milhares de montanhas. (Salmo 50-lO) Ler Salmo

lrienÚtção técnica necessária. Lembra, aind�, a possibi- 24 ou Mateus 10:27-33.
.

idade da obtenção de empréstimos piora reflorestamento I No LIVRO "Treasures of the Tarth" 'o autor narra
'0 Banco do Braail, CD� juros de 7% e· prazo de 15 anos. nos-como um missionário em "Burma ajudou a espalhai
"Os interessados em assuntos florestais, para a o Cristianismo' prático, entre o povo, inicianâo .os fazen

ibtenção de maiores esclarecimentos é· requererem auto- deíros convertidos a criarem melhores animais e a pro

�;��,�7������_������º�������:J__��' rização de licença para .queimada e derrubadas de mato, (luzirem 'melhores cereais.
,

levem dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou -Os não-crltões da comunidade começaram a natal

diretamente a esta Repartição, situada a rua Santos' que os porcos pertencente aos critões eram mais gordos,
Dumont nO. 6 em Florianópolis.' J

';
C -que o arroz semeado pelos cristões produzia mais e

Telefone: 2.470, - Caixa Postal, 395. era melhor, .
.

Endereço telegráfico: Agrisilvª,:_ F'lorfanópolis. Dêste modo humilde e convincente mostrou-se que
S. C. I

,.
"

o cristianismo é uma religift.o que cuida tanto do corpo.
,

'

como da alma.

I Os critãos sabem que a -terra é do Senhor, e que
êla ajuda aquêles que obedecem às suas-leis.

I
'

Como' cristâos, volunrariamente, tomamos sôbre nós
o dever de sermos obreiros dependentes e honestos. Te

i mos a responssabilidade de não desperdiçarmos os re
! cursos naturais, porque nós' os' recebemos

.

em confiança
I
da parte de Deus. Deve-se, pois respeitar o labor das
'mãos dos homens; porque em' qualquer parte do muno
I elo o tear, a forja e o comércio sãode Deus.

I O R A ,ç Ã O
Ó Deus, criador .dos céus e da terra, ajuda-nos a

i leembrar as palavras do Mestre _:_ dar a ti o que é teu, e

; a Cézar o que é' de Cesar, Que com o nosso trabalho

I con{.diano possamos testemunhar a tua possessão do

,
mundo inteiro, e vivermos como despenseiros fidedignos.
Em nome de Jesus. Amem.

"Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como o

breiro que não tem de' que se envergonhar.
Miriam S. Lewis (Pennsylvanía)

SEGUNDA.FEIRA, 27 DE ÁGÓSTO

II Entâo sai o homem' para a sua lída e para o -seu

I trabalho, 'até à tarde, (Salmo -04-23J). Ler Salmo
. 104: 16-24 ou Romanos 12: 15-21. .

DURANTE' a segunda guerra mundial, a Igreja' de
.
S. Nicolau de Liverpool, Inglaterra, ficou tôda re

duzida a um montão de ruínas, com .exceção do pórtico e

âa tôrre. Erigiu-se um edifíc.io provisório e o altar e a

cruz foram colocados no pórtico..
No edifício da .igreja destruida, a congregação fi

cavá de frente pára leste, e de costas para a cidade.
Más na nova estrutura: a congregação ficou de frente
para a cidade. O altar com á cr�z, no pôrtico .aberto,
gànhou cenário da cidade com suas casas, l0jas, e ar

mazens; çom seus pecados e com suas tristezas; com

I
seu mercado de compra e venda. Além, via-se o pôrto,

"

com navias. dos sete mares nêle ancorados. E assinr a-

I
l'onteceu que a congrega�.ão .'já nao a.d�rava mais com

V'ENDE-SE;.s costas .voltad:ls p� (a a CIdade. AlJ Junto do altar e
.

! (h. �ruz. com aquêle cenário com a visão das mútiplas: Uma casa àf Rua 24 de
,

atiVIdades do homem, a adoração começava no coração l\Ltio. Estreito, n-O 288. Tra-

Ir do f.dorador e estendia-se até :s extremidades da t_erra. ,
tal' à Rua Machado de Assis

. O R A ç A O I ]23 no Estreito

1 '

., .Ó Senho de tôda vida, agradecemos e o trabálho'
.

I r1;(11'10 com o qual g-anhamos o nosso pão cotidiano.

I Conceda-nos fôrça durante .êste dia e a' visão para ver

I
::JS ob-ras ,de nossas mãos, como um meio de servir-te e

, dar testemunho de ti. Por Jesus CrisW nosso Senhor
';Amém.

.

,. PENSAMBNTO PARA O DIA
Tono trabalho' e tôdà' vida devem ser, julgados à

;lu,z da cruz de Cristo .

T. T. FALCRNBY (Ontário),

ESTOMAGO '__:_ FiCADO - INTESTINOS

P I L O lAS O U A B 8 A 0-[ MOS S
.

,

,

,

t
'

'Agem directamente sobre o cp-

parelho digestiVO. evitando a pr í-

são de ventre, Proporcienom bem

estar geral, !acilitam a digestão.
de sconqesucnom o HGADO. re.'

qulcrrzcm as íunccôes dtqesuvcs,
e íozem desapparecer as errter

midade. do E S r O M A GO.
" FICADO e INTESTINOS,

"A Soberana'! Praça 15 de novembro - esquina
/

rua Felipe Schmidt

----------------�

Filial "A Soberana" DLtrito do Estreito - Canto

.. " A LU G A - S E
Uma 'casa para, pequena família. Tratar na lavanda

ria S:erratine. Rua 'I'rajan o 25.

/

Florianópolis, Domingo, 26 de Agôsto de 1956 () E�TA D() -

EM SANTA CA'TARINA:,
,

Repercúle O entusiasmo dos pnderes no
.

Ria Grande pelo
:torisl8�- Maunifica�cobertura de "4 HORn'" - n�TAC� suas

.

,

I 'H t
-.

'

senvolvimento dessa campa- pert" do porte de Osvaldo bilidades ao turismo como

C'a,mlJal-laS � O eis I nha por intermédto de "A Goidanich; os trabalhos da o de Santa Catarlna, a exe-'

: , I HORA". Os cõmentários de Asse�bléia Legislativa sô- cusão de trabalhos mais ob-

0-
'A .'

d t d Ih
. ', Nin ive Feijó, abordando im- bre matéria turística, que jetivos dos poderes, e exem-

governo nograu ense, que em causa o a me 01' .

• ,." _

C Ih 'E t d I d 'd' - �r
I 'portantes aspectos dessa 111-

I
encontram no deputado Joao plo do que (vem. sendo

.pelo onse Q s a ua e as lmpressoes, espeCla - ',. A • •

'

T
.

A ' bl"! t FI" I' dústr ía e seu êxito, -no RlO. Caruso um batalhador de feito em quase tôdo o país,
unsmo, e a ssem ela men e em < onanopo 15 e .

, -

.

I'
A

•

'

•• , • Grande bem como a compi- primeira linha cada vez a-fim-de que primeiramenteLeg is ativa, vem empreeen- nos demais -mumcipio cata- ' ,

°b I
'

. -. la.cão de legislação de países animam mais as iniciativas o próprio nacional/conheçadendo e a campanha em fa- l'lllenSeS, que tem acompa-' ., _ .

d
.

dú tri d t· h d
- 'd +on de-.o turismo e uma real i- pr-ivadas catarinenses em e admire os caprichos ma-

.

\'01' a 111 us na o, urismo, 11 a o com a. atençao o e-,

.. da de sonante; as atividades pro! do desenvolvimento ravilhosos da ilha de San ta-
I

��o Executivo gaúcho, por dessa indústria, que já "con- Catarina, o vale do Itajaí
, i intermédio do Conselho Es- ta com a sim.patia de nossos com seu pujante parque in

! tadual de Turismo, que tem governantes." Todavia, faz- dustrial e sua agricultura,
.

a felicidade de contar com se mistér, num Estado que o norte catarinense, o de-
u

'

a colaboração de um "ex- pode aferecer tantas possí- senvolvímento vertiginoso
do oeste, o inverno europeu
da serra, com suas frutas,
e osul onde o carvão e avi
nho ampliam nossas grandes
possibilidades no terreno e-

•

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ,FLORESrAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE
SA_NTA CATARINA

A V I S O

conómico.

� --------------------------------�------------

Fotocôpia
.Máxima perfeição e rapidez.'
Rua - Jerônimo Coelho.
'Edifício João Alfredo:
Sela l8 - 10 andar,

A JNICIATIVA PRIVADA
E qual o catarinense que

pode negar, hoje, que falar
em turismo é falar na TAC?
Esta empreza de avição do

méstica, que ligou Santa Ca

tarina, trazendo o extremo
sul' e 0 longínquo oeste para
a órbita da capital, foi a

«(NO tendculo,� primeira no EstadQ- a fo-
mentar o turismo catarínen-

'

Cem íJ I;)I·bl"la· na· Ma"_'o se" Organizou um bem pre-
O parado departamento de tu-

i rismo, .
que editou u� vo

lumoso Guia Informativo de

Turismo, cartazes coloridos,
artigos, numa cadeia de jor
,nais e rádios do Estado, in-
teressam' na matéria todos,

os, prefeitos municipais,
classes conservadoras e o

povo em geral. Um bem cui
dado departamento de rela

ções públicas/promoveu com

êxito a aproximação da im

prensa escrita e falada para
essa campanha que já tem
trazido grande número de
turistas para o Estado. Há
progresso e 'movimento in
discutível, principalmente
"lU capital do Estado.

'I

,

-,

/'

. I

. ""
-

"�
-...:;:--,----�- ---------------�-_.--------........_.,.....__

�-
\

, . PRIMEIRA SOLUÇÃO: ..
ROTE'IS

E de tal forma é o afluxo
de visitantes, de tal manei
ra está o turismo na ordem
das coisas, aqui, que os ho
téis viv�m abarrotados. E'
um ótimo negócio em Floria
rianópolis dirigir um

- hotel.
Eles faltam e a disputa para
alojamento é enorme.

Já nos -refer imos, a res

neitb, ao Dunas Hotel, esta
belecimento moderno que
tem a finalidade exclusiva

(

de "prender" turistas na in

comparável moldura da La
gôa da Conceição. Com o ca

pital de trinta milhões de
cruzeiros, .há poucos dias

'lançadas as acões, já foi
,

\

subscrita a sôma aproxima-
da de 9 milhões de 'cruzeiros.
Soubemos, de fontes dig

nas de crédito, que TAC
convidará o deputado João
earuso \)ara visitar Floria
nópolis e, na oportunidade,
pr,ocurará saber do mesmo

ntinúcias do planejamento
turístico para o Rio Grande.

VARIZES?
USE

'H,EMO ··1 I RTU·S .

LíQUIDO E POMADA

_
Lavando" ,com Baba0. ,.

\?iraerít Especialidade
�,-� da: Ola. YIDIL. I.DDStlIAJ,......Joloflllp .•ereafr8IJlslrada)

,

economiza-se .�empo.:. t dinheiro
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IGIRI
t-

.

Tinto-esmclte, à base
de borracha clorada,
grande resistência aos

ácidos e álcalis.

ESMILTIN

Tinta de emulsão,
lavável, para interiores,
fácíl de aplicar.
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SIKA. S A.
Representantes em todo o Brasil

Vendas dos produtos Sika em Florlanóp'olis:

TOM T. WILDI & CIA. Rua D. Jaime Câmara

F.sq. da Av. Rio Branco, C. Ppstal 115

,
./

Florianópolis, Domingo; 26 de' Agôsto de 1956 ---�
.--'

--------,----_.,� ..._-.-------

"Deficit" substancial, por- tnr que é de importância vi-

tanto.
_ :_

.

I
tal para o ESti�dO.

10 MIL VAGõES COM AÇO' 'CAMPANHA DO TRIGO

DE VOLTA RED�NDA I .

PAULISTA.
_

-A seção' do Fomento A- I - Com aço exclusivamen-
.

'- Será lançada amanha

grícola do Pará obteve fi-' te 'da 'Usina de Volta Redon- ! na Fazenda Agro:"Pecuaria
nanciamento, através da Su- da e com traba lhadores e.' Pa urista, em São Miguel Ar
perintendência do Plano de

I

técnicos nacionais, acaba a
I
canio, à margem da rodovia

Va lorizacão da Amazônia,' Companhia Sorocabana de' São Paulo-Curitiba a cam-

pa(;t apÚcá-lo no desenvol- Material Ferroviário de pro-
I
pauha do trigo paulista. À

vimento da éacauicultura,
!
(luzir o seu 10.000 vagão.! solenidade estarão <presen-

, I

d'mediante plano' ajustado às .Todos êsses vagões ferrovi-
.

tes o governador do Esta o,

necesaidades dos plantado- I
árias representam um esfôr- lo Presidente do Legislativo

res do vale amazônico.' A ço que se tornou possível, Estadual, esperando-se tam,

verba concedida inicialmen- graças ao fornecimento re- : bem a presença do Min-istro

te, no convênio já, assinado, gular feito pela grande Usi- I
da Agricultura e de outras

foi de um milhão de cruzei- na Nacional. I altas, autoridades especial
ros, e será aplicada na pro- Em Osasco, no Estado de

,
mente convidadas:

dução - de mudas e plan- . São Paulo, o acontecimento. -:-

tio. Três sub-unidades fede- foi ruidosamente festejado, I
PRE'ÇOS MINIMOS

'rais prestarão apoio à exe- pelos operários, técnicos" in,
I

- Obteve excelente re-

cucão do referido plaino: o dustriais e autoridades.' IIJ'ercussão entre os meios �-posto agro-pecuárto de Ca- -:- I gricolas de São Paulo, a f1-
metá fará o fomento da ba- AUMENTOU A PRODU- i x�ção, pela Comissão de Fi� II da do Tocantins; o pôsto de 'çÃO INDUSTRIAL. NA

.
nanciamento da Produção,

Santarém, auxiliará os ca- AMERICA LATINA i
do Govêrno Federal, dos no-

cauicultores da regrao dó - Um aumento de 6% na vos preços mínimos para a Ibaixo Amazonas ;"o de Ana- : produção industrial latino- safra de 1956-57 ..Por outro '

nindéia, os agricultores da americana, do ano, de 1954 lado, os contonícultores pau- :

zona da estrada de ferro e
I parn Hl58, é assinalado pela listas esperam com gl;and� I

adjacências. Cada um dêsses CEPÁL, cuja análise econô- • interesse a fixação dos pré
postos receberá dotações mica referente ao ano. pas-

I
ços mínimos para o algodão,

correspcudentes ao vulto sado reg;istra; quanto ao já que 0- plantio da malva-
dos trabalhos. Brasil, os seguintes aspétos cea deverá in icia.r-se em se-

-:- no terreno manufatuteiro:- tembro.
INICIO DE NEGOCIAÇõES. Inauguração da nova fábri- .-:-

COMERCIAIS COM TRÉS 'ca da Companhia Brasileira INDICIADA A
'

FARESr
PAíSES de Aluminio no Estado de PELO "LOCR-OUT" DO

São Paulo, cuja 'capacidade LEITE
A. Seixas Netto Marte. Este ciclo-máximo - "El Clarin", de Buenos inicial de 10.000 toneladas - Em face de solicitação

I contem: Aires, informa que. chega- I
por ano será futuramente do presidente da COÀP de

ICiclos e periodos de Marte I 80 periodos ·de ... 3871. ao, rão, em breve, a êste país, I ampliada para 50.000. Posta São Paulo, gal. José Souz�
.

O deslocamento da linha 110S I as delegações comerciais da
I
em funcionamento, a refina- Carvalho, a Delegaçia de 01'-'

das Apsides ou o Grande-Ei- i ou 560 periodos de ... 553 Bolívia, Paraguai e Chile,
,

ria de Cubatão, em São Pau- dem Econômica e Social ins,
xo de Marte, á razão. de qua- anos

, I para o início de ......,._ conversa=] lo, GOro c'apacidade de Hl.309 taurou inquerito judicial,
tro segundos de arco por, ou 3920 períodos de ... 79 ções, tendo como finalidade mts. cúbicos diarios, será indiciando a Federação das
ano, - têrrno-rnédio, cumpre .uios

.

, I a estrutura dos novos con- em breve nucleo de impor- Tn,dnstrias do Estada,
de

SãO. Ium ciclo máximo, (tempus' Estes são r

os ciclos-supe-, vênias. A fim de não inter- tante industria petroquími- Paulo, como uma das res�
Marte) -, em �W9.680 anos- dores de aproximação peri-

I
romper o intercâmbio co- ca. Fabricação em série, em ponsaveis pelo "Iock-out"

m{�dios. Este valor-médio hélica do Planeta. . I mercial com, os países limi- São Paulo, dos primeiros dos produtores de leite. Da
provém do acontecimento: A Os 'ciclos-inferiores com-, trofes, foi adotado um re- motores diesel genuinamente mesma forma, foram in dfc ia-
curva não fecha' completa- põem o'pdmeiro ciclo-supe-

I,
}ime cambial provisór-io, ! brasileiros. ,d:ls as Associações Rurais

mente devido ao encurtamen rior que é de 79 anos: I cuja vigência foi fixada em I '

. -:- do Interior filiadas à FA-
to périhélico, de algum se- Entre cada aproximação três meses, até que as par- MAIS UMA SIDERÚRG!." RES,�,_ que determinaram
gundo de arco, _:__ (valor-me- de 79 anos, que é -sempre I teso interessadas estabeleçam ,I ,. CA PARA SÃO pAULO -aos "'selis associados a reali
dia: O ".111 ... ?) -, do

,

coincidente com uma aproxi, as bases permanentes do in-: - Realizou-se no Pa.lacio zacão da parede. Como se

Grande-Eixo, no' mesmo pe- mação de 15 anos; logo uma
I tercâmbio. As referidas de- dos Campos Eliseos a ceri- sabe, o "lock-out" é crime

dado. Portanto, não é de es- aproximação notável, há: legações comerci,ais após os mania: de aumento 'de subs- regulado pela lei. 1.521, que
peral' coincidam exatamenJ 1 período de 15 anos pr irne iros entendimentqs, crições de capital da Cia. Si- no seu artigo 8.0 prevê a pe-

Ite os Gi'andes-Eixos Terra- 1 período de 15 anos entrarão em contato tam-
I

derurglca Paulista, no total na de 2 a 10 anos de reclu-
. I , ' \Marte, podendo, inegável-' I período de 15 anos bém com o Banco Central e de um bilhão de cruzeiros, são e .multa de 20 a 100 l�iJ I

<,

'mente, alcançarem a coinci-, ] ner icdo de, 15 a�os" o Ministério da Fazenda. : que será construida em Pias. cruzeiros aos. responsaveis,
I

'

,
. GRANDIOSA DOMINGUEIRA DANÇANTE ABR -

dencia-média, com a diferen-' 1 n.eriodo de 15 anos -:- I saguera, por iniciativa' do Cumpre, aliás, notar que, na 'MELO-LHANTADA'PELO JÁ FAMOSO CONJUNTO '

ça, .alternada por ciclo-má- l.periodo de 2 anos EXPORTAÇÃO DE CARNE Governo do Bstado, visando sede da FARESP, além das
DICO:ximo, para mais e para me- 1 período de 15 anos ARGENTINA dotar S. Paulo e o País de r�iteradas amea?as dos seus'

NEWS OLD BOYSnos segundos de arco. 7 periodos de '79 anos com- mais uma' industria para fa- diretores-e associados, foram•

MESA 5000 TRAJE-PASSEIOEntão: D- C-x'. (ns"';':'4") põem um ciclo de 553 anos. -A Junta Nacional de bricação de aço em larga es- colocados cartazes concla-I " V'
,.

A' LOJA MO'DERNA30 80" (1269000"4")
.

f "L N' 'A t ti
..

t '"

I
RESER A DE MES."l.ou 9.6 ',,- ,..... . 7 ciclos de 553 anos com- Carnes; 111 arma a aCI- cala. o'a o es lVeram pre- mando os pecuílns as a pa- '

•

,- 0,955 põem um ciclo de .3871 anos. on", de Buenos Aires, auto- sentes, o presidente do Ban- I rede".
Portanto: ,O - deslocamen- 79 (médio-minimo) ou 80 rizou a ex!)ol'tação de 24.000 c� do 'Brásil, Secretario da -:- � :-�" _, =?_l!f" ª![ �to da linha das ,Apsides é, (médio-máximo) ciclos de toneladas de carne bovina Fazenda, presidente da Usi- VITORIA NO COMBATE :I�;::{-:' -

'�{N-'
�

,

�- I'

- termo-médio -, da 4", 3871 anos compõem o ciclo frigorificada para a Ingla- na 'de V-olta Redonda, pre- ÀS GEADAS
. "'"'

:::r-",: -==y- y' J.:� --::2t:��'r(quatro segundos de arco), máxüno ,d; 309.680 anos. I,terra, em outubro. Essa ci- sidente dotBanco do �ststdo .

- As. recentes exper�en-, ::::::l
-'

_ � .lê" -�,;----- !Jf:=n�:;� .1'''''',

por 0,955 do ano ou, ainda Assim, temos, para calcu-
I
fra cOl'responde 'a 95.000 no-

I
e outras altas autorIdades. I clas.realJzadas pelo Instltu- ...::•.� � �: �"i,';iJ!"'1 j?_��=U,;,,(..,��

termo-médio. 348 di:ls. Mas lnr as datas das aproxima- ' vi lhos e supera em 1.000 too, O Govêrno Federal subscre- to de Tecnologia do Paranâ,
r n n· .;��,��, "Z&;?,uma vez que a natureza as- cões, a sene: I neladas ao volume autoriza- veu 120 milhões de cruzeiros 1 em colaboração com o Exer- .

tronómica se vale d,e núme-
'

15-15-2-15-15-2;15 do para a exportação de se-
I
em nome da Usina Nacional cito brasileiro, no sentido SO C I ÊDADE I MOB I LIÁR IA

r(1S francionário.s infinito- .De paralelo com a lei em-' tembro. Cumpre destacár' de Volta Redonda e o Esta- de combater os efeitos das
"SUL BRA$ILf'InA' LTOA.séries, convém trazer a ope- pirica Titius-Bode, organi- I que será a maior exporta-

I

do subscreveu 119, milhões. geadas fo'ram �6roados de
ração para números intei- zo a relação desta série com! ção de carne frigorificada' e 700 cru;:eiros. O programa l êxito. Espera-se, assim, que A MAIOR OPOR1.;UNIDADE PARA ADQUIRIR

.

SUA
ros, alcançando um valor os eixos máximo, e mi�imo·' - da Argentina para o Rei- inicial da Usina de Piassa- as lavouras brasileiras e,
bastante aproximado: 4" de duma elipse, passando am- no Unido, desde a guerra, guera é de 200 a 300 mil to- em' especial a cafeicultura,
arco por ano ou 360 em .. bos por um foco notavel, a- alcançando um nível equiva- neladas anuais de chapas e não sejam mais des.truidas
309.680 anos. plicando a cada semi-eixo os lente a 80% do nível habi- outros produtos. O supri- pelas geadas. Tal .resultado

'- Daí, não é passiveI, em valores: tual de setembro de 1939. A mento_ de materias primas foi obtido com o emprêgo de
tempo algum, alcançar uma g. e. 15 30 Junta também autorizou o virá da Cia. Vale 'do Rio máquinas denominadas ge- lotes, caS!lS, sitias, chacal:as, pinhais e outros imóveis de

. coincidencia dos Grandes- p. e. 2 2 e{l1barque, em outubro, de .Doce e o carvão de Santa radares d.e neblina IBC, ce- grande importância e oportunidade' para os melhores
Eixos. percorrendo a elipse dada, 5.000 toÍleladàs de carne de

. Catarina. O manganês será didas pelas fôrças ai'madas negocias
Mas que acontecimento desde a perihelia até a aphe_ carneiro congelada, o que trazido de Minas Gerais, en- norte-americanas ao ex'erci-

sofreria a órbita de Marte lia e torna'lldo á origem: equivale a 30'0.000 cabeças, 'quanto que o cal,cario, dolo- to brasileiro e, que até há I
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

, d'uma forte ex-centrícidade, 15.2 '(15x2--30-15 15).2. - 2.000 toneladas de carne mita e os refratarias serão pouco tempo constituiam se-
Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do

. Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas--: (0,0933) -, si houvesse 15x2-30 15 15) bovina congelada e·2.000 to- do Estado de São Paulo. gredo de ,guerra d-o Exerci-
'uma coiucI,'dencia absoluta d t I nelidas de mI'u'dos' de bOI'. CRIADO O CONS.ELHo' .to americano. Cada gerador oportunidades, locais de grande futuro e a preços, ver-• que, toma os os ermos-e e-

dadeiramente convenientes.dos Grandes-Eixos desse pla- mentos resultantes, dá: -'- DIRETOR DA RECEITA de neblina IBC protege 200
nela e da Terra, no perihé- 15.2.15.15.2.15.15 "DEFICIT" NO COMÉRCIO -Objetivando obter ma- alquer,es de plantação, no

Tratar Edificio São Jorge, ·Sala '4.

lia? Talvez uma catastrofe então, dispostos inversamen- DA SUíÇA COM A RÚSSIA ior unidade no desenvolvi- mínimo, e pode ser transpor- I apreenção entre os meios a-
tendente a diminuir seu raio te, apresentam-se, - Durante.o primeiro se- menta da politica tributária tado em pequenos tratares gricolas e comerciais de São
orbit.al-médio, por influen- 15.15.2.15,15.2.15. mestre do ano em curso; do Estado e melhor entrasa- ou camionetas. Além da' Paulo, ligados à p'roduç'ão de '

Uma sala para esc'ritório,cia da Terra, e possibilidade que São, precisamente, os ci- 'informa-se de Berna, as ex- i menta de, ação do� diversos proteção Jrazida pela nuvem algodão, o "duping" que vem à Rua ·Vidal Ramos, nO 30,de _diminuir sua excentrici- cIos inferiores de Marte, portações da Suiça para os orgãos. fazend3lrlos que a de neblina que se forma, a sendo' preparado pelos pro-I com entrada, i'ndependente,dade a Zero ou reduzi-lo a para 3S,_ aproximações peri- países de leste caíram a 83,9 executam, o governad'or do' qual pode eJ1volv.er cêrca de dutores norte-americanos. tratar na mesma.uma,orbita circular em rela_ hélicas. A soma contém o milhõés,de francos, contra lEstada, assinou de�reto cri- .150 mil pés de café,' a tem- Êstes, de acôrdo com a lei
_ ,

_

ção ao Sol. As 'perspectivas ci..:lo de 79 anos. 85,7 milhões no mesmo pe- ando o Conselho DIretor da peratura sobe em cêrca de do Congresso Americano D.O govêrno ,do Estado de S.
de semelhante a(;ontecimen- Aplicando a série, a par- ríodo de 1955. Suas impor-I Receita na Secretaria da Fa- 5 g'l'aus,- mántendo·a cultura '180, vem assinando -acôrdo Paulo,' declara o Ministro
to escapam á previsão hu- til' de -1956, ,(que é, con-jun- tações, entretanto, aumen- zen da. Nas considerações imune à ge:lda. Segundo fo- com divei..sos países, entre da Fazenda que já tendo si
mana. tamente, uma aproximação taram, atingindo a 113,7, iniciais do decreto está es- ;nos informados, o Instituto, os quais Finlandia, Espanha, do atendidas satisfatoria-
A verdade é que a nature- de 79 e 15,anos), teremos os milhõe_S, .co'�t�a 87,7: I clarecido que a medida visa Brasileiro. (�O C:lfé, que ta�- . Augtria, Chile, CO�'eia, para mente,ás reivindicaç'pes con-

za astronómica das órbitas anos das seguintes aproxi- A C;hmll1UlçaO maIs sensí- o .vulto das tarefas e respon- bem partICipou das expen- :l venda de. seus enormes ex- substanciadas' no memorbl,• planetár�,s as tornam inter-. mações': .,-/ vel l�ecaiu sôbre as exporta-I sabilidades que incumbem ências, está �m negociações cedentes de algodão, pai'a com as provi,dências adota-
resistentes: esta i.i1ter-resis- 1956 (15) 1971 (15) 1986 (2) ções para a Russia, que ape- aos orgãos dirigentes da f!S-1 caJu o govêt'no norte-ameri- paga'men�o na mo�da', dos das pela CadeiTa de üomér
tencia, talvez, resida naque- 1988 (15) 2003 (15) 2018 (2) nas chegaram a 4,7 milhões, I calização e arrecadação de

I cano, para
a compra de tres' mesmos países, com prazo cio Exterior, a p'artir de 5.

la diferença de coincidência_ 2020 (15) 2035' quando no ano precedente tributos, bem como a

impe-, mil gel·adores. .lté' de 40 anos. de abi'il ultimo, para o es-
ll1{;dia dos Grandes-Eixos. Eis; em. iinhas gerais, a I foram de 12,1 milhões. As riosa necessidade da máxima '-,:- _

-:_ coaménto da atual safra de'
Essa coincidência-média estruturação 'dum problema i importações de igual proce-I cOOl;denação e conjunção de I DUPING DO ALGODAO

, SAVRA DE ALGODÃO algodão da região meritlio-
dos Grandes-Eixos será o e'i.- I de Marte que conyem ser eg- • 'dência· elevaram-se a 14,8 . "Marços para o aperfeiçoa" PBLOS ES'l'ADOS UNIDOS - Em despacho exarado nal do País, nada hó nnis
clo-:máxilPc�,. ou, o tempus, I tu dado.

. I milhões, contra ll,rmilhões. ! :liento dêf:ses serviços, no se_
1 ',..- .Vem cal1san'ao grande fi}) processo de interesses do que providenciar.

. R senha EcoDô-mica
RIO '- c. D. J. - VIA

V A R I G
FOMENTO AGRíCOLA

NO PÁRA'

-§
SIEMENS

GRUPOS
. A,

ELETROGENE,OS
-IMPORTADOS DA ALEMANHA-

.AIA GAIOUNA OU' COM MO!OR DIESEL

Se procura um gerador de confiança, a

marca , SIEMENS'

Oferecemos do' nosso estoque, para entrega
imediata, os famosos Grupos Eletrogêneos fa·

bricados Pela SIEMENS na Alemanha, nas

seguint'és capacidades I de 4 Ó t5 H. P. e

t,8 KVA até 10 KVA.
•

Manêjo simples, m6xima eficiência e tradi

cional qualidade são olguina. características
que garantem anos de .serviço, ec0n6mico e

livre de aborrecimentos.
'

Os motores dos cOnjuntos são das conhecidas
marcai "VOLKSWAGEN","I LO" ou "GOLDNER",
que proporcionam eficiente.assistência-técnica
citravés dos seus dlstribuic!ores no Brasil.

\.

I

R,ua Calda

Para informações
Junior, 120 -7 Porto Alegre

Clube 15 de 'Outubro
DIA 26 - DOMINGO --; 20 HORAS

C A S A PROPRIA

,./

COMPRAMOS E VENDEMOS:

ALUGA-SE
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Apreendidas edições da "Tribun
de Imprensa" e�d,o '�Estado

.

de SãD Paulo"
o aniversário" da morte de GetúliD Vargas. Aéren�
potto de Rio da Sul. 'gênoia do.I APl para Drus-

_ Que. Outros assuntos
A sessão. de sexta-feira da I A medida pr.Iteada, não e, i projeto de lei n. 44 A/56 -

nossa Assembléia Estadual,'-\diante dos argumentos atrás Considera de utilidade públí
foi, na sua maior parte, de-!lem-brados, 'senão uma pro- ca a Assocíaçãc dos Ferro
dicada ao �niversár:io da vidência ordenada pelo bom viários da Estrada de Ferrô

morte de Getúlio Vargas. O senso e, mais do que isto, pe- Teresa Cristina, com sede n,

primeiro orador foi o depu-: los princípios de equidade cidade de Tubarão. Aprova- �

tado trabalhista' Francisco administrativa. do. HIO,25 (V. A.) - Uma' fornecido nota oficial, in-
--

A reportagem colheu que. Não posso encanar esta

Machado que pronunciou belo I Estou certo, portanto, de .Problemas de São Francisco força da Policia Especial,' formàl'am que a linguagem as á"utori'dades já iniciaram ligeira declaração sem dei

discurso alusivo ao aconteci-' qu e a presente proposição Em"ExplicaçõEls Pes.oais" sub o comando do major violenta que "Tribuna de, um processo para o fecha- xar bem claro o quando ad

mente, f:r-izando os traços! terá o apóio unânime dos voltou a falar o deputado Hermes Fonseca, ocupou,! imprensa" vinha smpregan-." menta definitivo da' "T'r i- miro e prezo a boa imprensa
marcantes da personalidade I meus nobres pares nesta Ca- FI'an�isco Machado para às primeiras horas da tarde do em seus aditor-ials e seu buna de Imprensa" _

na for- na sua extraordinaria ati

daquele brasileiro, as .obras I sa Legislativa. .embrar a necessidade de se- de hoje a redação e as ofi- noticiário, .acornetendo mes-
I
ma prescrita pela Lei de Se- vidade informativa. -Eata

príncípaís do seu governo e Sala elas Sessões, em 24 rem solucionados vários pr')-· d: "T
".

d I
-

b
.

1- IN" I. estará sempre isenta de me-emas a ribuna e m- mo em arxo ca ao persona- gurança aCIOna. .
_

<O --

o 'seu interesse pela situação .:le Agosto de .1956. ,);emas ligados aos ínteres-
prensa", quando já começa-Llidades do governo, chefes ,'"". O chefe de Polícia, ape- didas policiais, como a que

dos menos f'avorecidos pela Orlando Ber tnli, Deputado ses do município di! São Fra!l .

vam a circular os primeiros militares e oficiais do Exér- sal' de instado pelos jorna- acabo de tomar, pois pro-
fortuna. Edifício do IAPI para �i'3(l0 do' Sul.

'

_ exemplares daquele vesper- cito de alta patente, criara listas' acreditados junto ao .pugna pelo engrandecimen-
Tambem o deputado Le- Brusque So!icitou a cooperação dos '

, tino. -Poucos redatores e grande animosidade, capaz seu gabinete, vem se recu- to de nossa patria e pelo
noir Vargas (PSD) referiu o O deputado Braz Alves ?oderes' Públicos para, a SQ-

I P"'B) fI' di
- ,-

. empregados de outras se- de provocar uma reação san do fi fazer qualqüer de- fortalecimento do regime de-
acontecimento, dizendo, em

{

J_'. orrnu ou m lcaç.ao no .uçao desses casos. - pediu
brilhante oração, do valor e sentido de ser construído o .naís interesse por parte do ções ali então se encontra- muito �él'ia contra a pro- claração sobre àquele acon- mocratíco",

do patriotismo daquele ílus- I,edifído elo IAPI, em Brusque Governo Estadual, apelou vam; pois fi maioria tinha priedade e seus responsa- tecimento, Do mesmo modo

tre brasileiro. O deputada
I afim de melhorar os servi- para as autoridades federais con.iluido suas atividades e .veis, I

o ministro da Justiça se re:

Canziani -apoiou ós pronun-I cos previdenciaís daquele; oxpos, com dados, quais as já havia se retirado para o Corno além daquela lin- cusou a falar à imprensa: E' metralhadoras portateis em

.

cíamentos proferídos. .nun iciplo. Lembrou que. já " Ivíndícações mais urgen- almoço. guagem imprópria, o mesmo óossivel, porém, que o go" punho, atropeladamente, oi-

Aeroporto de Rio do Sul xi"ste terreno. para aquele teso -

I
A ocupação se processou vespertino anunciou ontem lemo ainda venha a expe- to agentes da policia Es-

O deputado Orlando Ber- fim e por isso esperava dos A iutul'a Capital' sem violência e sem prisões. : e esta. manhã lançar um Jir uma nota oficial, .dan- pecial invadiram, às 20,4Ú
toli (PSD) falou sobre a ne- "odcres Federais o interesse O deputado Waldomiro Chegando ali de surpresa, "Manifesto ao povo brasi- do conta . do procedimento horas de hoje, a sucursal

.

cessídade da construção do 1 s sejado.
'

;ilva leu artigo sobre a tutu- o comandante da Polícia Es, leiro" enviado
-

de Lisboà Tas autoridades. no Distrito Federal do ma-

aeroporto municipal de Rio Ordem do dia a Capital do país.
. pecial, que é o proprío ma- 'lnde' se acha residindo seu NOTA DO CHEFE DE tutino "Estado de São Pau-

do Sul, dizendo da preocu- Foram. focalizados M se- Distribuiçã� �e c�mbustíveis j01" Hermes Fonseca, deu diretor sr. Carias Lacerda, POLICIA I lo".

pação do Prefeito daquela co- �:.tintes proposições: O dcp. TeIxeIra Pmto (PSP) ciêr.c.:a de ordem ,que passou ls_àutoridades resolverarri RIO, 25 (V. A.) - O che- Chegaram - disseram -

muna e da 'sua população Discussão e votação do ipresentou cugestõas regula- a cumprir e pediu -aos em- tomar aquela precaução. fe de policia. do' Distrito

Para que essa obFa seja cons- ;Jrojeto de lei n. 41 A/56 - rientando o barateamento e ' ( -

, pregados I daquele vesperti - \11' a' s aquele: manifesto Federal distribuiu a seguin-
truiela imediatamente. Da nova redação ao art. 1° da .üstríbuíção de gasolina e

é
•

-

r f" c

Frisou que no sentido de1
Lei n. 1.093, de 21 de junho óleo diesel aos, caminhões

no que se retirassem .. As- foi estampado hoje, antes se nota à imprensa: "Man-

colaborar com os Poderes Pú- Je 1954, área de terra, situa- transportadores da nQssa' sim sem resistência de qual- de "Tribuna_ de Imprensa" dei apreender a edição nor

blícos encaminh�ra proposl- .l.a na ci,dade de TU_barão, des ;)l:od�ção, com o fito de con- fJ'Jf'r jornalista ou elemento circular, pelo matutino pau- nal e o inicio da edição

ção ao Poder Executivo, " inada a construção de um .rlbulr para a luta contra a de qualquer secção, o 01'- lista "O Estado de são Paú- extra da "Tribuna da Im-

que fez em seguida à sua 0\.1 grupo �scola:. AProvad_o. ! Inflação. 'I'rabalho oportu- gão ,do sr. Carlos Lacerda lo", que aqui também é lar- prensa" de hoje, no pleno Lacerda, motivo do recolhi-

ração. Lembrou o progresso
la. DIscusGao e votaçao d9 J. ,ficou sob a guarda da Po- gamento difundido. As au-. exerc"icio de minhas atri- -mento da "Tribuna da Im-

do seu município, - da zona I -lícia durante algumas ho� tOl'idades da capital' da Re- buições de chefe de poli- prensa".

que ,seria beneficiada, do va- raso . pública, porém, considera- cia, de acôrdo com as dispo- Sucede que' a remessa

lor produtivo do Vale do !ta- Passando o fato ao do- ram que· a dáta de hoje, sições legais em vigor, às normal do "Estado de São

jaí. O projeto daquele repre- Banco'do Br'asil �,A, Novo horario a' minio publico, comentários quando transcorre o 2.0 1U�\ÍS, de resto, como toda

sentaIl._te foi o seguinte, com' ile espalharam nos meios aniversano do desapareci- sente sabe, abrangem a_mi-
sua justificação: políticos, sendo objeto de mento do presidente Getu- gos e inimigos, punindo-os
Projeto de lei n.

.

parfl'r doe amanha- denéltes, que se travaram na iõ Vargas, podia contribuir :luando se empenham em

Abre crédito especial Câmara de Deputados 'e no dém daquele documento va- propaganda subversiva,
destinado à construção./ Senado, como registramos- ;ado em termos inflamados, que evolui constantemente.
do aeroporto municipal. Segundo comunicação da Administração do Banco do, na resenha do nosso serviço ;enão mesmo subversivos, Ao mesmo passo, defendo
de Rio do Sul.. Inrasil, Agência nesta Capital, vigorará, a '-partir de ama- pal'lamentar. para provocar um ambien- as prerrogativas das auto-

Art: 1° -Fica o Govel'l'lO i nhã, dia 27, o seguinte horário para o seu expediente ex- Cerca 'das 17 horas, o te de' agituc;ão e de desorc ['idades constituidas, que
do Estado autorizado a abrir terno: '

-

o crédito esPeCial na impol'-I
jornalista

_

Juão Duarte Fi- demo �ompõem o governo da Re-

tância de 500.000,00 (qui- _ De
lho redator-chefe de "Tri- Daí a precaução determi- p�lblica,- do qual sou uma

2a. 'a 6a. feira: das 12,30 às 15,50 horas
. .

nhentos mil cr"uzeiros) par"
buna de Imprensa", passou nada e que se consumou 1Yodesta parcelà.

,

'"

l-AOS
sábados: das 9,30 às 1� horas.

fazer face às despesas decor- a comunicar pelo rádio qtie com a ocupação da redação
rentes com a construção do a direção do vespertiÍlO já e das oficinas da "']iribuna

aeroporto municipal de Rio i estava reintegrada na sua le Imprensa" durante aI-

do Sul. -

'. _ I C O N -V I T E
posse e ainda hoje voltaria �umas horas. Quanto aos

Art, 2° -'- A autonzaçao' a ciTcular, desde que os ,xemplares de "O Estado
constante 'do artigo primfiro

I
prill1eiros exemplares de sua de São Paulo" foram e ain-

da presente lei, correrá po�' edição foram apreendidos da estão sendo vendidos

con�a do excesso de arr:'2�- O Sr. Prefeito Municipal tem o prazer de convidar as
nas bancas e na expedição. sem restrição.

daçao d� presente �xerclClO. aútoridades ,civis, mllitares e eclesiásticas e o povo em I As autoridaell:!s responsa- REUNIÃO NO CATETE
Ar�.. 3

- Esta leI entrara! geral para assisti'r a chegada do "Fogo Simbólico",. nesta véÍs pela ocorrên.cia, embo- RIO, 25 (V. A.) - Exata-

�� vI�or na data da su� PU� Capital, dia 27, à� 20 hora's aproximadamente, no adro da, I ni a chefia de Políçia, até mente às 19 horas de hoje,
. l<_:açao, revoga�a.s as dISPO (Catedral Metropohtana, onde estará ergúido o altar da Pá-I

às 18 horas, quando redigi- o presidente da Republica
Slçoes em contrano. t· . b

"

. '. -

.

S 1 d
-

S'
-

na, em como a $ua salda as 8 horas do dla 28. mos este serviço nao tenba chegava ao Palacio do Ca-
a a aS essoes, em 24 de ' '. -

,

agosto de 1956. --:::- I tete, p�ssando a conferen-

OrlP�&rl�-D�u�-• -._, I'ci�rcomominisho
Nereu

do,
-

� � Ramos,_ o general Nelson ele

.� SIMPLESMENTE GRUIE'seu � )\'lelo, o sr .. Alvaro Lins, o

Rio dOJ��:f�Cs�:ão. colocado �
,

..' -�. ��"i�:u::.d��i;i�r�radvaas���u�
entre OS quatro principais" O "Diário Oficial !lo Estado." na sua secção noticiosa está dando vazão a � o sr. Vitor Nunes, procu-

municípios do Estado de � telegramas q'!e ma�s parec�m forjado.s Po.r aqui mesmo.,-tais as patranhas que -radar geral do Distrito Fe-

Santa Catarina. � neles .se co.n�e�. EI� u� desses despacho.s tolos e mentirosos, divulgados para deral.
'i

. emb�lr a OpInIaO pubhca eom a demagogia lacerdeana: �
Sua contribuição, para os � INICIO IMEDIATO DA CONSTRUÇÃO- DA PONTE SOBRE O ITAJA-AÇÚ

j'cofres públicos estaduais, se- � _ �IO, ,20 (Do COl'respondente) - Tem sido de grandes atividades a 'perma,-
rá, no corrente ano, da ord�m" n_cnClI!- do Gov�rna_dor Jorge Lacel.-da nesta Capital, mel'cê de cujos. esforços
d!,! 30 milhões de cruzeiros, � tem Sido resolvldo.s assunto.s _de magna importância para a administfacão. ca-

� tarinense.
- -

mesmo desprezando-se o fato � . Sábado último, conforme já foi divulgado, o Chefe do Executivo estêve no.
_.

de que a exportação ·madei-

I'.
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, quando conversou demora-

��Teira atravessa atualmente as 'd!1m�nte com o Dr. Regis Bittencourt, com quem acertou importantes pl'ovi- �

maiores dificuldl},des:
dencIas no setor rodoviário catarinense. Atendendo à solicitacão do. Diretor do.

, DNER, o Governador intervei!_l junt� �'? Ministro da Marinhá e Departam.Qnto •

E' justo, pois, que o E!;>tado:: de Portos, encontrando so.luçao defInitIva para a altura e o.utros detalhes da

'I!ofereça mais atenção aos � .
grande pOllte sôbre o rio I�ajaí-Açú, na estrada Itajaí-Joinville, evitando, as-

probli:'ma:s que interel3sam de � _Sim, o adIamento da concurrencia pública para início imediato da monumental

perto à laboriosa cOletivida-1 :. o�ra., .

'i
.

de daquele progressista mu. .: Esse telegrama, publicada no órgão oficial de quinta-feira última, narra

'i�• a visita do. g'ovel'nador, no Rio., ao Departamento Nacional de Estradas de Ro-
nicípio. Colocado qúe está no I': dagem, cujo direto.r, Eng-. Regis Bittencourt lhe teria solicitado intervisse jun- -

centro geografico do Estado, I :: t? �o. �inistro da Mal"inha e Dep:trtamento de ,Portos, encontrando solução .�:Rio do Sul_ exerce influência I � aeflmtlva para a altura e outrcs detalh2s da grande ponte sôbre o rio Hajal- retor da Divisão de Ordem

de vital importância para o I I. Açú, evitando, assim, o adiamento ela concolTência,púbH�a para inicio imediato ., Política e Soci;}l, coronel
.. da monumental obra. _

..
(les�Jl,'v'olvim:nto 'das ativi-I:' Tudo isso, é po.toca grosseira! � Luna Pedrosa, declarou,

dade3 econômico-fi!).anceiras � A concorrência pública pará a construção da citada po.nte JA'
.

ESTA' . 'I que a _ocupação da "Tfi_bu-,
do' nosso Estado de Santa \ .: ABERTA desde o dia 6 do co.rrente mês e sel'á l'ealizadà-a 8 de outubro vin- :: na de Imprensa" foi deter- ',I
Catar'l'na, '.' douro, às 15, na sede do D.N.E.R., à Avenida Presidente Vargas, n, 522, 21 afl- ....1 d

-

I' I t
' mitlada pelo chefe de Po-,Município que exerce toda':

c,ar - (Juan o se ..ao-con leCl( as as propos flS. - ..
'

I • O <'ditaI de abel'tUl'a desta concorrência - do qual temos cópia - tem o n.o .. lícia, ante o boato de._S!ue·1sOl'te de empreendimeI'!__tOI3 no I 'i.' 52./56, data dI' 6 do corrente, está assinado. pelo Eng: Lauro. Diniz Goncalve.",·' ' . '1 i d
_

_
"

.. os operar lOS e os so ca os i
Setor p'rodutivo e que, por

I ',' _ d!l'etol' geral do D.N.E.R., consta de 8 folhas e nele todos os detalhes da ponté: �. d V'l M'l't' 1
.

oe 'ao an I't· t d 't T
-

d·t I
.

t
-

I OPO<'
a 1 a I I 'ar Iam ass:: -

.

l'S80 rnesmo, pesa substancial_ : .'
" a I ·u�amen e escr. os. em, esse e I a 0<; segUIn es capltu o.S: PR - "'-

• I
t b I d � rA, CAUÇAO, SERVIÇOS A EXECUTAR, PRAZOS,' JULGAMENTO CONTRA- '.:,'

Ln' o jornal.
.

men e na a ança os pro-.. TO. MULTAS, PAGAMEN'rOS, REAJUSTAMENTO DE PREÇOS e DISPOSICÔES Informou ainda aquela
dutos exportáveis e que fóra.. GERAIS. -'�.

-

,
' I autoridade que o vesperti-

I

das nossas f'ront�iraJ3 re-' .: . Sôbl'e a altura da ponte - tal altura que' teria levado o Si'. Jorge Lacer-

gionais tem alcançado a,::ei- ;t' da ao Ministro da Marinha para encontrar!'m uma 'solução definitiva - dispõe � no do sr. rCal'loS Lacetda já
< o edital de concorrência para as duas alternativás de projeto: � tinha licença para--Vôltar a

tação elogiável, deve, aquela;. " "Ambs as alternativas, obrigam a .obediência ao gabarito de nave- J

comuna, ver acolhidas, pelas > gação no local indicado no desenho S.C. 86/56, ,com 15,Om. de largura � circulação. Sua edição, po-

autoridades estaduaIs, as suas. • e 9,0 m. e 50m. 'altura acima do nível médio das _águas respectiva- < rém, seria novamente apre- ,

. . ;, mente para a La e a 2.a alternativa". -- • endida, se a direção do jor-
Ireivmdicações mais urgen- " Co.rrio se vê, os detaihes que o órgão técni_co do D.N.E.R� não. pudera esta- .:

t2ts. ',',:, beleeel' sem a intel'ferência Ieíga dó sr. Jo.l'f�e Lacerda; Segundo' o telegrama __ > ·nal tentasse estampar o m�-

A construção do- aeroporb quinze dias antes dessa int«;_lofe.rência, isto é, desde o dia 6 do COl'rente, já cons- .: nifesto subversivo do seu!
de Rio do Sul virá beneficiar ': lavam do edital de .concorrenCla.·

.

;
I
diretor. O Ministro da Jus-

'. E a interferência d-o govCL'nador leigo., afim de ensinar o padre nosso ao ..
não só aquêle município, co-'. vigário, pelo tel!'gl'ama, visava a :evitar que a conco.rrência, JA' ABERTA, fôs- ',tiça, sr. Nereu Ramos, con-

'

mo tambem e diretamente as;' -e d'�da'" :; I
ferencioll longamente com

i
..

s � a 1.. • • • - '. , •

d t J l'
I

populaçõc� do de Ibirama, de � Sempre que se anuncia uma obra do go.·vêrno. federal aqui no Estado, o go- > I o P r e s 1 e n e usce mo

"Presidente Getúlio, de' !tuPo- ',. vel'nador procura por· to.dos os meios dar a entender que plJ_rticipou das de-
,.' i, Kubitschek no Pa�ácio d�.� cisões de realizá-la. Nisso., po.r certo, esta Continuando o S1'. Il'ineu Bornhausen, "

ranga, de Taió, de Rodeio, d � nos processos de qhupim. ' Catete, onde tambem estI--

Timbó e de Indaia1, tedos � Mas, na sua demago.gia sem compostura, acaba, como. no caso dessa ponte � !
veram o chefe de Polícia,

i

êlcs exercendo grande ativi.., e dessa concorrência, traido pel,os fatos e pelas pl'ovas e resta aos Q._lhos do > -j general Magessi, e o chefe
c1..,:-lo- nos setores dn. produ- � bom senso na mais grotesca das atitudes,.,. '

r, �lo seu gabinete, pl'omotor
'8sU3Uj,TI;'1 )::J ,o'�:, I )"'._W�E"W.?_���_."�_�•••��N����••_�:-�_"�."__�.w._"�_�"".,....t'_,._._.�.••_......._....._._�_..,_..••_••�_o_._._w.. ._..�.__._.0·- _�__.,,,.,._.!:' E 11101';;On Limil.

aSSEMBLEIA LEGISLATIVa

Nova atitude subver-siva
Reuniões e netas

o MOTIVO DA OCUPA

,çÃO DO JORNAL
RIO, 24 (V; A.) - O Di-

Foi debatido o caso da

inv�são da redação da "Tri
buna, da Imprensa". O mi

nistro da Justiça, abordado

pela reportagem �o "Cor
reio do Povo", à saida da

cé.nferêncía, declarou sim

plesm�nte: "Estamos exa

minando 6 assunto em sua

configuração jurídica".

dus lantemeírus.
olíciáis

RIO, 25 ev. A.) De

por determinação do gabin e,
te do Chefe de Polícia para

apreender a edição de ho

je do jornal paulista, que
havia publicado o manifes
to .de autoria do sr. "Cai-los

Paulo" para o Rio de Janei ..
1'0 já havia sido esgotada.
Os policiais; então, levaram,
para o. Departamento' Fede
ral de Segurança Publi�a
os exempiares das coleções
de c,onsulta do departamen
to de publicidade:
Realizada. essa tarefa,

permaneceram ainda álgus
instantes' pelos corredores,
retirando-se após,

Florianópolis, DOn;l.ingo, 26 de Agôsto de 1956·

Um jornal florianopoUtano anunciou aproxima
presença entre nós do sr. Onass-is, o famoso e univer

salmente' ,conhecido magnata dO's' transportes maríti-
mos.

A propósito' ouvi de um desiludido de participar
nos fornecimentos e na 'realização do Plano de Obras,
o seguinte:

- Será que o Irineu conseguiu interessar até ês
se nós negócios do Plano de Obras? Bem que diziam

que êsse plano era manjar para' tubarão! Nós, os sardI

nhas, já vimo3 tudo: neca de papafin::t p:wa o nosso

�nterior !

Outra ve'rsão, mais anedótica, mas mais consen

tânea à linha justa da U.D.N'- explica aprOXIma ViSl-
.

ta (siç) do sr. Onassis C01110 enviado do sr. Bornhau
sen para, com 313 possibilidades ab rtas com a dr,l

gagem do pôrto, estender até aqui" alg'únias da� linha,
dos seus luxuosos transatlânticos e dos Sl'US gigante'�
cos cargueiros. Diante da fé imbecil. do informante
nessas linha'3, indaguei-Ih, se o movimento de passa
geiros e de cargas do nosso pôrto corpportaria a vrnda
_dêsses menstros do mar, cuja manutenção diária
custa verdadeiras fortunas. Rec2bi e'-3ta resposta:

- O Onassis e o Irineu sabem qU) essa; linh::s
darão muito prejuízo, mas êles querem fazer concor
rência aO Hoepcke, ao'An.'l e ao Max!!!

O Aldo Vãl'eIa - o Val'elom, .como- diz o Camilli
-que ouvira a conversa, quando o vigila�te s= foi,

comentou:
- Ess�, em m,atéria de inteligência, é dos que, se

cair, a gente pega uma varinha e toca pJr diante pa
ra casa, J;l0rqlle vira quadrúp�de e não se levanta mais ...

GUILHERME TAL
..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


