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r as, f�
.032 barris e 60.000 dollars:,diáriosl

B
petróleo baiano deveria a- cerca de 12% do comumo oendu to, . erá transferida deverá ser superior a 12 mi- cionamento o oleodut Catu-

tingir 20 mil barris em de-' nacionaL' para Cuba tão. i lhôes' de dolare3,
'

'Mata-Candei3!s, os poços ela

zembro 'proximo. Houve, pois,
1 Até o dia 10 ele setembro Tomando-se por base o Fato digno ele registro é região ele 9atu entraram em

uma ant.sclpaçâo de quatro será feita a primelra opera- preço de 3 dólares por barril! que, até agora, o campo de regime de franca atividag ,

meses; e a produção já re-: ção d c carri!g:lmento de pe .. d a 01 o bruto e
..
a produção Candeias vinha mantendo a assumindo a liderança. ui

gistrada ultrapaasou a pre-' troleo da I:ahia destinada i1 media diária de 20 mil barrís .lid.Yança da produção' do produção foi, no dia 28, de

visão feita de vez que alcan-I Refinaria Presielente �ernar-' verifica-se que a partir des- Reconca. o Baiano. Conclui- 14.433 barris o dobro pois; d:1

cou 21 mil barris por dia. Ides.
"

I ta data, o' petroleo baiano das 3;3 obras do terminal ma- produção total da Bahía ré

Ess-e fato auspícíozo para -Um navio ela Frota Nacio-' proporcionará ao Brasil uma rítimo e posto em pleno run- gistrada anteriormente.

todo o país, demonstra a
I
na de petroleir�s· rec�ber.á '1.

I

economia de di�isas d,e 60 �).jl 'I'firmeza com que a PETRO- I
carga de 01' o no t=rmmall dollares por dia. ,Ate o fim

BRAS, vem cumprindo os
I
marítimo da ilha Madre de, do ano, a economia de divi- ESTADOS UNIDOS DA EUROPAseus programas. A produção Deus, transportanà-o-a para! sas com a produção de pe-' . .'

de oleo no país atinge assim' Santos, de onde, através do "troleo baiano durante 1956 i VIENA, 5 (VA) � Mais de o regime comunista. Sôbl'()

-������������.�������������������������������������������--���������'150 delegados de 17 nacões os progressos d&unidade tU-
-:;: - --••�� - -
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se reunirão, nesta capital, ropéia falarão o ex-primeiro
DIRETOR

.! O'. ·

D' , [durante 4 dias para discuti!" ministro da França, Robert

Rubens de � mais antlso la-
a começar de amanhã a Schuman, o ex-primeira mi-

Arrud- Damos ,"l rio ,de S. 'Catarin,a� idéia' elos Estaelos Unido" da ntstro italiano, Giuseppe Pel ..

l1li> Q'\ � � Europa.' � conterêncía de' la, o conde Rlcardo Coud-

GERENTE � õ! Ano ,XLIV � par-lamentares europeus, PR� nhíve-Kalergt, presidente ho ,

D· F
{' � � trocinada pelo Conselho do norário do Movimento eu-

omlnsos •

�
..

.

N. 1iaS 37 � i Movímento de UnUlo da Eu- ropeu, John MacLey,
-

presi-

ele Aquino � ," rapa, tambem terá R partici dente da Assembléia da �u-
............. - - � ......u...•.._......=»__••__.�...................J.lll)açãO de representantes ele rapa Ocidental e o ,vi�e-Pl'e--.,.",..... .. � .-------.-..-_.._ --. �

_-------........�------
__���_��---------�---.--�--".._ governos exilados de nume- sidente da Bundestag da Ale-

Edição de hoje 8 páginas ·-----F-l-O-l'-ia-n-o-'p-O-l-i·,,-o,--Q-l-li-n-t-a--F-ei.'a, 6 ele Setembro, 1956 o-s' 2,00 rosas nações atualmente sob' manha Ocidental. �

21
RIO, 5 (VA) - Com a

construção de um grande 1'e_

servatório com a capacidade

de 125 mil barris d a 01:0 cru

_ obra' integrada no coniun

to do terminal marítimo (\<'

ilha Madre de Deus - ?s
campOS petroliferos do Re-

,

concavo Baiano vem acusan i

do expres3ivo aumento ele

produção. I '

A medida obser-vada, desde

janeiro do .corrente ano, vi

nha sendo da ordem de 7 mil

barris diários. A conclusão
elo reservatórto possibilitou
G{'ue- a l:)]'odução de pet.roleo
registrasse os seguintes in

dices, nos últimos dias:

,Dias Barris
22 6.895
23 . ,10.225
23 . 10.330
25 . 14.390
26 . 14.951
27 . 17.1]66

De' acôrdo com os planos
anteriores a produção de

I
I

..
'

í'lJ 'e rSijIM- lJ!l!fEt}",
� ��..L0;:'"':"'� " <"..di ..

,.� - ',,,.....--���<�

Ainda o leite
, OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAl I Filha de Prestes herdou na Alemanha
Outró dia lemoz ,nos jo:rnais' que as :ubvençõe3 receberam I 15Ó.OOO dolares

notícia referente a Caixa c12' aprovaçao elos poderes com-I n
, E molas, desta Capital. petentes e por isso mesmo, RIO, 5- (VA) - O

vesp�r-I
h rdeira �ni�a Leo:ac I.�

Sum vereador apelava, a- deveriam ser Pagas, a cadi
' tino ,"O. Globo", �m c?rre,- Pr�ste'". � justiça al:�a ja

través da tribuna ela Câmara ano, religiosamente. I ponelCnC1a de �e�lfe mfo_r-I tel:m reahzado a- part2,ha d�
Municipal, para que o go-I E' preciso que os n03SO:; IIp.''. que um ad�. og,adO alem�o! VUltOS.O mont��te et.1 r,e, o.)

"n (feder'II est"dual c I deputados e vereadores le-' reslelent2 na cldaac de Bitelen, hel'c!en'os hablJltádos, exclu-
ve, o c, c, I '

I d
.

d' t' I' d
.

A
.

t Leoc d·'"
municipal) pagasss, àquel." gítimos r,�presentantt;s do!

Ba en en,:�ou. las ar r-as, car, ,'111 o � Jovem
�
�l a ,a. b.,

entidaele, as subvenções a tra povo, peçam explicações �o i
ta '�o eS�utor Jorge Amado iA, heI,an�a d<e"tmada a f�l�la j

d caverno defendend as im pedlndo?lh= que ,se encon, d, Plest�s, _egundp a c.nt::ljza as. �,o s
L' OlP

I
d d d 1

-.

t'
Revelou-se naquela opor- um direito certo e ,�Üquido tra2se com 'UlZ ar os res-

I
o -a voga o a �ma, e es 1-

tunielade que, a Caixa de E3-1 qu'� atinge, dir2tam�nte, o' tes para
_ solic��ar dest� um:!

I
maela em 150 mll }1ol:nes.

molas .estava prnticamente, :�'ob.�en::l d� mendicãmia em proc�raç,ao ,a. flm �e que, P�l' i ,------

fobreVlvendo, graça:, ao va-I �i _:Jnanopolls. seu mtellnedlO, a Jovem Al1l-
,

]ioso auxílio do Estabel,eci- Se a faixa de Esmolas não' ta Leo.coadia, . �il�.� do lideI', 10 (ong resso Bra·'!
m,ento José Daux S, A. co-l!'eceb� a, subvençõe3 do pró- e?r_rlUn�':at b�c1Sl1e�1?, se 11:1:! • • , I,
mercia!.. ' prio go�erno, como poderá blll,tass� aO recebl,mento d, sdelro de LlnguaReservando-lhe part" ele' ela contmuar na sua obra G= parte de uma herançJ. h:1-, ' .

arrecadação diária, a Emprê- assistênch social? vida de sua falecieb mãe,.6; Fa ladasa Daux já teria colaborado, Será qu..: as nossas auto- de parentes modos na A!lõ'l'
.

r

até agora, �om importância ridJdrs' desejam ,er, �el:ts manha.
,

,
__
RIO 5 (VA)." -; S��U\I, ,l;Ja-' 4

supcYior., q.,.150 ,m·i! cruzeiros! luas da no'�sll. ci(:lade; númé- 0"'p(.jr b,do:' Q::1 m.isziv:, � � r� 'SájlVrldor. 0r�f(':;M > A-f"'"

ALestá' uma YCVélaçãQ i�n-II la ajnda'maiOr d.e men�i-go_;? ria ;ido um j,ol'l1ftlLta bl'asi�: bino,. '�2 'Bem Veiga; 'que .�V;Í'Í
portante e que bem defme Acreditamos que não! lE;il'o. Uma elas condições ;::_ partIclpar naquela CapItal,
,o espírito altamen te carita-I

Dal (J ap810 que fazemos xigidas. p210 adv.:gaJo' � o do 10, cong��,�.s-o, �e, .Língua·
tlvo elo S1'. Jorge D<Jux. . na eed Z:1 ele que o assunto recebimento de vinte por Falada, na Umversldade da

Siin, porque as pessoa; que :nerecerá a atenção dos res-' cento elo montante ela im� Bahia, sob o patrocínio 'pi)

frequ,entam c cinemas :la
I
ponsáveis. portância a ser entregue à Ministél�io ela Educação c

nossa Capital nio sabiam, I I Saúde. Como convidado espe-

pelo m nos até agora, que dó: cial, aquele represéntante
dinheiro pago pelas suas en- ! ,gaúcho integrará a comis:ão

tlaclal;, parte s� d2�ti�� aos: DiREITO INTERNACIONAl DO MAR ; de. filologia. O prof. Albino I
cofres daquela mstltulçaCl. I'

. i Velga encontrava-se nesb!l
Em contraste com es3a a-I RIO, 5 (VA) - O sr. ,Hil- das águas territoriais ln Capital como um elos mem-

titude simp'ática c digna de I bert? .Amado, representante qual o interes'3e cl�,s l:ações bras da comissão examinaelo

aplausos, coloca-se o gonr-j b�'asllelro na C.orte Int�rnfl." �e �eflete na conSClenCla d.os 1'a, do con.curso para provi
no do País, do Estado e do clOnal de Justiça, regressou J uns tas - dec!arou o sr. HII- ment da cadeira de portu
Município que não vêm pa-':l esta capital. Disse à repor- berto, Amauo. Minha te,,?, guês �o COlégio Pe�l-ro Segun
ganel6, como era' de seu de, 'tagem que foi completada " porém, sub,iste, tendo obtido dõ.

: ver, as subvenções anuais.
: formulação do direito Inter- o voto da maioria d:1 comis.. '---.- .. ---,----'--_..:.

Uma cidade como a nos- nacional d= Mar em--todos Os sã ..
' Hem,'ngway no

sa, onde a mendicância atin- seus itens como de alto i ,._

ge proporçõe: cada v:z maio- mar, zon:lS contígua:, Plata-, S2rá apresentada êste a11o,! B 'Ires, não é justo que as auto- formas continentais, pesca- à assembléia das Nações u-I � raSJ
ridades deixem de amparar rias conservação dC-'produtns: nidas com sugestão para que; WASHINGTON, 5 (UP)

.

uma entida,de '�omo a Caixa vivos do mar, abJrdagem,' convoque uma conferencia d;' O nOVê.lista e desportista Er-

de Esmolas, cujo programa 3�bos s�bmJrin?s pela P,OIUi-1 p:eniPotenciário_s
a f.i� �e : nest

.

Hemingway aceit,ou um

de atividades é uma nnha �ao de agua enf1111 toda a ga e,tudar a soluça0 pohtlca ao convite para uma caçada no

constante de d:dicação e n� elo dirciiô internacIonalj pl'?blema P?i:, nã? é possív�l Bra,il, segundo anunciou

trabalho em prol dos menos 'lo Mar.' salr, na ,mll1ha formula, do hoje, a Embaixada brasilei-

fiLVol'ecidos,. Só ficou ele fora, infeliz- mínimo de três e�máximo d,� ra. Espera-s= que' embarque
A

. . ,je' n:nte a questão 111 lindro�d, doze milhas". p B'l' d t
'

cresc= a clrcumtancla
_

ara o raSl am a es e mes.
I.!lPm7_M.rJ_"!._�7Í'iFffl1$E3tàW;.llir'_1I."

(Continuação) mentos, assistindo à quase������ ��� ;0, a atenção do Chefe �e�p�o�-��������������
derrocada das suas instru-..' ;-.

'" Excia. leu, e Esta Casa ouviu
I I' acia para os depoimentos está ·contlida, entretanto,'

F I f t
' ções, há de perdoar êstes cri- " O M· ·

j d J
a , -T,o� D Plltados e Ver'ea'dores.

a a-s8 em qu= os o ogra- E t
.

t ,- Ex' " lnlS lO a J' a
... ,I �. qu�lquer referência a even-

tos serào indenizados p'elas ��ecS�ntl�e��:, ��r �ã:' fimel�� ": '

,
t US l,.,Ç , � ,1 fim de que os encarregados tuais exc: 8S03 ou' exorbitân-

suas máquinas. 18"SO é at� ir-
sua viela pública, de que a p:.J- � " " .b i,:quérito tomass�m ésses' das praticadas pelo Senhor

risório, Sr. Ministro, e não nição do Govêrno. podérá não :: na � j.epoHn�ntos na devlda con-l Chefe da Polícia. Ao 'coritra-
está à altura da posição de

vir,' mas virá a punição da .: _ I, ,;Ideraç�o e apura�sem a ver-: rio" o .que, em meu discur:;o
Vossa EXGelência. A opinião conciência nac:i.onal. (Muito

"

C A

d D
.. l.ade �nteg�al, flcando, as-, esta dlto e que o pecado foi

Pública não poderá nunCa ver
bem, muito bem. Palmas) .. �, . amara ,OS "'eputaqos '� Sl?1, eVlde?Clado q�e o Go- o e,xcesso de tolerância, e V.

ressarcidos aquêles prejui- O SR. PRESIDENTE
..

,

"

verno �avla cumpndo o seu Excia. exp1icou as razões des-
zos de informação, elaquelas Dou a palavra ao Sr. Mi- � � lever, ��e que I?-enhuma res-; sa tolerância. Partiu, exata-

-

fotografias que não foram nistro da Justica.

'�.. E
...

d E S N :' pon'sa�lhdade tmha nos a-; mente, da preocupação de e3-

batidas, daqueles c1ocumen-- O SR. MINISTRO DA JUS-
xposlçao o xmo., r. e!eu Ramos � conteclmentos c!.a sede

.

da tarem participando daqueles
tos que não foram expostos, TIÇA: "

Ministro da Justiça, e as interp'elações f.'j ,?,NE, porque nao au.tol'lZO-: acontecim�ntos jovens que

hpoOrJ'equ,eestOaSI'lPanelpuptaasdsOas,nd' oainpdoaI� Sr. Presic1entr, com o ai-re-

�"
feitas a S. Excia. com as respectivas . ": I ��erae:r\�l����sa pratlcar a-I' pelaI simples presença, êm

batamerito próprio do seu respostas, na sessão do, dia '27-6-56, .... ..). .

'

. qua quer movimento inspi-
mentirosos :se a "Ultima Ho- temperamento o Hob!" De- � I AqUll. m.,smo, o nobre Lid,�r ram êsse sentimento de ,res-
ra"

-

t· t
'

ado a
<" � ". .., da MalOrla na prl'meI'!'a

.

·t F' t t dnao. lveSSe es amp putado Ernâni Sátiro, (m ��·.""'''''.''''-••''''__''''.''.''''''''''�.''',.w•••__ .�••�"""".__.J"�• .J"�"••.J" _ ;., :'
c"

• •

ses- pel 'O. lca, por an �'. e uma

fotografla do brutal atentado vez de interpelacão fez dio-
- I sao que se reahzou depOls da- vez por todas, retIflcada a

��a����t c�n;)�:os�. Deputa
- c�rso

�
d� critica: �cusand�- c�rtas amPlifiCa�?es de sen-Irefe!ente às ?onvocações.. I DCPut�dõ. guaI}do afirma il�oe�e� ��.?����ã���\l����= ���s�� ;::� ch���r�� ��gtno me d� nao ter dado a respos- tldo parlamentansta que 'le Nao procedI tambem 111- qU9 nao dei aCamara F,ede-I no como 1 G' 1'. _. L

O �r. Frota -!\guiar - JOl"- ta que S. Excia. d�sejava. queria estabe'ecer no Parla-I corretamente �om a Câl�ar-a ral aquelas explicacões quelno' con
.a o Gov��no con- qua quer mcrtepaçao a exces-

nal l' ·t Gove'rno R 1 t
-

d' I
" -" 10 la o overno con- sos por Ipar e do SenhOr'nsuspel o ao . ea men e, n�o el a.res- menta brasileiro, 'dos Deputados, como aS3eve- S. Excia. desejava. Não dei' duzindo O nobre LideI' d'l Chefe d P lí

.

O SR. ERr:-rANI S_ATIRO - posta que de�ejava, �as a- Defendi ponto de vista: rou o nobre D=putado Erna- nem podia dar, porque S.! Maioria' entretanto se und� ual uere �l Cla ou de
.. OU�1'a

Por sonsegumte, nao se: tr�- quela que devla dar, nao fa�- d.outri;nário, e o fiz _com a, ni Sátiro, levado, talvez, um Excia. queria que eu ariteci-I a minh� memória, 'nãog acu- ,q e tiveram r�s auto! ldad:sta apenas de pagar maqm- tando nem �os deveres qa ml- smcendade e a emoçao que pouco pelo SEU tempel'amen- passe julgamento antes de a- sou individualmente nin-I qf t. te[venÓao ne,,_

nas quebradas. nha consciencia, nem aos da costumo emprestar aos meus
I
to,... pLiradas as responsabilidades guém I�'

s a?on e.cl.me� os. que a-

A opinião pública, 'na sua minha homenag,em, à Câma- atos, Porque não expresso se-I'" Os inquéritos são feitos par�1 O SI' Vieira de Melo t�amel raIS adlante, em ou�

informações precisa ser

fiellra
que �e havia. conv�cado., não �quilo c!.e que estaI} con- O Sr. Últi�o de Carvalho apura}' responsabili-:.iades, 'e P rmit�-me V. E�cia. inte;:1 curstR/agfm do

1
meu. rl}s-e

através dêsse instEumento' n'fe.J:ldl det�rmlI?-�.da ll1t�_r_ vencldo: e .nao falo senao pa-: - Pe,la mocld�de; . _ n�o �o responsabilidades cri- romper o seu discurso. Vinha
I cias' q�e aqu� as Vlolen,-

'moderno de divulgaçao, a fo- pretaçao de dlSPOSltlVO cons-! ra ,expnmlr exatamente meu O Sr. Ernam SatIro � Nao mmals, quando se trata de eu assistindo aos debates si-I UNE p_rat��a�as a porta d,L

tografia, já foi de qualquer I titucional� no uso de di.reito pensamento.
, I

sou �1ais tão moço assim. funcionários., ! lenciosamente, 'co o proposi- ção d nri> �t; am a ap:ov�-
mOd<? roubada. e fraud�da.no, que me ass-egura a l.el;- e� I _ .,'.. O SR. MINISTRO DA JU�- to de não interromper o in-' riza _o overno ner� a aut�-
d:POl�ento, mu�o �orem ex- que nunca me _

mamfesteI Nao me recusel, c?m� Mmls .. T:IÇA -

... e, agora --: retl- kHaVia. a acusação de que.' tcrpelante ou V. Excia. ara ta
çao d.e qualquer das a,

pre�SlVO, das maqumas des- nesta Casa, que nunca, pro-, tro� a responder as mte:pe- flco - 'pel� sua, mocldade. no ca'30 ,do GinálSio Vera r além de outras_ razões,
p
ou� a/ auto,rldad�s a que esta�a

_�r�ldas naquela tarde sonL:: feri voto no sentido de qual-, laçoes que me foram feltas, Para sohdanz::p'-se com a. C&:.ruz, estavam envolvidos po- Par à Câmara uma de�ora t' e.to Efol1heClluento ma m,,-

rta do mês de maio de 1956. quer convocação, porque a a despelto da t:se constitu- mocidade elas, escola.s, n�o licias especial. Pois bem: o maior nest'e recinto e a V
ena. as �esu avam de ex

��bre êstes fa�os, sim Sr. posição de .Pre3i�el1te da Câ- c�onal que defende:>, no se�-, precisava o no�re D!'lputado fi,eu dever, a�ém de recomen- LExcia, o cansaço a qu'e est: �esS?s prt��adOJ por age�
�llll�tro, desejanamos, como mara m� lmpedIa de vo�ar. tido .de. que"-r� reglme presl- '. acu�ar seu antIgO compa- dar, como recomendei, o in-I wbmetido, e ue em

a es mcum 1 os a, 'oexecuçao
desejamos as respostas de V. Os que me conhecem, porem, dencl.ahsta nao comporta :t nhelro de ha','2r faltado a quérito polipial, era mandar

1
ela MaiorIa lam�nto e .�:-:e �e$�as ordeQs. Obrloado (] V.

Excia. porque ninguém nes-' e comigo privam, sabem que amphtude que se v�m ?an- um d�ver para co_m esta Ca-' pl'oceder .ao inquérito admi-I ço. Em nenhuma aag ,e- XCla.

te País, já tão cheio de sofri- nunCa me conformei com do ao preceIto constltuclOnal sa. Nao tem razao o nobre nistrativo. Chamei, para is- do meu -discurso
p ssagevm (Cont. no próximo número)

, ,
, que .

I

No artigo do_sr. 'Madinho Callada Júnior, ontem por nós transcrito da, re

vista Visão, SllJ'ge� alguns aspectos, inclusive históricos, do problema do leite·

na Capital, que, ml'recem reparos,

De comêç'O registramos que, ql1anto à quantidade do produto, est.amos

de plena acôrdo: muito escasso .. E pOlr ser muito esca,;,;o não pode s,er barato,
de' vez que os sucedâneos necessários a cobrirem a escassêz são de custo
muito elevado. Uma lata de Ninho, de 450 gràmas, vendida' a 45 cruzeiros,
dá 3 litros e melo de leite, usadas as quantidades recomendadas pelas ins

truções no rótulo dêsse- lll"oduto. O litro, assim, dêsse sucedâneo, custará 13

cruzeiros, alrredondados. '

Não é novidade que a escassez aqui levou ao rncionamento, com os

coupons mensais, estabelecido, o limite de 1 litro }lOl' fatuília! E, no geral,
êsse litro, nos postos, é fornecipo dia sim. dia não! A família que 'consuma
apenas,l1itro diário terá assim 1_5 H!ros",a ÇrS �oo:,_e lJ.litrQs � Cl'$ )3.on;
..oll' seja.;,.(j litro a' 01'-$ S,50. �, -.';":. ' ',' ",'.' ,_ ,

A fanIília que ni:!cessitalr 'de �'litros diári(ls.pagará a Cl'S 1'0,7:0 -o liIl'o;
-a 'qlle precisar de.3 litros, dispenderá Cr$ ll,50 por IitTO.

O sub-título do artigo do sr: Martinho Callado Júnior - B:ll'ato m:1S

muito escasso - transportâdo para a realidade só se confj.rma, assim, no
muito escasso. No barato, não! p'reço barato, de produto de consumo obri
gatório, muito escasso e cuja escassez leva aos sucedâneos ou ao cãmbio
,negro é prêço tecnicamente- definido�êomo prêço dm;lagógico.

No caso do leite, nos cálculos .acima, ainda devem ser considerados, co
mo prêço indi,reto, os enormes prejuízos que o erário sofre.

Temos, por' isso, por confirmados todos os nossos comentários a respei
to do assunto, no tocante a-o prêço. O barato, no caso, é o caro. Se o litro -Sll

bisse a 5 ou 6 cruzeÍrlls e houvesse abundância, ai sim, seria_baratol E'.ba
rat{ssimo seria, a 4 cll'llzeiros, se �ouvesse fartura ou quantidade suf:dt'nte
a tirar Florianóp,?lis do rol das cidades que menos consomeln o produto.

Dois outros reparos cabem ainda,' de início, ao artigo do ilusli'e jorna-,
lista. O primeii'o, fazemo-lo pata {ratificar críticas anteriores nossas. No'
Hio de Janeiro, falando à imprensa, mais de uma vez, o sr. Governador não

....

aludiu ao leite' em Florianópolis mas ao leite em Santa Catarina, (le 4 cru

zeiros o litro. O artigo, restringindo a ufania gôvernamental à.l1ossa cidade,
fe� silenciosamente, e por conta própria, a ]imitação que fizemos com mais \

alarde, cortando na demagogia, lacerdeana.
,

A segunda observação reside na estranheza de o assunto, palpitante
entre nós, não ser aqui tratado, pelas colunas do diário brilhantemente l'e

datoriado pelo autor do artigo da Visão. Quando o problema esteve na imo
prensa, os· conceitos dêsse artigo seriam contribuição valiosa a àlertar opor
tuna e, insúspeitamente o sr. Jorge Lacerda contra os excessos da demao'o-
gia inútil.

'"

Em todo o caso, vale ainda hoje como um refôl'Co às nossas críticas e

deverá, mãis fe]jz do que elas, resultar construtivame�te para melhor e mai_,;
rápido atendimento do tormentoso problemrl. Prosseguiremos.

•

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-Feira, 6 de Setembro, 1956

INDICADO.R.
Ml!:DICOS

DR. WAL.MOR ZOMER t:JH.•JOSÉ TAVARES
GARCIA • IRACEMA

- "DiÍllo�ado pela Faculdade Na- DOENÇA� NERVOSAS E MEN-
eteaal de Medicina da Vnlver- TAIS - CLINICA GERAL

.

aídade do Brasil' Ãngusti'à .Complexcs
E'I-Ioterno por concurso da Ma- Insonia j= Atal,ues - Manias -:-

ter'nidade-Escola Problemática afetiva e sexual
(Serviço âo Prof. Octávio RI>- Do Serviço Nacional de Doen-

'" drlgues Lima) , ças Mentais. Paiquiét.ra do
I!:x-.!,terno do Serviço de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana.
Iria d..o Hospital 1. �. P. E. T. C.

.

'CONSUli'!l'óRlO - Rua Tr.a·
i do Rio de Janeiro j a no, 41 -, jj)as 16 às 17 horaa,

Médicó dó Hospital de Caridade ". RESIDf:NCIA: Rua Bocaiuva,
e da ·\Maternid·ade "[)r. Carl ....s· l�ll 'I'el. 2\101

\ ' ,Corrêa .-

[lOl'JNÇAS DE SENHO'lAS -'

.

PARTOs.. - OPERk. �ES
Cons : Rua João Finto n.

�6, das 61,00 às 18,00 horas.
Atende com horas marca

das - Telefone 3035.

M É D r C o DR. ANTONIO GOMES DE

CLINICO D,E CRIANÇAS
.

ALMElDA
'

. ADULTOS - ADV'OGADO --

Doençr.s Internal. Esc;itório e ResidêncIa:
CORAÇÃO - FIGADO -- !UNS Av, Herei li o Luz, 16

,_ IN1'ESTINOS. 1'elefonp, 3:�4C
Tratamento moderno da "

I.
SIFILIS V" g' gCLdINeIGA ConsuÍtório - Rua Vitor Mel· "O E N '.r I S '.r A S ia em com se ariln�a

,OLHOS OUVIDOS NARIZ eles, 22.
'

DR •. SA)IUEL FONSECA,
'

.

.. .' y Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

E GARGANTA Das �30�:��O�oras. .

,CIRUItGIÃO.DE·�TISTA I td cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

. DO Telefone: Consultório - a.41� Clínica - Cirurgia Bucal

_."
e rapi ez sementes de espécies florestais e de ornamentação, para

OR. GUERREIRO DA Refidi\nda: Rua J6sé do Va.Je . ProteseDentãrie f
NSEC Pe re i ra 11)8 _ Praia da Saudade RaÍos X.e ·lnfra·,VermeUlO 80 NOS CONFORTAVEIS �tICRO-ONlnUS DO ornecimento aos agricultores em geral, interessados no

Chefe d;�erviço '�e C.1'�)!{1 - Coqueiros consultór?�A;E:e�i�1�cia: ,
I· BAOIDO '-:S"L-BRASILE'IB'O-.....

-, . reflorestarnento de suas terras, além de prestar toda

NO do Hospital de Florianópolis
--- -

}tua Fernando' Machado, D. � C�' II ". orientação' técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi ..
Possue a CLINICA os A!'ARE ONSTAN'flNO F 2225 I l' d d d bt

-

d
'

t' fI
.

LHOS MAIS MODERNOS PJ,RA, DR. C ,()nll:.
" 'Flori&��'polis.�.:-: Ita1af � ,�o}nvme _ 9uritiba.

I a e a o ençao, e empres Imos para re orestamento

TRATAMENTo' das DOENÇAs DIMATOS C<'nsu)taa: da� 8,00. às 11 ho•.
>

'.
_ ':"_ '_', _ ....�4&� ,"'�

po Banco do Brasil, com juros de,7% e prazo de 15 anos.

da,ESPECIALIDADh. raa e da,s 14;0118818 boraa I'
.

À'·" -_
-- -""; ,_. OS: interessad.os em assunt,os . florestais, para a

Consultas - pela mal:hã nc-
ME'DJ.'�O CIRURG]ÁO E,.:clusivamema.com hora.mar,. 'Ageri.�,l..a.

I:\.UIl De�Qor,O e�qul.n.a da
HOSP1TAL

. � UL R T t SI obtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto-
Doenças de tlenboras.- Parto, cad�..· , \

__

'
'.- •. .: _

. �ii ;,
. !. ua enen e 1 velra

noÁ C�-t���T6R'f�B 1. a;ua 5"d�' _ Operaçõe� - Vi,llB lJrlnár\... 'S1bado
� das II tl,( 12.� ')" .

,)' X, ".;:;-\e:., -1'" rização, de licença. para queimada e derrubadas de mato,

ILHE'''1 nO. 2
' Curso de aper!'i!içoamtmt'J e', '� \ '1;- ;..: iS 6_

E!
.�-' t;', r ---;.,,'"""'......--..c;.------ devem ;dirigir-se 'às Ãgênci:1s Florestais Municipais. ou

RE ...!DÉNCIA _ Felipe Sén longa prática nos Hospitais de, .
, ""J: # 'l t.. \ � ",

d' t
'

t R
-

'

.

r I -2365 Buenos Aires. .' UR. LAURO CALD]<�r"A )
.

'!, j ., .'
I � ,', Ire �men e a esta epartição, situada à rua Santos

midt nO. 113, '.e.. CONSULTO·.RlO·. Rua' }t'elipe DE ANDRADA' &� •

f'
,.,

-fi'
'D t o 6 FI'. '" · ... -

Lld
úmon n. em orlanóprrlis.

-·DR. ��Tf:l�160NIZ ��fH2mo'iRdAt'R�lrO· .. �8da.�SOb.:;d:�.,:O:o� p·aCr't0e�nIo�n�:;_T�R2Ão?ÕDaEn'�dTarISi�.1;s:a�lia�: I,.. ·pr.es�,��s,'O." �,
'. ariano.POliS. .

a,. Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

g � " Endereço telegráfico': Agrisilva - Florianópolis.
CIRURGIA oJ:p��i'!ATOLOGlA ,t'a�iesidêncla: Avenida Rio BraD- 203 - Rua Tenente ,Si�veilla, 11) ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO j. C.

COdsultório: João Pinto, 18. co, n. 42; Atende diá1'iamente da. 8 à" _ "".-_•._ "'J'o_,. ..., .-"'- _,.·_·u.....-.tVV"•••• -.· ••• �

Das 15 às 17 dIàriamente, Atende chamado. iI boras.

Menos aos Sábados Telefone: :- 3296. 3as e 6as Aas 14 a. 18 hora�.
R�es: Bocaiuva 135.

-- 19 as 22 horal.

Fane: _ 2.714.
Confe(dona Dentaduras e Pon·

es idóvei6 d,", Nylon...
ê

Residência:
'Rua: General Bittenéourt n

101. ,

�elefone: 2.693'.

DR: R0MEU BASTOS
PIRES

, MÉDICO
Com ··práti.ca. no Hospital Sã')
Prancleeo de. Assis e na �àntli

Casa do Rio de Janetro
. CLINICA MÉDICA

CARDIOLOGIA
Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Te). 2675.
Horários: Segundas. Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: '. Rua Felipe Sch

mâdt, 23 - 2'1> andar, apto 1 _.

Tel. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO'
.

PARAJSO
J\olÉDICO

Operações �,Doenças de S�,
nhoras - Clínica de Atlultps ..

CUi'SO de Especializaçã�' no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 15,ô� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira',
dentes. Te). 2766.
Residência - Rua PreS1Clente

Coutinho 44. Te).: 3120.

j,

DRA. WLADYSLAVA
. W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DlB
MUSSI

MtIlDICOS
CIRURGIA CLíNICA
gERAL-PARTOS

Serviço eompleto e especiali·
.udo das DOENÇAS DE SENHO·
RAS ,com modernos métodos de

<:!iag�ósticos e tratamento.
SUL'pOSCOPIA - HISTERO -

SALPl,,'1GOGRAFIA - METABO·
LISMO llASAL

lt'\dioterapia .por ondas c!lrtas·
-.EI1!trocoa�ulação - Raios Ultra
,Vitlle'ta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua ,Traj.ano, n. 1,
l0 andar � Edificio do Montepio.
Horário: Das '9 às 12 horas -

Dr.' -MUSSI.
'

Das 10' às 18 horas -' Dra

MUSSI
Residência: Avenida' 'l'rom-

powsky, 84.
�

DR. MÁRIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE: ADUL'lOS
1': CRIANÇAS

Consult'irio - Rua João PiD-
to, 10 - Te). M. 769.

'

Consulta�: Das 4 às 6 horaa.
Residência. Rua Esteve. Jú'

nior, 45.• Tel. l!.812.

e Crianças
Co'nsultMio - Rua

nes Machado, 17..

Horário das COJ;lsulta,s -
das 16 às 17 horas (exceto
aos sábados).
Residência: Rua Viscon

_:"",,",,,,,,,,,d,e de Ouro Pi.�to, 123 -

Te!. :}!'í59.

PROFISS.fONAL
DR. NEY PEKRUNI!;

l\-lUl"iIU Iorn�ado pe�tuiljaue Nacio
'lal Q" Medlciua un.vecsld..ae

..o Brasil IRJO UE JANEIRO .

"-perteiç ..... .nence na, "{.:as& ;1"

I:>auà São llillgael'"
Prot. .. Clr.nand� 1'lIullno

(nteruv por 3 all."g do Serviço
de Ciru}'gia

Prot. Pedro de MO\lra
OI'ERAÇOES

CLI�ICA ,DE AOULTOS .

DO�NÇAS DE SEN�ORAS
CONSULTA.3: Diàrianiente das

.7 - 9,30 no Hosplual de Carl

dade, das 9,30 - 11,30 no Oon
sultór!o à rua João Pinto 16 l°
�ndar.

.

RESIDÉNCIA -' Rua Duarte

Schutel, 129 - Telef. 3.288 -

Florianópolis.

DR. ARMANDO VALt
RIO DE ASSIS

Ital!!,' -

;Jus Serviços ó" Cfinlca Infantil
Ja Assistência Municipal e Hus

Fitai de Caridade
'.:LíNICA MÉDiCA DE CMAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mia'

chado, 7 - Consultas das 16 às

o. horas.

liesidencia: Rua Marecna! Gu •.

.he rme, Ó -" 'f;"ne: 3783

nn, CESAR BATALH,A DA
SlLVEIRA .

Cirurgião Dentista
Cltnica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar

eada.

Felipe Schmidt :�9 A Sa

.as 3 e 4.
'\ DR. rnuo PAUPITZ

FILHO
A O V O G A O O

.-

.

Ex-interno da \20· enfermaroa
e Serviço de gª,stro-enterologia
da Santa Casa- do. Rio de Jeneiro
r ProL W B..rardinellt).
Ex-interno do H.9spit.al mater

nidade V. Amaral.
,

DOENÇAS INTERNAS,
Coração, Estômago, intestino,

figado e vias bl liaxes. Ríns.
c.onsultôrto : Vitor Meirelea 21.
Das 16 às 18 horas.
Restdênc ia: Jua Bocaíuva 10.
Fone: 3458.

PR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Mei:elea, 60.

FONE:: 2.4il8
Flori,mópolis -'-

-------- - --

DR. JOst MED�IROS
VIEIRA

1

_ \DVOGADO
Caixa Postal 150

'Santa Catarina.

'DR. MARIO IlE LARMO
,

CANTIÇAO

A V I SO
Dr.' Wilson J. Blegg!
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que
consultórto den tário para o Edifício "João

mudou ('

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Ma,frà, 1° andar,
sala 16, onde cóntinuarâ atendendo no seguinte ho-

rário: 9 às H e das 16 as 18 horas. ..

Tratamento indolor - Pontes .móveís e fixas -

Pivots - Dentaduras anatômicas 'e cirúrvia.
...............� _......,....---� ---.-_�

.

• .. A HOllA DU

TÔNICO ZENA

I '\0 PRIMEIRO SIN .

s I

I
E FRAQUEZA, TONICO ZEN ..\

�uA MESA!

Fotocópia
� Máxi"ma perfeição e rapidez.
Rua ., Jerônimo Coelho.

.. "'Edifício João. ·Alfredo.
Sala 18 - 1 (j andar.

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

FLORIANÓPOLIS LTDA:

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

'L'ransporte,; ue Cargas em Geral entre: FLORIANóI'()
._.

.. ,,
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SAO PAGLO,' RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE .

Lara.

�venida do Estadf\ 16fGií6 RtH;
_ .1°

2.021
2.276
3.141 As partiâas dE Florianópolis são 'ás ,24.00 cqras, cC O"

Bt321· cio de ':ianeiro, ás 16,OÕ.
,.449'

2.694, Tanto na Ida como T'a Volta o nã'v-io fará esct'l,a Uú�

1.1'71

IPortos
de São �ebastião, Ilhabela e Ubatu ba.

Ult,
. ..J�arJ1 Jllelhqres informaçpes, '/_dirijam-�e ta ��de o:

UI 'Ernvrêsll.. II rua Conselheiro Mafl'.Ii ao _ ... T�i4õ(t)n. '22-12

.---......._,__.-_._---�

.

DR. J.úLlO nOIN
YIEIRA
MÉDICO

,

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. NEWT()N
)UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA O leitor encontrará, nesta co·

'fRATAMENTO E OPERAÇOES CIRURGIA (;'EtlAI, lu'}a, informações que n,�cea�ita,
Infra-Vermelho .,.- Nebulizaçio - Doençns de Senhorai. _. Proct-o, lià";amente e d, imediato:

, Ultra-So� logia _ Elet}'icidad� l\tM(.·s JOrt,NAIS T�lefo:ae
(Tratamento ,de Sinusite 8em Conc',ltório: I�ua Vit,,} Mei· O l:stá:lo '........ .• ..022

operação) l'el�s n l!8 _ Telefone: 3'jO'l. \ r:hzeta , 2.6116

Anglo-retlno.Bcopia - �R�celta de

I
(ons�ltas:. DI.s 15 hora� e'" I I I li;' rio -II' r 1., "S.II7.9

Ocul08 -. Modt;rno eq�llpa�ento diante, Impl'ens{', 11 .••••••• ,Z.688

de Oto-Rmolarmgololt1a (unieo Residência: Fone, 3.422 1I0Sf'ITA ,

.

no Esta�o,). , Rua: Blumell8u n. 71. <Oaridau.. : .

HorárIO das 9 as 12 horas e IPnvedor) , .......••.••_. 2.314

61� 16 às 18 ,horas.
. .

(Portaria) .. , ..• , � ,�2.0S6.
Consultório: - Rua VItor Mel·

DR. ANTONIO BA'l'IS1'A Nerêu Ramos' .....•' S.8�1
r .. !es 22 - Fone 2675. Hilitar 1117

Res. - Rua Eã\l Jorie 20 - JUNIOR liáo Sebastião (Casa' de
•

'Fone 24 21. Saúde) ...... : ......... 8.153

CLINICA' ESPECIALIZADA D&-- M üel':1idade Doutor, Caro
CRIANÇAS los Corrêa ... ;...

'

Consulta� das 9 ás 11 hor... CHAMADOS, UIl-
·Res. " Cons' Padre Miguelinho, GENTES

i2.
.

! Corpo de Bombeiro!

Ser�iço Luz (Ra�Iama�
çoes) ,............ 2.404

Po!ícia (Sala .Comissário .. 2.038

_'. LOBATO
Polida (Gab, l'elega$lo),''','' 2.1194

DR. COMPANHlAS DE
..

FILHO / TRANSPORTES'

Doenças do apal't'Iho�resplutórlo 1'AC .. : .......•.. : •• :. '.700

TUBERCULOS§, .

�ruzeiro no Sul .•••...• 2.500

DR. EWALDO SCHAEFER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ...•..•••••.•••• i. !..•6251í1
Clinica Médica de Adultos DOS 'PULMõES V�.rig .: .........�...... Co

Cirurgia ola Toru L01de Aereo .........•••
- 2.402

Formado pela Facu IdaJe Narl,,· Real .... . .....•. : ••• '. .. 1.17'7,

Nu- nal de Medicina, .. Tisiol.I\gisl&.� Scandinavaa 2.800

Cisi,ocirutgião do /Uospital �e· BO'f.ÉIS
'rêu Ramos Lu 1: ••••••••••••••••.••••

Cura0 de especialização pela 11agestic ............•..•.•

3. N. T. Ex·inferno e Ex-aBBla· ,Metropol -:-............•..

lenl.e tle Cirurgia do Prvf. UIO, a Porta ; ....•
,

CuJmà.ãe8 (R!o). �; acique .........•.•••.

Cons.: Felipe Schmidt, 18 - C41ntral ....•.•.•..••..•••
�'one 3801· Estrela .... , ...••.•.•.••.

Atende em hora marcada., Ideal ...•..••••••••••••••
Res,:-'� RUL' Estllvel' J'unir,r. "ESTREITO

.

80 - Fone: .21111
.

,Dil.Que ••••••••••• " •••••

DR. LAURO DAURA
CLíNICA_ GE'KAL

Ef;pe'cialista em moiéstial d.,

Senhoras e vias urinária,-, .

Cura radical das infe"ções
agudas e cron.icas, do IIperelho
genito-urinário em ambol OI

.,exos .

. Doenças do aparelho Digestjvo
e do sistema nE<rv.oso, \

H�l'ário: 10% ás 12 e 2',1, ás li,

Consultório: R. Ti ra.:!etltes, 12
.

-_ l0 Andar -- Fone: 324ti.
Residência: R. La�erda Cou- •

tinho, 13 (Chácara' do Eypanha'
- Fone: 3248.

ADMINISTRAÇÃO

R..<laçào e Oflcliaa., 1 rua Coa
'f'heir.., ,l\Iaba, u. '160 Tel. 1022
- ex. Postal 139.

,?

Diret.or: RUBENS A. RAMOS
Gp.rente: DOMINGOS F. D.'

,

AQUINO
RepreSentante. :

Representgçõé� A. S"
Ltda '

Rl'l Senador Dantal, 40
andar.
Tel.: l!2-59�4-.. Rio de Janeiro,
Rl!a 15 de Novembro 228 110
".-lv,. ."Ia 512 - São Pauln.
Assinaturas anual .• Cr$ SOO,OO
Venda avulssa Cr$ Z,OO
Anúncio mediante contráto.
lh originais, mesmo .não pu

hlicados, não) serão devoÍvido••
A direção não s'e re:'lJ.onsabiliza

"dos conc." .emitidoll nQ' ar·

DR. ALVARO DE

,CARVALHO .

MÉDICO D'€ CRIANÇA:'
PUEIUCUL'J'URA - PEDlATalÁ

_ ALERGIA UlFAN1'IL
C'>Rsurtório: --- Rua Ti,·adel.

tes ·n. 9.
�

. ,

Residência: _- Av. Hlrclbo
Luz n. 156 - -' '1'61. 2'.5110,

HorAno.: - Das 14 àd 18 bo

i'as diai ria)ll enta
.

1,121'

Matriz: FLORIANóPOLI�
Rua Padre Roma, 43 Ténêfl
Telefones: 25-34 <Depus ito,

25:35 (Escritórip'
.. Caixa Postal, 435

,

End. Telea-. "SANDRADE"

Filial: CURITTlJA
R'lil Vi"Londe do Rio Brancr

J32/�6
T",lpfol1e: 12-30
Te1i'·g. "�ANT lDRA"Elid.

. Filial: SAO ..PAULO Agênda: !>OHTO ALEGRE
"Riomar"

ComendaC:or Azevedo,
64

Telefone: 2-J7c33
;.',tendt> "RIOMAR"

Eltd. T,;·leg. "RW:\IAl!U'

Telefone: 37-06-50

End. Tt!lei. "SANDRA_DE"

Ar�cja: RIO DE JANEmO
"Rlomar"

Agêni.·ia: BELO ,HO�J·
ZON'fE
"Riomllr"

A el1 ida Anti; '1S, 871-B
'Pelefune: � .10-27
Alenrle "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo ��etto. 99
-Fones: 82-17-33 e 32-17-87

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARU"

." NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Ale!!'r.. , Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos n08SO�_

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR",

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLOiuANÓFOLI":
·-Fones: 25-34. e 25-35 -

-�..�-_",:--

EMPRE�A NACIONAL Df NAVEGI�CAO
.HOEPCK� .

?

).

�"'iíf-

�A,V.ln�MOTOH (CaRL
ITINIlRARIO

SAlDAS DE
IDA 'VOLTA

RIO SANTOS
6-9 7-9
19-9 20-9
2..10 3-10

�5-10 ,16-10'
28-10 29-10
11-11 12-11

Fpolis
29-8
11-9
24-9,

'

7-10
20-10
3-11

ITAJAI
31-8
13-9
26-9
9-10

22-1.0
5-11

f) .11�T 4 f ..

Acabam de chegar- os famosos fogões DEX-QAZ, a

gaz engarrafado. DEX-GAZ sob qualquer ponto de vis.
ta pode ser igualado com as' melhores marcas mundiais.

Unico fogão f�'l 'cado no país; com forno completa.
mente isolado com 1" de vidro.

Dlstrfbuzdores exclusivos, IRMAOS GLAVAM.
Rua: João Pinto, 6 - Tenefone, 3531.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL·
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V'I S O

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

QUEIMADAS. E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum :;roprietário de terras ou lavrador poderá

j roceder que.i.iada ou'derrubada de mato sem solicitar ,

com àntecedencia, a necessária licença .

da autoridade
" florestal competente, conforme 'dispõe o Código F'lores

t'àl em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando Os
infratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO

L"rOA.
A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA'

CA.SA PROPRIA
'COMPRAMOS E VENDEMOS:

\

lotes, casas, sitios, chacal:as, pinhais e outros imóveis de
grande importância e oportunidade para os melhores

negocios
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

Gasas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do
Estreito, Coqueiros, 'Bom Abrigo e Trindade. Otimas
oportunidades, locais de grande futuro e' a preços ver

dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio São JOl'ge, Sala 4.

"A, Soberana" Praça 15 de l'lovembro.-:- esquina

rua Felipe Sêhmidt

FjJial "A Soberana" Distrito do Estreito - Canto

;:i
\ _<;;
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Florianópolis, . Quint:.l-Fd�':l, 6 de Setembro, 1956

F'lol'ianópoliJ, QUintJ-F2ira, 6 de Setembro, 1956

Sociais
ANIVERSÁRIOS - vvo. Luiz

Soares
- sta. Maria

de Araujo

.

- sr. João Martins.

r

Dr. Paulo Bornhausen
Aniversaria-se hoje o dr.

: Paulo Konder Bornhausen,
Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado.

Madalena
Meira

- sra. Antonieta Buchi

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Danton Natividade,

funcionário .da Sul Améri-
ca

_ sta, Terezinha Fontes
- sta. Maria Amélia Vi-

eira.

I
·1

Baile d�s casados�:
./ No próximo dia. 6
festa dos casados.

no Clube 12 de Agôsto grande

--(0)-

(há �ançante-:
Domingo dia 16, terá lugar nos salões
agôsto, um elegante Chá denominado
Soroptímista".

no Clube 12 de
"Uma Tarde

..

--(0)-

J pckey Clnb. Santa Catarina-:
No último domingo fotam homenageado na ressacada
ào ,Jockey os 81'S. Major Rui Portinha de Morais, Major
Fortunato Gominho e CeI. Virgínia de Mello.

-(0)-
. E stá sendo anun�iado no Rio, o desfil� "Bangú". Er-'
nestina Brl1gmann está de malas prontas,. para seus

Sucessos.

-(0)-

(irculou em l}Ossa Capita.l na última Remana o Aca
dêmico,- Eunildo Rebello, num con-fortável e belõ au

tomóvel.
-(0)-

T�atro-:
-

Em a noite de sábado o Teatro Alvaro de Carvalho,
màis uma vez, recebeu a Sociedade local, para o magni
fico concêrto d'o famoso pianista Henry Jalles.

I.' -(0)-

O Sr. Valdéinil'o Borine em companhia de sua bOl1ita
l'o,iva SI'ta. Ver:'!, Ferro, sábado divertiam-se no Sabi
nós Bar.

-(0)-

Na oidade de T;ub:1rão, festejou mais um aniversário
;10 doia 29. p.p. o menino Ricardo' de Menezes, filho do
casal.sr. 'e sra. Helcio ele Menezes
···,,····..

P-E-R
..

·-:-Õ..._I,
..

·Ã-····
...... I

Vende-se ou arrenda-se o Perola Restaurante.' sito à I
tua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

.

o bumor por 'rdZ da «cornna de Jerro» I
Um velho checoslovaco r "Comunista" - respon- I Quando' uma delegação

.estáva sendo' entr-evistado . deu sem hes itação o ve- agrícola soviética visitou os

por ·um oficial do censo co- lho. Estados Unidos, éontou o

mun ieta. "E qual era a do seu pai?" seu líder, Wladimir Mats-
"Qual é sua aríliacão" po- _. foi a per-gunta seguin- kevtch, por meio da "Voz da

lítica?" -.perguntou o ofi- te. América". as impresaões
cial. "Êle também era comu- que teve. Como tôdas as ou
..........................·_,.w��.......�*�_..,.�.............Q_· n ista" - respondeu' o che- tras irradiações vindas do

.Eleiço-es co - "assim cojno meu mundo livre, a irradiação de
avô". Matskevich .foi atrapalhada

Sindicais "Seu avô!" - explodiu o pelos Coviétícos. De certa
oficial. "Não diga mentira. maneira circulou a histó

SINDICATO DOS -CONDU- No tempo dêle não havia ria por traz dá Cortina de
TORES DE VEíCULOS RO· Partido Comun.ista'{ Ferro; surgindo então a se-RODOVIARIO DE FLORIA- O homem porém não se guinte anedota':

NóPOLIS deixou intimidar. Um perito �gTi�la encon,
"Pode ser" - disaa êle tra outro e pergunta:

- "mas o roubo não era "O que- há de novo
"

desconhecido naquêle tem- Responde o segundo:
po". .

,. "Não 'sei, A interferência
hoje estava forte demais".

EDITAL N° 1

Alexandrino Barreto da.
Silva -_ Presidente. I

.2915 - "j�
- ",ó

RIO, 4"(V.�.) � O-g;bin=-I ":.te ct�. Audiência do"' P�lácic I

:t;lõ tatete registrou, no mês
de agõsto, um movimento!
geral de 2915 pessoas que fo
ram atendidas, numero êst3
superior ao dos mês 2S ante-

1'iore2., E:pecificadamente,
863; expediel1Ls encaminh::.
363 fomm encaminhados a

.

várias repartições; cartas I
expedidas, 628; expedi:n-!
te3 encaminhados à,s sUb-I::!hefias, 107; pedidos ele
emprego (encaminhados 'ao
Ministério do Trabalho).
301;

_
telegramas e x p e el i

dos de audiência.s 339;
e, pedidos de passagens por
intermédio do I.N.I.C., 382.

Faço saber aos que o pre
sente virem

-

'Ou dele -tiv;
rem conhecimento que, no

NASCIMENTO
dia 30 de setembro de 1,956,

UMBERTO- foi o nome
serão realizadas neste Sin

que recebeu, no dia 10 do I dicato as eleições para sua

t Diretoria, Membros .do Con-
corrente,. um robus o e g�- selho, ficando aberto o pra"

!
lante menino que enrique-
ceu o lar do nosso conter- zo de 5 dias, que correrá a

partir da primeira publicarâneo e prezado 'colega de
A ção deste, para o registroimprensa sr. Cássio ugus-

A Nocetti M I' d ma
das chapas na secretaria,'1- sra. urea to azzo I e e sua ex c.'

Araujo esposa d. Siloar Silva Maz- de acôl'do com o disposto no

-sr: Paulo Cesar

I
zoli, ocorrido na Matern ida- a�'\ 6: da Portaria Minis-te-

sta: Euteria Silva' de "Dr. Carlos Corrêa", nes, n� 11. 11, de 11 de Feve-

sra, Alzira Corte ta Capital. I
retro de 1..9,15.

sr, Orlando Amorim O ESTADO se congratula As chapas deverão' ser

sr. Arlindo da Costa com- os dignos genitores e reg�stradas em �:dPartad�,
Melo f'ormula as melhores felic4- ,se.n o �al'a os c� I a os a

_ sr. João Ferreira Vaz dades para o primogenito
' Dll'eton� tia entidade, �on-

-'- sr. Euclides Gomes UMBERTO. I
selho Flscai.- e respectIv.ossuplentes na forma do dis-

... () ()__(:�o_o....o_o.-.o�@__.o...o. posto no art. 10-0 da citada

Il Zury Machad'o e
.

c, Pb��al;:�uerimentos para o!
,

I
'

-

u,

c , �'egistro das chapas deverão I• ,. ser apresentados na Secre-
1

..COnleCI·men·los � So.c·l·als� �, taria, em três vias, assina-IN I�
,

dos-cpelo cabeça ele chapas, i
I pessoalmente,

.

não sendo
..O Oc::::;>O..... l. 'O O O'_ permitida para tal fim a"

N outorga de procuração, de-o próximo dia 7, rea.liz.ir-sa-â na Igreja do Ginásio
Catarinense, o enlace rnatr+monial do sr. Túlio' Cesar vendo conter todos os re

Gondim com a Srta. Maria de Lourdes Boabaid. Aos noí-
quisitos previstos na legis-

, . lação vigente e nos esta tu-vos e dignas famílias -

os cumprimentos dessa coluna.' .

-(0)-' t03 da entidade e instruidos
. ,. com â:. prova e'xigida 1�0 § 10 .

(. do art. 11 da Portai-ia nv, 11,. errem rumores ele que a bonita Srta. Tereza Fialho, de li -12-956.vai casar-se.

xxx

,
.

.

Com cabeloslisQg não irei ao aeroportoL..

PERMANENTE I

VOCE SAalA QUE·

-ORA. IEDA! E O ESTÔJO-CON
JUNTO TONI. QUE LHE MANDEI?
VOU AJUDA-LA A FAZER UMA

-

...SÓ AOORA ME AVISA? .

COMO I�, AO EMBARQUE SEM
FAZER UM PENTEADO? ONDE
ENCONTRAR CABELEIREIRO A

-VEJA I ENROLA-SE o CABELO, ,

COM, O GIRO-ONDULADOR'
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PA
RA FECHÁ-LO COMPRIME'SE A

HASTE PLÁsrtCA. APLIQUEMOS
A LOÇÃO ONDULADORA TONI ...

ENQUANTO ELA ATUA, VOCÊ
(i:UIQARA DA CASA!
(

r ,

/

�M CASA, COM TONI. PER
�NENTE-CREME A' FRIO. É
CÔMODO, ECONÔMICO, E: PER
MITE SUAVE E NA-TURAL ONDU
LAçÃo. PRÓPRIA 'PARA QUAL
QUER PENTEADO.

Z818-IlPLA

,

-ONDE FÊZ TÃO LlNDQ PE;Ij

TEADo. IEDA?

OND�LAÇÃO
PERMANENTE

�- EM CAS-A' '1'

..........� _ -..___._ _ .,... .

�..__. . r::' -:_"7,'*W

Fotografias Noturnas]
NOVA YORK, (Globe tografia exterior .noturna,

-:

Press) - As fotografias ti- Como o �tempo de exposi-
radas à noite e ao ar livre, ção não pode ser determina
são fascinantes e or lg inats., do com absoluta exatidão, é
Nu entanto, muitos fotógra-. preciso dar amplitude às ex-

fos ainda não exploraram posições, selecionando-se u

êsse ângulo da fotõ"grafia, ma amplitude suscetível de
não se sabe porque. Um as- assegurar melhores resulta

pecto realmente surpreen- dos. Naturalmente, há al

dente das fotografiWs natu- gumas regras gerais que po-.
rais exteriores é que não dem ser aplicadas.
faltam oportunidade de' se- Na fotografia em preto .e

rem' tiradas e quê o fotó- branco, 1 segundo em f/11
grafo não tem necessidade é 'relat.ivamente eficiente co

ge equipamento extra, alem mo exposição "media", e 1
do filme e da.câmara, a não segundo em fj3;5, ou .seu

ser, talves, um tripé. _ equivalente, é uma "media"
A fotografia noturna ao razoâvelmente boa para fo

ar livre exige exposição um tografia, em côr.
tanto demorada. Vejamos mais uns dois
Quando se faz tal exposi- conselhos. Alguns efeitos

ção colocando-se o contrôle interessantes podem ser ob
de obturação da câmara em tidos nas cenas noturnas,
"T", o obturador não se quando passa um automóvel

abre e fecha imediatamen- ou um pedestre, cujo movi
te, quando se aperta o dís- menta é reproduzido numa

parador, e sim permanece espécie de raiz.

aberto até �ue � alavanca
do dísparadór é sôlta. pela
segunda z, V�? Medindo-se o

tempo entre Lim e outro f.

cionamento do disparador
- habitualmente contando
se os. segundos em vo'z alta
- pode-se fazer exposição
de qualquer duração de
tempo que se deseje.
Tais fotografias exterio

-res noturnas podem ser ti-
-radas quer com filmes em

branco e preto, quer com a

nova Anscochrome de alta
sensibilidade, que-é um fil
me em côr destinado a

-

ser

usado tanto com as câmaras
de caixão ou de fole como

com as câmaras mais caras: :
as reflex e as de 35 mm. I
, No caso dos filmes em

preto e branco, -é aconselhá-.

I
vel escolher-se um filme
pancromático, tal como o

I -

Panclimática (Al! Weather'
Pan), o mais sensível de sua.

Icategoria. Os filmes part
cromáticos, com suà extre
ma sensibilidade à luz ver

melha, permitem tempos de
exposição mais curtos qua.n
do se empregava a fotf\gl<a
fia exterior noturna .

.

Quando se fazem as expo-
sições de tempo, são essen-

AtlVIO E FRESCOR fM� 06TA
ciais duas condiçõe� a éâ
mara e o objeto fotografado
devem ficar imóveis.

.

O u·so do trípé, ou o apro- Vénde�se uma. 7. pés cúbicos .

veitamen�o ele qualquer �on-IMa,rca "Champion". À tra
to de apolO que_se en�o?tr�, I tar neste jornal, das 14 às 17
resolve a questao da 11110bl- horas. ..

l-i-dade da câmara .. Para a . ..

I segunda condição, deve-se
escolher, como objeto da fo
tografia, um monumento
iluminado, uma cena ilumi-
nada pelo lüar, etc. 'perfeito est�do só a vista,

I O mistério constitui um ver tratar na Rua 2'1, de
ingrediente essencial na fo- Maio 930 Estreito.

Não se "(leve esquecer, fi
nalmente, quando se guar

da a câmara depois. de tirar
fotografias noturnas aó ar

livre, de se retirar o contrô
le do obturadol' que fôra co

�ocado .em "T". Do contrá
rio, há o perigo de que tam
bém se esqueça de tomar a

providênda quando se sair
durante o dia para se tirar

fot(fgrafia, estragando ai!

fotografias por excesso de

Agora, mais fácil com os

GIR.J·OncJulaáores
(PLASnCOS-SEM ELÁSTICO)

----- -_._- --,;-----'-

expo�ição.
Mesmo os fotógrafos. mais

experimentados têm cometi
do êsse êáo.

- .-

PARIICIPACAO
, -

ANTÔNIO HÉLIO SANTOS
:e:

MARIAZINHA CUNEO COSTA SANTOS
participam aos seus parent�s e pessoas de

suas
- relações o nascimento, no dia 29 do cor

rente, na Maternida·de dr. Carlos Corrêa de
uma robusta menina que;na Pia Batismal rece-

.

berá o nome de GISELE MARIA.

Lê ou Estuda �.
Muito?

Geladeira -

. p A R T I C I P A C Ã.o
Fi'ancisco Fernandes de
Alcântara e senho'ra
tem o prazer de participar

aos parentes e pessoas d'
suas relacõei:; o contrato de

\ casamentá 'de sua fill1a Val
da :com o sr. Jair Silva

João� Cândido da Silva e

senhora
tem o prazer de participar

ao, parentes e pessoas de
SUaS relacões o contrato de
CJlsamé-nto de seu filho Jair
éom .a srta. Valda F. de A'_

cântara

VENDE-SE
Um Ford Prefect 1950 em

Biguaçu, 25-8-56
Valela e Jair
NOIVO�S

.. ------.----� ---------�------�---------------------------------------------------

ZE-MUTRETA
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Por JAYME KLEIN treinada. Sabíamos muita

PICOLÉ, O ATLETA EN- teoria, mas nos embaraça-
TREVISTADO' 'vamos quando íamos pô-la'

Iniciando a série de en- em práticà, enquanto que

.revistas com os atletas que os jogadores dos outros Es

tão condignamente repre- tados superiores à nós, sa

�entarám o nosso Estado, biam a teoria ,e faziam o

no 90 Campeonato Brasi- príncipa l : na hora decisiva,
leiro de Basquetebol Juve- aplicavam-na e o faziam

t il realizado em Julho, na bem. Mesmo se soubessemos

.idade de Belo Horizonte, a- aplicar a teoria que apren-

No· ll,O ,'a n,l've'rsa' r'llo'
- �'I

_.

fu<n�a''ç'a'-I "',.�o'· :'A,'81' �::;:��!1:h����:�::;;1:�r I i�r::t�:��·!, �E:�:!:�;
::.orno todos nós sabemos, técnica, individual e cole-

Picolé foi a figura que tão tivamente há muitos meses.

')em despontou no Campo P - Qual a seleção" que

COQUETEL À IMPRENSA
Citadino, como um exce- mais lhe impressionou? Por

TOMAR/(M POSSE OS NOVOS DIRIGENTES DO "GLORIOSO'
f �.��t�e��:O\�d:ti:� l�ee�:��i�, qU�J_ Foi a carioca, por

Dia. 1° do 'corrent� 'foi los Loureiro � da Luz, tendo
.

1° Vice-Pres iderite -

cO-11°
Procurador - Enedino ria do Avaí o -dr, Carlos

catarinense, um atleta de causa' de seus contra-ata
festivo para a numerosa le: I di�cursado. ,o primeiro -que mimd�I,1te Dário Croccia de Cesarino d� Ro�a _,

Loureiro da Luz' que ao
primeira grandeza. Atual- ques rápidos e perfeitos e,

gião de afeiçoados do Aval fQI aplaudidíssimo, sendo.a Morais:. 2° .Pro.cUla�oI - Eduar- terminar seu rápido impro- mente defende as cores do quando não o faziam, joga
que viu transcorrer seu 33° seguir' escolhidos os demais 2° VICe-Pr�sldente - Dr.. do ,�ICohch , ..

viso foi vivamente aplau-
Lira, mas no' Campeonato, vam com suas cha-ves que

aniversário de fundação, diretores do clube. Assim Carlos Loureiro da Luz (re-' Dlre�or de _PubhcI?ade -

,

dido.
'disputou pelo Caravana do eram as -maís simples, po-

Às 16 horas em sua séde ficou organizada a nova di- eleito) "I Jornalista Milton Filomeno Agradecendo a homena-
Ar. É um dos oito melhores rém asmais eficientes. Seus

social tornaram posse o pre- reteria do Avaí,' Secretário Geral - Silvio Avila. gem discursou também .de
atletas de 1956. Picolé res- atletas pivots, como os desidente e os 1° e 2° Vice-I Presidente de HOlú'a:- Serafim da Luz

I
Zelador - ,C�rlos Abreu improviso o jornalista II-

pondeu assim, as 10 pergun- MÍJ�as Ge�ais, fo�am os, quepresidentes respectivamente Dr. Aderbal Ramos da Sil- 1 ° Secretário 'I'eodo- Coquetel a lm:prens� mar Cal:va�ho, presidente
tas que Ines foram ,formu- ,mals me ImpreSSIOnaram.

os srs, dr. Celso Ramos F,:i- va (i'eeleito), miro Rocha
. I A, seguir a .dlret.ona do da AsEsoclatç.ao d�s CIsoonir ladas: I P_ - Aponte algumas ino-

lho comandante Dário ' Presidente - Dr. Celso 2° Secretar-io - Jorna- Avaí homenageou a impren- tas '. spor IVOS � an a
p _ Técnicamente como vaçoes técnicas aprendi-Croccia de Morais e di'. Car- Ramos Filho (reeleito) I lista Müton Filomeno. Avi-

I
sa esportiva escrita e fala- Catarina que também

rece-'j" se apresentou nossa seleção' das em Belo-HorizqJte? ,'

" la
. r da da Capital, oferecendo- beu far�os aplausos.

.

'

no 'Campo Brasileiro? I R - Inovações técnicas
,--------------..------l 1° Tesoureiro Aldo lhe um coquetel, do qual E assl.m num .amblente- R -"Nossa seleção foi nada aprendi, pois do técni-

Varela I participaram todos os pre- de a legria e.·a maior cama-
boa técnicamente para dis- co Rub.ens Lange já havia

2° Tesoureiro - Nicolino sentes, entre êles o repre-' radagem, f'oi comemorado o
t o Camp embora 'não aprendido tudo. O que ape-'.

dê t pu alO, ,.,
. Tancredú, .1 sentante do sr, governador; al1lver�ano est� gtgan: e tivesse tido um treinamento :las. notei foram as jogadas

Orador - Dr. Rubens de
. S�'. Thomaz Chaves Cabral, do balípodo ,barnga-verde: adequado, 'i.é., um treina- �'1cllvid�ais, que ml�ito. me

Hoje no Maracanãzinho cual Perez que enfre�tará I
Arruda Ramos (reel,ei�o)! presidente do Figueiren�e; que e o Ava

í

Futebol Clu-I
mento de longo prazo, para nnpressronaram príncipa.l-

no Rio, deverá exibir-se ao I o forte pugilista chileno Departamento MedICO - o representante do Bocaíu- be.
efetuar partidas de âmbito 111E'nte as jogadas dos pi-

públícn brasileiro pela pr i- Conrado Moreyra. É

gran-I
Drs, Lauro Daura e Walmor' va e outros. Saudou � irn- ------,

nacional,
' vots.

meira vez- um, .,.campeão I ,de, o interes�e e� todo o Zommer qarcia. prensa em nome da dll'eto-
P _ Notou muita dife- P :- Comparando os n9s-mundial '€lê pesos I moscas:i pais pela. sensacional lu-

1�:!6.:.E:l
rença técnica' antre nossa sos atletas, em recursos

'I'rata-se do argentino Pa�- ta.. .

�� ;e),ção,", demais parti- técnicos, notou muita d;f,-
�. , .

.

.

.

-

.
.. . w;�,�, ,�:::�,�Ilg��������������i'��,;::: I - - •

:

z:;; ;��:t'�;;� i�é��;"�;,��; ::K:::��I:;:;:�;f;;;�;QUASI UM MILH,AO O
.
GRENAL

, i especial pela TAC) ," tejos assinalará.o traI}scur- f é _;laro, mas como mencio-
Num eloquente atestado todos os recordes de renda - 7° ANIVERSÁRÍO DA so dessa efemériâe, nos',� '; nei na 2lJ. resposta, os Es-

do quanto é pi:estigiado no no vizinho Estado: , "ACEJ": ...:_ A 3 do cOl:ren- dias 29 e 30 do corrente

TATU' MACHUCADO : tados de São Paulo, Minas,Rio Grande do Sul o famo- Cr$ 967.580,00, eis quanto te transcorreu o 7'0 amver- mês.
, i Pernambuco, Goiás, Rio G.

SO clássico gaucho Grêmio apuraram as bilheterias do i
sário ,de fundação da As-

-

- MURO DO CAMPO

D'f'
"

d 't' G I
'

'

Sul, Ceará e o Distrito Fe-
x In_ternacional, o jogo de colossal Estádio Olímpico. I

soeiação dos Cronistas Es· DO CAXIAS F C: - Sob a I lei a presenea o o Imo o elro no deral possuiam jógadores
domingo entre os dois ve- Realmente uma arrecadação' portivos de' Joinville; ,sendo direção ele .um grupo de pes· ,

"que sabiam praticar a te0-
lhos rivais conseguiu bater excep'cio,nal. 'na oportunidade desenvol- 2c.as abenegadas, tendo à "Derby" j I.heu i ri=:< na h�ra e�igida e. pre-

'

vido pelos cronist�s locai" frente o sr, Joaqúim Coe-
CIS1. E nos, nao.----.....;--------�----------�

um programa de comemora- lho, vem sendo desenvQlviela O excelente goleiro Ta- É que, intervindo num P _ Foi verdade que a
ção. A 2, foi empossada a a campanha do muro do tú está -com sua pl'esença lance perigoso para a sua P.AC falhou na, parte admi
diretoria eleita para ar ges- eampo do Caxias F C. A ameaçada amanhã, no Jogo meta, por ocasião do choqtre nistrativa de nossa sele-

, tão 56/57 e a 3 inaugu.ra- face dó campo,. marginan- que o seu conjunto, o Avaí, de domingo ,ultimo em .BIll-
'

çft.o? Caso positivo, apõ�teRESULTADOS DA 18a.· de da assistência pela es- 'do o retrato de Almeida ddJ' a rua Procbpio Gomés, travará contra o Figúeiren- menau, Tatu machucou a àS principais falhas.
REUNIÃO EXTRA-OFI- petacular vitória de Sereno, f'l'eitas na galeria dos pre- já está sendo submetida a se, em disputa de ,mais I R _ Sim, infelizmente a
CIAL, DOMINGO, 2/9. que conseguiu liderar nos sidentes, bem -comô a do dr. este melhoramento, cujos uma rodada do certame da mão esquerda, sem muita FAC falhou e, por causa de
Dada a saida do '1°' pá- metros finais e vencer COTIJ '�adalla Amin, na ga\eria trabalhos vão adiantados. divisão especial de pl'ofis- gravidade. Todavia, no dia SilUS falhas quase que não

reo, Xispa, seguida de Aza 3/4"'de corpo na frente de dos b-énfeitores; éuluríiTIfn-' -" HELIO PIMENTEL don2is.
____,

seguinte sentiu agravar-se elisputamós o Campo No'ssft
Negra, lidera até aos 200 Loluaná e 1 corpo na de do com um jantar ao qual NO IPIRANGA: - Cúmula- a' contusão e ao que tudo ,-,;o!eção para ser completa,rds. finais, qüando; num'a Marreca, esta que Hderou, �omnarecell a totalidade tivámente com as funções poderá' atuar faltava-lhe uns Li ráembros.
:lHignÍfica arrancada, Silva- desde o pri�cÍ�io até aos I dos 'cronistas'", prese�tes da de treinador do onze do i Embora os àirigentes, que
I;esca passa pOT essa e nos 300 mts. 'flllals, quando, Liga Jbinvillense de Fute- Cax'ias F C, Helio Pimente'

, I lá estiveram, Srs. 'Rubens
50 mts. finais por aqUela; perdendo terreno, deixou li boI, sr. José Elias Giuliari, aceitou a incumbencía de :, Se se confirmar a ausen- Lange (técnico) e Hamil-
atingindó o disco de chega-' passar Loluana e Sereno, :h Liga Atlética NOl:te-Ca- 01';entar o conjunto do Ipi- c)a de Tatú do choque das t011 Platt (árbitro) tives-
da, em 1° lugar, com l' cor- conseguindo ainda manter- . lal'inense, sr. Gel'vasio Pro- ranga F C,.J!:-:'l';:( o certame Hlu:tiã?es, é pr�vavel que

I
3em se esfo�oçado'ao máximo

po na frente de Xispa e 3 se com 1/4 de corpo atrás. tRsio Ferreira, da Socieda- fr�.l1cisquen e.
,
o teCl11CO Saulzll1ho _venha I ;Jf:,l'a apagar a mancha ad-

na de Aza Negra. de Loluana, a segunda co- de Amigos de Joinville, dr. - INTERESTADUAL DE I!l lançar mão do ex-goleiro m:nistrativa da FAC, estaRateio: - Véncedor 1 I :tada, até a chegada. Albano 'Schulz, diretores da VOLEI E BA9KET: - Está Mafra que vem atuando I
falhou e fal-hou 'feiamente.

pagou Cr$ 36,00 e a dupla Pagou Sereno; ponta 3, r'adio fi jornais locais e dr. sendo esperada, dia 15, a

I
com sucesso na linha média. P � Aponte em sentido

13 Cr$ 17,00.� Cr$ 74, 00 e com Loluana; Sadàlla Amin, todos acom- representação do Círculo

I
,O.�tros. fal�m que ,o gua�'- geral, os pl'in-eipais defeitosA surprêsa do 201 páreo; :!t-,pla 23, Cr$ 59,00. panhados de suas exmas. Militar do Paraná, para

i
dlao substituto sera o me- ,lo tl0SS0 b:lsquetebol, natu-foi o br·ilhante desenvolvi- No 4° páreo, grande prê- esposas. jogar no P:1lácio do.s Espor. : dio Marréco, que é tambern : t'a,lmente como atleta, e o

mento de corrida do animal ,.do DUQUE DE CAXIAS

-I
- 25° ANIVERSARIO ces com as equipes de volei !'

,

Ul'r. bom guarda-valas. lue' d'eve ser feito pàra a
Excelsa, que liderou de ratrono do Exército Nacio- DO ,"CACHOJ3]IRA": - A e basket de Joinville que' ,

"oll'e�ão dos mpsmos?
prinCIpIO, persegJlida por' vaI, Paraná ponteoü até a 1° de outubro proximo de- se prepara para os Jogoi' I ,Eis um .proble�a de su- R ..-:._ Como é1efeitos té-Kalong-a, até aos 100 mts. lU. curva, quand'o, lado a verá transcorrer o 250-ani- Abertos do Interior, no ))1'0- .

I n.;'. gravidade pará ° técni-·
'TIOS: 10) Jogai' trancados

finas, quando Peabirú, a- 'lado com Lourdinha, luta versál'io de fundação do dmo mês, em Baúrú.
,_.,

co resolver. 'leio,tro de chaves. 20) Não

:��:i�::;��:�:aJ,�:�d�I�;. :fi- ;;::::a:a��:'r�i;:;:; .

SANTACATARINA NOS JOGOS UN iVERSITÁRIOS'
---' o__

I �;���',a�:�:���.p�;;�t��:
'�:i:el��r�oeSsta,n:O�r�eti� �= �!é v��:o 2��st�t�;t�;:,s'R��� Vitórias em futeboLe derrotas em Volei, Basquete e Vela �':����s �: in���;de��liS:aO�
de Kalonga. �;nante, no toque decisivo, Até a segunda etapa fo- I tentos dos catal'Ínenses fo- Norte, por não compareci- pór 2 a O. O sexteto bar- �O)

I
Cada, clube

.

com suaPagou Peabirú Cr$ 17,00 rassar por aqüela e chegar' ram estas as performances ram assinalad�os por Pláci- men to dos nortistas. riga-verde:'NaUl'i, Vi tor Na_ própria cancha.
e com Excelsa Cr$ 87,00. ,éom 1 corpõ. de' luz na fren·· dos atletas àa Federação Ca": do (2), Nerêu (2), Jonas e I .

! zal'enó, Osmar,. Orlando e P _ Já ouviu falar naLembramos aos' que esta te de Lourdínha e 1,5 na de. t.uinense de Dep_ortos Uni- Roberto; O quadro barriga- Basquetebol - Os cata- Sérafim.
.

modernização do basquete-lêem; que o primeiro páre') Paraha. versitários nos XIII Jogos 'I rinE'líSeS perderam para os
I

,Vela - Sebastião Bon'- boI'? O que realmen'te vocefoi em homenagem ao Ma-, ' Universitái-ios Brasileiros verde: Ro.berto; "'Geraldo e baianos 'por 42 a 37. O con-
I
nassi de Âlbliquerque e está entendendo a êsse res-

jor Rui Portínho de Morais, I P-agou a ponta Cr$ 16.00 e
(ltle estão sendo efetuados Bel'llardo; Anibal, Ney' e' junto catarinense: Kalil 2, i Alfredo Urger, representan- peito?mui digno Diretor do Hos-' a dupla Cr$ 48,00. :.n Po� to Alegre': Gois; Plácido, Nereu, J0-

.

Borba 3, Osman 9, Mário 7, 'tes de Santa Catarina clas- R _ Realmente la ouviL-pital militar e' o 2°, em ho-I Foi em homenagem ao
.

nas, Wilbur e Roberto.
.

H�milton' 7 e Orlando 9. I sificaram-se em sexto lugar.

,
fabr n::t moderni�açfio e su-

menagem ao Major Fortu- ÉXÉRCITO NAÇIONAL o Futebol - Santa Catari- Tenis - Santa Catarina Voleibol - Santa Cata-j Os vencedores foram os' /

nato Gominho, Comandant� 5° e último páreo, do qual na 6 x Estado do Rio 4. 9s venceu o Rio Grande do riria perdeu para a Bahia paulistas Fisher e Hel'ing. (Cont. na 5a. p�p,'.)
da 16a. Circunscrição de Re- 'pouco temos a comentar, .·..-"""""-....w..·v·.·__..........,..,............

cnitamento, os quais, cQm visto o domínio, na exten
sua presença, muito nos são total, de Min uano sôbl'e I

.

-

I
.

honraram e mui dignifica- seus adver.sários, que conse-

ram a mugestosa 18a. reu-
l
guiu chegar com um corpo

.

nião. A tão briosos milita- I
de luz na dianteira de Bola Na localidade de Barrei-

res, os cliretoI:es do Jóquei' de Ouro e 2 e 1/4 nã de Tio Iro;; travou-se na t�rd� de

curvam-se em agl'aclecimen- , Féiiz. domingo, presente um bom

tos. I A ponta 2 pagou Cr$ 29,00 público, sens.acional pré�io
O 30 páreo, em homena-, e a dupla 13 devolveu o ,di- entre os conjuntos da var-

gem ao DD. Comandante do ; I�heil'o.
,

zea Sald�n.ha da Ga�a, 10-

4°'Batalhão de Caçadores, r O movimento Geral atin� cal e Cuntlbanos, da lua do

---C"':;o1'onel Vil'glnin Melo, �11l'- ,�. �;ju n: Cr$ 135.000,00. mesmo nome. O resultado

,preendeu a quase tobhda-. F. D. I foi um empate de 1xl.

/ '/

4 Florianópolis, Quinta-Feira, 6 de Setembro, 1956 '" ESTADO

.,

.

,el�j_ 4a$ ",u.lti4Õe�...
Empolga toda. a Capital ,e mais os municípios vizinhos o sensacional, choque de �manhã, à, tar�;� ,en!re os tra�I,Clo�als r��
vais do nosso "soccer" Avaí e Fi'gueirense que prometem um mundo de emoções no meior Classleo da Rivalidade

. do ano, Quem venceré-
----"---._---

-- �_._------_..::.._.----------_._------
.;>

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

.

IASOJJETEIDL . VELA

CESTINHAS & ENCESTADAS

LUTA HOJE NO� RIO PASCUAL PEREZ

TURFE EM FLORIANÚPOllS

-Na Varzea AMIGO DESPORTISTA: O FIGUEIRENSE' NECESSITA DO TEU, APOIO PARA
,

PODER . CONCRETIZAR A CONSTRUÇÃO DO SEU .f.STÁDIO!
A FAMllIA ALVI-NEGRA SENTIR-SE-·Á ORGULHOSA EM RECEBER A TUA

. ,

SOUDARIEDADE E OS ESFORCOS QUE, PARTIDOS DE Tí, SERAO ÚTEIS AO '

• : FI(J�!_IR�N�E !:_� _

.. J
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1,40n FlorianópoH�, Quint�,-F2b:\, 6 de Setembro, 1956,
---------,------------------------------------------'-----

�
' �_-_�_"" .l" D..,;._ _.. n..._U U.

�

� VUálidade il
:� I D tegra' 1:
,� �
�- "VIRILASE" - Ex-

�::poente maximo da vi--
� r ilidade, ,combinação,

�� cientifica ,de vitami- ..
� nas, harmonias totais

I� c sais fosforados. Re-

� gencrador racional .das

:�.
glandulas em ambos
os sexos. Esgotamento
nervoso, falta de me-

'., moria. Moderno revi- ,"

� gerador 'do sistema �
� I
;O nervoso e tonico geral. "

� VIRILASE normaliza �
� as funções sexuais e é �� vendido em todas as

I� Farmácias e, Droga-
:' riás. Pedidos pelo Re-

� embolso - Caixa Pos- �
� tal, n.? 4104. - Rio. �
� "

jM..ra�-.,..J&..r;JjIia·......!"u.,_....q.�- .1!l!....._ .....w...�...-,

DR. ALFIiEDO RODRI�
(iDES DA ROCHA

Clínica Geral - Cirurgia -

Partos
Consultório: Rua CeI.'

Pedro Demoro, 1663 - So-
brado.

'

Horário das 14 às 18 ho
ras.

Residênciac General Val
gas Neves, 62 _: Estreito.

EMPREGADA'
Precisa-se de empregada.

Paga-Se bem. Exige-se refe
rencia. Tratar à Rua Tira
dentes 47 sobrado.

As 3 - �ils�
,

Rossano BRAZZI em:
PRISIONEIRA 'DA TORRE

DE FOGO
Ne) Programa:
Jo'rnál na Tela._Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.

1.1.•1,
As 5 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
G"ilbert ROLAND-:':_ JQan

COLLINS - BeÚY DÁVIS
- Jay ROBINSON em:

1A HAINHA TIRANA ,

technicolor de luxo

No Prograrna, INoticias da Semana. Nac.
IPreços: 18,00 - 10,00.

'ICensura até 10 anos.

1
I

As - 6;,8. ' ,I
Gina LOLLOBRIGIDA -

I
Richard NEY - Carlos

CAMPANINI em:
MISS· ITALIA

�o I:'rograma:
Cine Noticiaria Nac.

Preços: lD,oo - 5,00.
Censura até 14 anos;

/

,
,

As - Sts.
Ellen DREW -: Robert

IPAYGE em:
I

MULHERES SEM NOME

I
I

No Programa:
Atual� Atlantid!l. Nac.

P"eços: 8,00 - 4,00.
Censura até 1L1 anos. I

I
I
I

technicolor I
N o Programa: IReporter na Tel�. Nac'.

I
Preços-: 10,00 - 5,00.

ICensura até 1(±' anos.
'

,
'

__

As - 8hs.
Rossano BRAZZI

Katharine HEPURBN em:

QUANDO O CORAÇÃO
FLORESCE

tLmitltl
As _;8h�. :

,I
10) Rossana PODESTÁ

em:

A R:íl:DE •

20) Aldo Fabrizi em:
GUARDAS E LADRõES
No Progtama:" I

'

Reporter, na Tel'à. Nac. !

Brecas: 8,00 - 4,00. . )
Ceil.�ura até 18 anos.

MARIA DE LOURDES BECKER REGO DE AQUINO
, Missa de 7° dia

Sua f'amília na impossibilidade de fazê-lo pessoal
"llente' agradece a todos que se associaram à sua dor, por
õcasião do falecimento de sua querida e inesquecível
Maria de Lourdes, e convidam os parentes e amigos Dara
assistirem à missa .de

70.
dia,

pel.
o descanso eterno da sua

Ialma, dia 7' às 6 horas na Catedral Metropolitana. .'

. Des�e já
__�gradeçeIYI�a tOPQ_3 que C'Oi'nl:mr.e.çerem, 'a

_
Sôbre tal tema realizará o prof. Agostinho da Sil- _.ç.

esse áto -de fé cristã.
'

.

..... .-
- ..

'-,:" .!D!I.� �?n.ferência hoje, '6 do corrente, na Casa de /
--- -� Santa Càt$l-illb.. '� I

Tendo inici�-às"20 h�;�-;;;'à�eirtrâ'tl{l.. será fl'ólnc��
carido todos os interessados convidados j)eta:-UNIÃO
BRASILEIRA DE E§PANSÃO CULTURAL a .cernpa-

Casamento I S,etembr�- o �es dos -enxolals
O sensacional lançamento de .A MDDELAR, - Se

tembro, o "mês dos enxovais", vem alcançando) como to

dos 08 demais

lançam,ent�
dêste simpático estab,

eleci-

'lmenta, .sucesso absoluto. . ,"

Assim' é que, desde os primeiros dias dêste mês, o

povo tem-se acotovelado dentro das dependências de A

M,ODELAR, ansiosos 'pela aquisição dos maravilhosos
artigos utilíssimos às gentís noivas e donas de casa.

E também não era para' menos.. Descontos especia.is
que variam de 11% a 25%, em todos os artigos úteis ao

lar e ao enxoval da noivinha. E não é somente a vista

que se consegue vantagens em A MODELAR. Não! Se
V. Sa. é nosso

_

habitual freguês do crediário terá, a opor
�unidade de efetuar compras de artigos de enxovais sem

acréscimo algum.,
Aproveitem agora! Embora as altas surjam uma

'iti"ãs da outra, A MÕDELAR, brindan-do a sua dileta

freguesia está dando esta sensacional oportunidade para
tomar seus lares mais 'bem aparelhados e cômodos, sem

quaisquér acréscimos, e sim com grandes descontos.

Realizou-se ontem, as 10 horas na residência da
noiva à rua Anita Garibaldi, 61, o en lace matrimon ial
do Sr. Osvaldo 'I'an credo de Oliveira, alto trm eion árío
do Ministério da Faz�nçla com a Srta. Van da Leal, ser

viram de testemunha da noiva no civil:
Maria, José Leal Mendes e José Mendes

.
Eugênia de Oliveira Nunes Pires

.

e Anibal Nunes
Pires.

Do noivo: Mario Neves de Olivei�;a e Carmem 'Fer
reira de Oliveira; Murilo Rodrigues e Aurélia de Oli-
veira Rodrigues.

No religioso:
Da noiva: Al�isio Preibergsr e Alvina Leal Freibe;

gel'; Osvaldo Leal e Izaltina Leal.
Do noivo: Febronio .Tancredo de Oliveira e Lêda

Gerlack de Oliveira; Celso Neves de Oliveira e Josefina
Tancredo..

-

Os noivos víaja;am pela Cruzeiro do Sul para São
Paulo e Rio, onde fixarão residencia,

Missa 7° dia'
CesUDbas "Encestadas

<Continuação ,da 4a. pág.)' P, - Qual' a maior neces

,lonho que 'esta moderniza- sidade atual cio nosso bas
�ão seja em' arranjar um qretebol ?
'):!squetebol simples e joga- R - Dos males, que cer
da mais para cesta; uma' carn no momento' o nosso

simplificação rigorosa nas basquetebol, não sei dizer
jogadas. Um exemplo típico o maior. Todos os males
de modernização, é a equi- afetam visivilmente o seu

pe de São Fr-ancisco Dons desenvolvimento. Penso que
famericanà) que to1:10S;os o intercâmbio, a cobertura
componentes da seleção, vi- da FAC e a sequência de
ram-ua jogar contra o Sirio campeonatos, são as maio
.) Líbanez. res necessidades; principal-

mente êste último, pois to
dos os clubes quando �ca
bam de -disputar um' Cam.,
f'icam parados para apenas

recomeçar no outro ano. A
F'A.C p'recisa promover mais
To -n e ios.
P � Gostaria que o

Depto. 'de Basquetebol da

FAC, or-ganizasse um 'I'or
.neio Exha de Basquetebol
Juvenil?

R. - Seda uma resolução Imuito bem aceita por todos
os basketeballers e creio

que_ um Torne�9 Extra, da
ria um novo impulso ao 110S-

, 80 b!lsqueteból; ::t fAC, que
, ,) promova que> será nniito

B_')h,udida.

atencão alfaiates
Façam suas compras de casimrras e .Iinhos,

a preços de alto atacado. Peçam um most�tiario,
sem compromisso de compra. Comprem so depois
de ter vendido a mercadoria. Remetemos p'�IQ
reembolso qualquer quantidade; dentro de um
-prazo.rie 2 a ,3 dias, pela Varig, sem despesas
para V. S .. , Damos abaixo uma pequena lista de

,preços:
Sarja Aurora Carimbo ouro Cr$ 5�0,QO
Idem, orela bordada " 560,00
Sarjel im Aurora . . . . . . . . .

" 800,00
Tricotine Soltex· ,:. . . . . . .

" 460,00
Tropical Aurora

" 420,00
Mescla l{owarick la. . . . . . . . . . . . . .

" 400,00
Cambraja fina Kowadck " 450,00
Cambraia Scurachio de la " 650,00
Tricoline S,anta Branca " 430,00

,�

Camurça, JY{asber : _: . . . . . . . . .

" 530,0,0
Fl'escot Pexton :.....

"

1;i40,<{.0.,
_Tror(icaI.'.b,l�ilhante A. B. Vist� �

.. � �( ;,-. 700,00
fi:. .;"" .,.' .'

CP�eços vahdos ate 30 de Setembro de

1956)
COMERCIO DE TECIDOS" PRIMOR LTDA.
Rua Senador Feijó, 34 - São Paulo

,

Vindo a ,São :raulo venha VIsitar-nos temos
otimas ofertas para y. S.-

«, .;:. ·x·

-: E a.s�im termina, a e11h:e
vista do atleta PicQLé. Q\.lài'L'

.

,to à ílltima pergurita ,a fiz
""

propositac!umente, para que
° DireJor de Basqu,etebol
d.a

'

FAC, veja de perto e

.'i'lta realmente. o desejo de
nossos ati--et::ts juvenis.

BREVE
ME

APRESENTAREI

Federação dos àssociad'os'
rurais do Estados' de

Santa Catarina
EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

.1 a. e 2a. convocações

De acôrdo com os Estatutos e tendo em vista o que
dispõe. o Art. 9° do Regulamento baixado com o decréto
n? ,39.319, de 5/6/56, são convocados os Senhores 'Mem
bros da Assembléia, Geral desta Federação a se reuni
rem em, séde própria, à Rua Delminda Silveira s/n para
eleição do representante da classe rural. do 'Estado, que
integrará o 'Conselho Regional local do Serviço Socin l
Rural.

-

.

,.Fica marcado para esta assembléia o dia 3 de outu

bro de 1956 às 14 horas na sêde própria da Federação à�
Rua Delminda Silveira s /n, entendendo-se que, caso não

'iaja número, a Assembléia se realizará, em segunda e

última convocação, aos 8 (oito) dias do mês de' outubro,
\s mesmas. horas, no mesmo local e para a mesma ordem
do dia. _

*

Plcrianópolis, 3 de setembro de 19.56.
,

Clodoríco Moreira
Presidente

MODERNOS METODOS, DE ENSINO

recei-em à mesma.

. �EPRESENTANTE .pARA REGISTROS; DE MAR
CAS, PREVILEGIQS DE INVENÇõ,ES AGENTE OFI
�IAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PRECISA.

DIRIGIR-SE.A _
'

'

REGIM'AI1 LIl\UTADA

Rua 25 de março '641,- 30 andar.
-Ca ixa Postal, 4869 - S. Paulo

---��--

. a .

praca
.

e.l· geral
Avisamos que o Sr. HONóRIO- DA CUNHA ,QJ,.I

VEIRA çleixDu,. há- mais de 2'. (dois) anos� de seF ílOSS0
Representante-V�ndedor, motivo p01' que não noS' res
ponsabilizamos por quaisqu€l' atos poí' êle praticados·
em nome desta Sociedade.

'

S�o Paulo, 23 'de Agosto de 1.'956 .

Rodolpho Sig.gia
João Caetano Tommasi

--�'-----��'---

Repres8ntantes Vendedores
.

Ferragem'
Fabricantes de Enxadas' para Lavoura procura ven

I dedor para ,negocios diretos com comerciantes na Capi

I tal e Interior do Estado á bJse de com íss!to. Os intaes

i sados podem dirigir-se, por carh á MET l\.LURGICA

I NEW-ZAR !-tda., Rua Terézina, 685 -\ Caixa Postal,
,

10.639 - São Paulo.

I
Participação

[RICARDO SCHEAF_FER" participa aos parentes I:'

pessôas amigas de seus pai3, Felix S,�héaffer, e Talm::

'r'
RnoI Scheaffer o nascimento de sua irmã DÉBORA oco,r ,

rido dia 5 do corrente na, Maternidade Dr. Carlos Car-

I rêa.
"

"

Fpolis � 55-9-556. .

PARTICIPACAO
LUIZ FERNA'NDO MACHADO e SENHORA

.Participam aos semI parentes e amigos o nascimento
de seu filho RICARDO, oco.l'rldo na Casa de Saúde e

Matel'l1idade São Sebastião no dia 2- do-corrente.

PARTICIPACÃO
I

MII..TON L�:I:OS PóVOAS

\ CECY ·GONÇALVES PóVOAS

I _ p'artictpa� ãos seus parentes e pessôas de suas re

, laçoes o naSCImento de seu filho CARLOS ALBERTO'

oco}'riclo na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", no dia
30/8/56.

--,_ --' .-�._- -

PARTICIPACÃO
JOÃO DIONISIO RODRIGUES

:e:

SORAIA JORGE RODRIGUES

Participam aos parentes e pessoas amigas' o nasci-
,lnento de �é\� �ilho

.........

José .Augusto,
, ',ocorrido a 3 do - c01'rente na Maiernidade 'Dr. Carlos

I Corrêa.
.'

Florianópolis, 3/9/56.
, ..

p'A R T I C I P A C Ã O
OSCARLINO JOÃO MARIA

:e:

IVONE B0RGES MARIA,

,

Pai'ticipam aos parentes e pessôas de suas relações
o nascimento de sua filba, SONIA BORGES MARIA.

; oc{>rrido dia 3 do c.orrente mês, na Maternidade Dr. C�lr-
, los Corrêa.

.

,
....

, Florianópolis; 3 de Setembro de Hl'56.
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VENDE-SE OU TROCI·SE
Uma boa casa de madeira, situada na praia de

Itapema. Tratar com o proprietário Sr. Gswald'ó'""Dalnas
ceno da Silva a rua Crispim Mira, 22 _ Tene: 3119.

Vende-se
Vende-se uma máquina registradora marca- Inter

national em estado de nova e 2 balanças F'il ízola.
Tratar à rua Alvaro de Carvalho _ 66.

LIRA.TE'NIS CLUBE

. \
.

MAGROS E FRACOS

V'ANA·DIOL
E' indicado nos casos de fraque;a,

palidez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanadato de sódio, Lícitlna, GIi
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, ete.,
de ação pronta e eficaz nos 'casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
indicado para homens .: mulheres, crian
ças. sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos e está licenciàdo pela
Saude Publica.

"

Clnbe
.

Doze de Agusto
A V I S o

o aumento excessivo cÍo preço das utilidades, do

aluguél dos imóveis, dos salários e a incorporação, do
Coqueiros Práia Clube de passivo elevado e custósa

manutenção; vieram onerar a admin.istração do Clube.
Estudadas e 'postas' em prática todas, as formas de

compreensão de despezas, ainda assim viu-se a Dire

toria, -para assegurar o bom. fpncionamento da adminis

tração, na
-

contigência de propor o aumento das contri

buições.
O colendo Conselho Deliberativo, após estudo dessa

proposta, de�iditi aprova-la. '

. I
Em consequência, comunicamos aos nossos dIgnos'

consócios que, a, partir de 1.0 de Outubro do corrente I
ano, �s contribuições s'erão as seguintes: ," IMENSALIDADE Cr$ 100,00 ,

ANUIDADE de TRANSITóRIO "2.000,00
JO'lAS "10.000,00
Permanecem os descontos d9:�-;s,ó�ios proprietários.

A DIRETORIA

�;Qu·é:" PE�NSAM
�� -

-

1
-

Flortanópolis, Quinta-Feira, 6 ele Setembro, 1956 o ESTADO
,-----.__.---_. �

..
-

Rio (C. D. J.) Não deve n ife st iva opin.à» f'oi mada Concluindo, d iss e c gover-
passar sem registro a decla- apó s c uvír (.,; '.('C'illI.0S da nador Jânio (-tuaL�l'o.�;
ração feita, l�:.i concentração adm .•t is tra ção r stuc.ral e os ,,_ Não acredi;» que de
do!"

.

Prefeitos pau listas reã- mais prestigiosos orgãos de va dizer mais nada. O -pen-
lizada em Jaú pelo gover cl as s o. sarnento do Govêr.io não só
nador Jân io Quadreis sôbre I mudou como está sen do 1'0'

o, problema ·cambial.. Quando lhe foi dado in-
I

bi.stecido cada d i.i que pas-
O governador bandeiran- di'.',F·" Ministre) ,;" ,:·'"zenda; S2. Estamos, nós do Govêr-,

te rnan ífestou-ss de manei- nüo .ncilou t· 1 "V r tar o' no apreensivo e outra cousa

ra energica contra. a espolia- ;, ,·'1'. (10 sr. <,
" ': Mario' nâ o fazemos slnão 'externar,

ção de que está scnuo ví- Whitaker, "emi;lcnll� homem franca e lealmenl-, ;\?;, nos
tima 1 lavoura em

recorrên'l
público, cujas idéias sôbre sas apreensões ao Go�êrno-cia de regime r umoial, vi- o assunto eram bem conhe- Federal. Entendere xs, ainda,

gente, Afirmou 8.S ': ue ma- cidas".
-

.

que é do nosso dever contar

ao. Govê_:'no 'Fe j:;]'.\. o re- i República do Pacífico é, a
ceio que temos ce que-"si inda, uma decorrência da
.nãc forem adot.i-l-is novos

I

quele sistema, embora aban
rumos, em breve, a lavoura I donado há mais de seis me
do café em São Paulo, te- I

ses.
rá conhecido a mesma situa-I O Ministr� da Fazenda
ção dolorosa que já alcan-

I
nunca explicou as razões

çou, no passado, a nossa: que o levaram a agarrar-se
borracha e _o �osso cacau", / à Instrução 70, rejeitando-
A advcitênría do gover- o plano de -reforrna apresen

nauor paulista devei-ia ser tado pelo eminente sr. José
0'1\ ula relo Pi'( E idente Jus- Mario Whitaker. S.S. disse,
celino Kubitschek, porque o de uma feita, que a reforma
301'; Jânio Quadros fala a Whitaker provocaria a ace
voz dó bom senso. i leração da inflação, demons-

O regime cambial vigen- trando não ter examinado a
te, instituido pela Instrução questão mais a fundo.
70, constitue um fator de 'O-sr. José Maria Alkmin,
perturbação da vida econô- mostrando ser máu profeta,
mica, já porque de carater prometeu que o dolar cai
inf lacion ái-ío, já porque de l:ia a 62 cruzeiros. Tal re
caráter espoliativo. O Pre- sultado só poderá ser al
sidente da Republica deve- cançado quando f'ôr aplica
da fazer examinar as desas, do o plano Whitaker ..

trosas consequências que o Não destruamos a lavoura
sistema de ágios teve para cafeeira. Não repitamos o
a economia chilena. A si- êrro cometido, no primeiro
tuação de agudas dificul da- quartel dêste século em. re
des que atravessa a grande lnção à borracha.
�------------------------------------

I

I No Brasil e na Jndia as

Ima'iores jazidas' de minerais
. ... '

de lórin,
Afir�ou, em

conferên_,
de areias m�aziticas do

cia no Club de Engenha- I1l-Undo, encontram-se na In
ria, o professor Othon dia- e no Brasil. As da Irídia
Leonaedos ' acentuou melhor estudadas,'
Rio (C. D. J.) Em prosse- somam dois milhões de to

Juimento ao ciclo de con- neladas de monazítas pura.
ferencias sôbre recursos 'No Brasil, as reservas co

'iraaileiros em minerais de nhecidas são da ordem de
tório, o engenheiro Othon quinhentas mil toneladas.
Leonardo proferiu uma pa- Estudos recentemente fei
estra sôbre ocor rencias de tos, continua o conferencis
.ório no Brasil. O conferen- ta, mostram que há grandes '

cista, que além de Catedráti- concentrações de monazita
co da Escola Nacional de nas restingas e nas barrei
Engenharia é membro do ras, de sorte que nossas re->' .

Conselho Nacional de Mi- servas devem ser tão gran
nas e Metalurgia, imciou des, ou ainda maiores que

- sua exposição lembrando as da India. Concluindo, a

que o mineral mais impor- firmou o professor " Othon
tante do tól"io é a monazita, Leonardos que o ferro e, o

que se costuma concentrar tório, ambos abundantes no

'nas praias e nos '�luviões Br�sil, são, co'mo se sabe,
dos rios, em depositos facil- símbolas da guerra. E afir
mente, trabalhaveiS'. Obser- ma; "Devemos esperar, con
va o professor Othon, que as tudo, que eles se tornem,
maiores jazidas conhecidas para nós, simbolos da paz".

Setembro

n· 3 2 f' _ Às ÚJ hor'as. S_ESSÃO DEla _ .�- erra
'CINEMA, com "shcrts" es-

peciais, forneci1dos pelo U.S.-
I. S.

I,

A.s 20, horas: BINGO
CONCÊRTO, comemorativo ao

30.0 aniversário do Clube, com

prêmios maravilhosos e exce

lentes arranjos musicais de
Mirandinha e Castelan. Car
tão a Cr$ 50,00.

DIA 22, FESTA DA PRIMAVERA, com a participa
ção da Senhorita LEDA BRANDÃO RÁ'U" Miss Distrito

Federal, 1956! Eleição da Rainha do Lira! Aguard��. �,_r� ,

maiores detalhes sôbre essa soirée que marca)�pocà',
na história do CI g.P_e� da...G0{�tu:-' '" '>� .��-=.....

�-

��
_J..

- .... .,..r

«NO (,eDdculo)�

Com a Biblia na Mão

'�"
�

PROGRAMA ,DO MES

Via 6 (Q) _ Soir ée dos casados. Uma festa
,;i-mlJl"fl, llóvã, u-r}gÍiiâl-; ''Uma- fifsta aiegí'e, -i'n-:
tima, agradavel. Algumas surpresas, bom, re
pertório, animação de Osvaldo Rubim e aditas
da sempre cooperante Anita Garibaldi. Um coe

quiteI oferecido pelo RON MERINO, e COMPA
NHIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO (Bis
coitos DUCHEN); 'representados nesta praça'

'-pela Comércio e Indústria Germano Stein S/A ..

e G. da Costa Pereira SIA, respectivamente.
EXCLUSIVAMENTE PARA CASADOS
Mesas Cl'$ 200,00.
Dia X _ Grande BINGO _ Séde Social. Eu ..

tre outros prêmios uma fina mobília de varan

dad9
Dia 16 CD) TARDE Soroptimista às 16,00 ho

ras um elegante chá de caridade, com a

excelente orquestra do Veterano. Mesas
com a diretoria do Clube Soroptimista

Dia 29 (S) grande soirée.

QUINTA-F�IRA, 6 DE SETEMBRO

Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo
fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pe, cadores. (Romanos 5:8). Leia Mateus 18:1-6.

I .

UM DOS MAIORES reformadores sociais, foi Lorde

I Shaftesbury da Ingalterra. Êle lutou pela emancipação
(lOS trabalhadores em fábricas, dos mineiros e dos Um

t padores de chaminés, do século dezenove. PreocuJ)ou-seI muito com as crianças que eram forçadas a entrar para
! (i trabalho. Sua luta heróica é um dos capítulos mais. noI

bres da história dos combates p�la liberdade do homem.

I Certa ocasião, foi -inquirido na Câmara dos Lordes,
porque se interessava tanto 'por tal gente. Êle,' então, res
lJondeu: "Empreendi esta tarefa porque considero o ob-

I j�tos dela, como sêres criad_os como nós mesmos, Pelo
mesmo Deus, redimidos pelo mesmo Salvador e destina-

. (fos à mesma imortalidade."
'

I.. Como estas palavras, ê)e não só declarou a sua es-

tima pessoal pelo seL( próximo, mas também evidenciou

I [' única e vardadeira base de reverênria pela 1ida hú-
r.1ana.

•

Que transformação veríamos se todos 08 homens,
por tôda p�u'te, crescem C0I110 êle!

,

/

Lembl�ar-me-ei que Cristo morreu por todo homem,
mulher e criança que enconcr�' hoje.

M. A. McDOWELL (Nova Zelândia)

..

ORAÇÃO

ó Deus, vemos quão altamente nos consideras, pois
'nos fizeste à tua próp,ria imagem. Quando está imagem
se arruinou pelo p�cado\ tu enviaste Cristo ,para ser o

nosso Salvodor. Nó� consagramos tôdas as ,nossas ener

gias para' vencer tudo aquilo que desconsidera o sag'rado
da vida humana. Em nome de Jesus, oramos: Amém.

PENSAMENTO PARA O DIAC:ReZEIRO DO SUL
Reserve no LUX HOTEL, VARIG

PANAIR
eu bilhete de passagem !{EAL

SADIA

I A PREÇ. OFICIAL

j Telefones 2021 _ 2022

Lavando: com Sabã.o

\?iraem ES]Jecialidade
,,_ldan�la. TETDL. II�UlnIAL-JoID,IIlP, .(�rclf!eglllnta)�economiza-se �empo.:..e�.dmhelro,��""",�,,,,,,,,,,,,,,,-,,, ':, -

/

'�

'

_, '_' -==----,,,,,c.:..:: __ .::.:. " .. -_._ _ - _
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'o ESTADO 'I
. ,

EDITAL l-
I
I Petrobrás •

JUIZO DE DiREITO DA CO- julgada esta por V. Exa., se RIO,4 (V. A.) - D3 4 jr!
MARCA DE BIGUAÇU i proceda na conformidade dos julho _ data em que a Pc, i

EDITAL DE CITAÇÃO COM I artigos da Lei Processual a·
,

O PRAZO DE TRINTA (30)

I
cima referidos, sendo citados 'trobrás iniciou nó Distrito

DIAS ' os conjuges dos confinantes, F, deral a entrega de Oori-
I

.

em sendo o caso, o Dr. Pro- gações aos seus contribuin .. :
O Doutor Dalmo Bastos motor Público da Comarca tes compulsórios _ até o dia

-;:Sitva, Juiz Substltuto no parai após os trâmites legais ,

exercicio do cargo de Juiz ser a pres..nte, data venta 31 de. agôsto último, foram i
de Direito da Comarca de julgada procedente, por V. distribuídos 34.439 daqueles
Biguaçu, Estado de San�a Ca� Exci�.,. podendo o, s.uplic!1nte títulos, no valor global de'
tarina, na forma da Lei, etc. adquírír o ne,c�s_sarlo titulo C $924 000 00 j

.

'

_ ,para a, transcríçâo no Regls-
r

. : ' '. ..

FAZ sa�etr ao� que o Pdre, '" tro de Imóveis competente O numero de contribumt: 'i!sente edi al virem ou ere t.
,
.'"

.conhecimento tiverem que mPreol.tO:stda-se por tOdODs. .0tS' atendidos" nesse penedo, se

Ipor parte de NELSON MANO-
.

� ,

e provas em Irel�o elevou a 17.100, alcançando
EL DE AMORIM por inter- pell:r�lt1dos, requerendo des-

o valor dos juros pagos o
, .

d .,.' t nt jlldi de Ja o depoimento pessoal
'" I

rr;t�d,lO e seu, �S�IS ze '1 e, da- de quem eata contestar, sob montante de crs 1.439.666,00 Ioiario Dr. Acácio e.mo
d

.
. lt

. -

(dl h
.

Silva lhe foi dirigida a peti- pena e confe�so. Para ereíto As restí uiçoes in eira
I

ção s�Eguinte:':_ Exmo sr. Juiz I de alçada, da a presente o cobrado a mais na época das
'

de Direito da Comarca de

I
v!1lor de crs.:2.100,00. P. de!e- contríbuícões r:!erentes ao

I
.' N I M n 1 -de rímentó. Bíguaçu, 25 de JU-

..

. .' I
Blgua.çu. c s�n. a oe

d' nho de 1956. (Ass.) Acácio exercicio de 1954) atmglram i
Amorim brasileiro, casa o

Z '1' d S'l
.

d' d C $21554000
:

1 d' residente e domicí- .e. �1O a I va - Ass, JU '1- a soma e r. . , ,en· i
1�;J� eO�, Fazenda, neste Mu- c�al'lo. DE!SPACHO:- A" De- 'quanto as reposições (dínheí- i

ícipío qurendo promover sIgnO? dl!l 13 de J.uIJ:l� para ro cobrado a menos) foram
n '.

.

-

d
' a audíencia de [utífícaçào

-

,

"ne.
ste

',�UlzO'
uma açao e

'�'I prévia
da posse. Ciente o dr.1 da ordem, de Cr$ 885,140,00

sucapiao.rvem, por seu assis- Pt' rblí
. I '

tente judiciária infra assina - ramo.OI Pu ICO. Bíguaçu,
I

do, expor e requerer a V 2� de J,unh? de _1956. (Ass.)

I a ' a

Exa., O seguinte: 1. -

pO$sue,'
Jaym?l GUlrr;ta�aes Colla9°' Era licenciosa '

r ante sito em Fazen-
- :IUl� �e I?lrelto: Proce�lda I '

.o su� lC" '
•

11- a. [ustlficaçâo, fOI esta JU}-' _

.

d�"d�stlltO da ��de deste M ..

l gada por sentença do. teor I RIO, 4 (V.A') - Os pro

nicipio, um terreno contendo
I seguinte i-c- Vistos etc Ho- prtetáríos da revista "Sele I

4d'4 mf . dde frente pOaY'el.l0dOe m., mologo, por sente�ça, 'à pre-' cões Sexuais", publicação qU8
e un os com a 1 a .. I te J t'f'

-" .

48 400 2' t v sad pela sen e JUs I icaçao que requer Se edita sob pretexto de di-
. m., a ra �s o

.. I Nelson Manoel de Amorim. _.' .

-

Estrada G"ral BIg�açu-TIJU. para que produ,za os nscessa-I vulgaçao cíentifíoa mas que Icas ·e C?ID as segumtes �on- rios e legais efeitos. Citem-se o Juizado de Menores rêz a

frontl�ç, f�es dfr,enptearntea ceostmrada� por mandado, o dr. Promotor preender por considerá-la de
gera . un os . s P' bli f' t d It

'

te> d' r' parte. u,
lCO e os ?on ian es. o caráter picaresco e excítan-

.ver en es
.

o n:or o e
o

imóvel usucapiendo. Citam-
com �m nach�, �orL com

se, ígualmente, os interessa- te para menores, deram (�.
he�deIros ,de Líberato Joa- dos Incertos, estes por edital trada com uma reclamaçao
quim dde CCarv:'Ll�hoMe sull csoem com o prazo de 30 (trinta) no Conselho de Justiça. 03
terras e' eCI to anoe r di . blí

'

.'
2 Adouí .' pli' las, a ser pu ícado uma vez desembargadores no entan

vermo,
.

- quirru o suo -

no Diário Oficial do Estado . .'
c

•

cante, dito terreno. de Atana e três vezes no jornal "O Es- to, por unal1lmldade, consi

zio Manoel �e Fana, em 1944 tado" da, cidade de Florianó- deraram improcedente are·
e desde então vem usando-? polis, para todos, querendo clamação e mantiveram o at:,
com planta9oes, sen�o a SUei contestarem o pedido no Pra- do Juizado de Menores qU3
posse respeitada .por, t.odos, zo de 10 (dez) dias, contados

.

como tambem fOI respeitada da citação. Custas afinal. Bi- fêz 'suspender aquela ré/is·

� posse .do seu anteces'sor que guaçti, 17-7-56. (Ass) Dalmo ta.
era mais d� 15 a.n�s, s,e,ndo Bastos Silva. E para chegar ---------
ambas contm�::s, mmterrup- ao conhecimento dos interes_ M' ,tas, se_m oposlçao nem ,con- sados, passa o presente edi· uy ça ro.
testaçao d� quem. quer que tal com o prazo de trinta
seja. '3- �ao possumdo o su- dias, que será publicado e a-

PORTO ALEGRE, 4 (V.A') i
pIcante tItulas sobre as .r�fe- fixado na fórma da lei. Dado - Na 23a. Exposição Nacio-I
ridas terras, quer adqUlnr o e passado nesta Cidade de nal de Animais e Produtl)s
dominio das mesmas, d� a· Biguaçu" aos dezenove, dl"as do l'

- I

t 55 55? Derivados, ora em rca Izaçao
côrdo c.o� o� :ar s .

.,.
O e � mês de julho do ano áe mil ' .r I

do Codlgo CIVll. LeI n.O ,.
. .. novecentos e cinquenta e seis. nesta capital, verificamos

2.437" de 7 d� março d� 1955 Eu, (Ass) Pio Romão de Fa- que foram
. adquiridos pelos

e na conformIdade do dl�POS' ria -, Escrevente juramenta- governos dos Estados de san"
to n�s. art3. 454 e segUl�t�s do, no impedimento ocasio- ta Catarinà e Pernambuc'l
do �OdlgO do Processo CIVIL nal do Escrivão, datilografei
Asslm, pede e requer a V e subscreví. representadOS' em pôrto Ale-

Exa., se digne. ouvir -as teste- Biguaçu, 19 de julpo de 1956. gre'- pelo� 'srs. dr. Mario BrJ-

munhas abaIXO arroladas e (Ass.) Dalmo Bastos Silva sa, Secretário da AgriclllhU':l
que .comparecerão em Juizo Confére com o ori'ginal a- e' Aloisio Costa,'" diretor' 'd:t"
independentfmente de -qual· fixado no' logú�e co"stume pr'oduc"ão'· animal,'�' réspec.ti-l,quer inMmação, sendo feit'a a

.

O Escrevénte -

rustificação "ab-initio"�, Pio Romão de Faria vamente dois grandes reproc',dutores da raca holancles'1
,.,. ..-.. _._ '"__ _�� __� filhos de ani�"a�s importado:;

dos Estados Unid0'3 pelo �o-

FARMA'elAS DE PlANTA-o 'nhecido criador gaúcha sr
,

,'. .

Ari Alcantara, proprietário
MÊS D E S E TEM B R O das fazendas São Carlos e:
DEPARTAMENTO DE SAúDE PÚBLICA Santa Maria, localizadas em,

Plant'ões de Farmácias Plelotas, no distrito ge C;, II1 sábado (tarde) Farmácia' Catarinense Rua Trajano' pão do Leão. Os preços pa
2 domingo Farmácia Cataritiepse Rua Trajano gos por aqueles reprodutores
7 sexta-Jeira (fer.) Farc. Noturna Rua Trajano atingiram a 'Soma de Cr$ .. 1
8 sábado Ctarde) Farmitcia Esperança R. Cons. Mafra 200.000,00 (adquiriâos por
9 domingo Fannácia Esperança R Cons. Mafra Santa Catarina) paxa Os' fi 'I

15 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt lhos dos "Pabs", originári'l
16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt do Estado de. Winsco\1sin l� •22 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto Estados' Unidos -e Cr$ ....

23, domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto 100,000,00. ,para o filho de uml29 sábado (tarde) Farmácia S. Ant. Felip�' Schmidt, 43 touro importado do Uruguai
30 domingo I Farmácia 8,. Ant. Felip. Schmidt, 43 filho de 'pai e mãe 'transpor IO ,serviço noturno será efetua'do' pelas Farmácias tados dos Estado3 Unidos.
Santo Antôno e Noturna, situadas às r�la Feli_pe Sch

inidt, ,43 e Trajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorjzação dêste Departamento.
Departamento dê Saúde Pública, em Agôsto de 1956

Luiz Osvaldo d'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

.<
, .

,QUA'L E'A DIFERENÇA?

Pràtlcamente nenhuma. São
..
quase iguais, são

realmente sósias. Entretanto, apesar das opcrêneles,
!'� -........

uma delas é.mais alegre, ç;omunicotiva, agradável,
E. qu,em as conhece sabe qual é a diferença,

Também em gasoUnos, comparé! E comparando, V. saberá qual é ti diferençq:

SÓ as GaSÓLlNIIS SHELL CONTÊM [!�!i!
* Patente n.o ",0.637

I
I.C.A. não é nenhumá fór- I.C.A. eliminã os Curtos
mula misteriosa. Circuitos, _p_Qi�:..n_elltralizá os

._ I.G.A. (Ignitíon�Cõn1rol <Aêfdi:'
.-

'reSíd�ôs condutores de ele-'
"tive) impede a Pré-Ignição" tricidade, depositados por
- não deixando ·incandescer os qualquer tipo de gasoliná
depósitos praveni�ntes da nos elétrgdos das velas.

combustão interna.
Para o motor do seu carro, a

'diferença começa quando V.
enche o tanque com gasolina
Shell- a única qU!l contém I.C.A,

_porto_"to, em' qualidade,
, .

�O COMPARANDOl
\ •

I,

Nota do MinisJério.
da Justicã _

. .
• t.

RIO, 4 (VA) - O gabinete DESDE QUANDO SE 'bastião 'faz saber que por
do ministro da Justiça dis·: CONTROLA A VELO- I portaria. .. Foi aprovada a

tribuiu :� '3eg�inte �ota .sabre
I

CIDADE NO RIO? ' seguinte postura:- "E' ve·
à reunrao ah reahzada on·! Estamos na era do. jato, dado às companhias de car-

tem pela manhã: I
só fala�6s em milhares de I ris de ferro dar aos carros

"Sob a presidência do mi· quilômehos por hora .. ; Js- maior velocidade do que a

nistro Nereu Ramos, reuni-' to no ar, enqua�to, por t.erra I de meio trote dos animais,
Fornece-se marmitas à domicilio.
Casinha de la ordem: ,'am-s� hoje, no Ministério a,s autoridades controlam o nas ruas compreendidas no

P
.,

d
;

h"
..

d f
A •

T da J'ustiça, vários líderes ds trânsito cle todo jeitQ f .. An_ perimetro entre a Praça de
reClsa e COSll1 eIra, eXIgm o-se re erencla. ra-' A I·

.

. .

tal' no "Restaurante Rosa à Pra a 15 de Novembro. ,Camal'a e do Senado, para ,damos maIS depressa agora D., Pedro II, Rua Pl'lm�elrO
, ç continuarem o estudo de um do que antes? Em1 quanto de Março, ,Praça MuniCIpal,

.....................0•••••••••••••••••••••• ' anteprojeto sôbre crimes; tempo se iria de bonde anti- Campo da Aclamação e Lar-

.

\ contra a honra pessoal e a
I
gamente de qualquer bair- go da Ajuda. A infração su-

Fe""ra"a-'o das lodnstr.·as d9 S'8nta' segurança do .Estado: ,prati- :_�'o a� c,entro da �idade? Ho- jeita a c.om��nhia ,à multa Pelo presente edtal fica convocado o funcionalismo.

Yv \I '9 II _ cado.3 por melO, da

lmpnn-,' Je
com automovels que voam de 20 mItr relS e ao .dobro público estadual para se reunir, em Assebl�ia Geral, no

Catarina "dtO't'al 'de Dle"l�o-8S 'sa rádio e telev'isão. a 150 a hora, em quanto na reincidência". J)róximo dia 5, às 20 horas, na sede da ASSQCIACÃO
- -O,' D,' ",

.

I �ão há, 'até este momento' tempo o

faremo,
s? Já' se fez Não é de hoje portanto, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ond� a Diretoria fará

. \

texto, algum definitivo, cuja I esta experiencia em Londres que as autoridades cariocas. exposição -da audiência 'concedida pelo Exmo. Sr.· GO-

A Federação das Indústrias do Estado de Santa pa- divulgação haja sido autori-' e o .:resultado foi o .mais Ile preocupam com o exces· VERNADOR sôbre o problema da melhoria da situação

tarina, pelo Presidente abaixo-a'ssinado, VEm, de acôrdo zada". sensacional. Antigamente se w de velocidade, desde 08
do Servidor Público Estadual.

corn as instruções baixadas com a Portaria n. 11, de 11 de VIajaVa mais l:ápidamente, tempos
/

dos primeiros bon- A DIRETORIA

f'e'vereiro de 1954, combinada com as disposjçÕes ,constan- Em Parais, Grace com trânsito livre, sem si- des. E notem a multa pesa- Florianópolis, 31 de agôsto de 1956.

tes do Capítulo IX da Portaria n. 48, de,8 de abril de 1952 nais: sem congestionamen- dissima, 20 mil réis!

a1nba:s do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e C.o- PARIS, 4 (UP) _ Em via., to: No tempo em que os Isto prova que cada pas-
.

mércio, conVOcar os Delegados dos Sindicatos filiados jun· gem para' 0.3 Estados Uni-! bondes esperavam os seus so dado na serida do pJ;O-1
.

,

to ao .seu C_ons�lho de R�pr�s'entant.es,. para �� �eunirem dos onde passarão dois me I·fregueses acabar de almoçar gresso, aumentam-nos as
'

..IJIIIJ!lIJIIIII......
n; seae, SOCIal, a Pl�aça :ereIra e, Ohvelr�, EdlflClO IPAS�, I S2/3 chegaram a primeira rai I para não p�r�l�r !1 hora �o l'espons'abilidades e as do. �

4 andar, nc.sta Capital, as 10 horas do dIa. 19 de s'e�embr o I
nha e a, princesa Grace, 'do trabalho, vlaJu,va-.se maIS res de cabeça ...

de }�5�, a fl� �e 'se proceder., ao reconheCimento das, �re- Mônaco. Interpelada pela·1 calmamente. e I?ais rápida,- '--- ---- ---,--
denCtalS respectlvas" e conseque.nte abertura,le� seg�l�a I imprensa a antiga Grace, mente, por lI1cnvel que pa- ,DR., .AIjF.REDO RODRI-
do prazo çie 24 horas, para regIstro de chapas as elelçoes, Kelly afirmou que não tem l'eça ... · GUES DA ROCHA

.

da Diretori_a, con.se,lho Fis:.'al; e �e.r.ll'e,�e�tan�f.s junto à I nenhum plano para filma�':
"

�as s,a,bem :"ocês quan.clo I
Clillica Geral- Cil'l!rgia -c-

...

C"o�federaçao ,�aclOnal da Industna : r�'_'pe�tIvos su�len-I mas recusou es�larecer
.

"e fOI que no R:1O ?e JanelfQ. " ',P.artos
.

I '

Ls para o penodo 19_�6/1958" que se reahzarao no dIa 20 I isso significa que abandonou se pensou prImeIro regula-' 'Consultono:. Rua Cel.
de Setembro ,de 1956, as 15 horas, no mesmo local, ficando, lo ci'nema para "empre. mental' a velocid��de nas, ,Pedro Demoro, 1663 ,- So-

desde já, esclarecido que, não hav:engo quorum legal para ruas cariocas? Foi a 17 de, brado.
o pleito, êste se realizará no dia imediato 21 de setembro de P EN' SÃ-O julho dê 1872. E começa as-. B:ol'ário das 14 às' 18 ho·

1956, às 15 horas, com qual.quer nÚInero. sim: "A i1ustrissima Câma- ras.� !
Aluga-se quartos com ou

Florianópolis, 24 de agôsto de 1956. sem pensão à Ruá General ra Municipal desta mui leal R sidência: General Val-

CELSO RAMOS �·PRESIDFJNTE rlittencourt, 43. e heróica Cidade de São. Se- g-as Neves, p2 ,::-:- Estr:�fto,_

Oportunidade

Marmitas - Cosinheira

Vende-se por Cr$ 25.000,00, um gabinete dentário
rompleto à rlla Trajano, 25.

.

Máquinas, completas para fabricação de aICochoa
áos ou seleiros, sendo uma 78xl uma Singer familiar, e

motores, uma Lavànderia motorizada "lavagem a sêco",
uma residencia com' ou sem mov,eis, constando de 4

quartos, hall, saleta, sala de jantar, sàla de estar, copa,
cizinha quarto de banho, quarlo com entrada indepen
dente para empregada, à rua: F�lipe Schmidt, 160, 'fone
3742.

AUMENTO DE VENCIME.NTOS�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOSSA CAPITAL lia: Grande Ixpeslcãe Muni,éi�aJ ,de
\ I

'

} OSVALDO MEI,O Sumos a realizar-seem Concordla, nos
RIO, 5 (VA) - Trinta e vídads do Dia da Pátria: o EXPOSICAO DE ARTIGOS CATARINENSES A

d' 22 23 d S t ln d 1956cínco .Illil homens das 'três presidente da República e:-11 Tua JeI'onim� Coclho, esquina com a ,Conselhen'o ,IaS e e 'e em ro e
"

armas desfilarão nesta capí- vez de falar noutra solenída-. Mafra, está o' grande e moderna Edificio ioão Al-'
'

.

tal na proxírna sexta-reíra,
I
de (havia uma concentracão

i, fredo, 9c�pand� ,Ul�l espaço qua�i d�i um qUartei�ã�. PROGRAMAdia 7 de setembro, perante' o
I
escolar no E,tado de São Ja-I x No andar 'terreo, Instalaram-sé lofas e_o. emporro

presidente da Repúbtíca e nuárlo) dirigir-se-á à na- 'de fazendas por atacado da firma proprtetárta, No
demais altas autoridades, Pe- I cão depois de .passar em re-

1 primeiro andar," já se localizaram salas de' escritó-
I

-

I'la primeira 'vez participará a vista' à trça e antes do des-" rios comerciais, alfai,atarias, gabinetes de eonsultô-

Companhia
.

Escola de file, ali mesmo, no palanque: rios médicos, e de ,outros ramos comerciais e par-
Guerra Química, com, seus armado de .rronte ao pante0)!,' tíeulares.
aparelhos rumígsros e outros'Militar, ' "

.

Os cinc� andares restantes, �stão sendo prepa-
equjpamentcs eSP�cia�izados,1 '

"

_ ' ,

,.,' �

I
rados para funcionar um gran,de ,hotel. com todas '

�gu�lmente desfl�arao pela: �staraú _présen,t:s .9,OS 'fes,-, as exigências e' requisitos modernos, com aparta-
primerra VEZ canhões de ta- I teJos do Dia da Pátría repre- mentes completos, .ínelusívels instalações, sanítartas
brtcação nacional, autoínâti-' sentações diplomáticas .acre- e telefônicas"A, firma' arreilda'iari;{ do. hotel está

.

c,os e_ anti-'aéreos,' 'outr"a no- � ditadas no.,
nosso. país. ,I esmerando-se Ífur of!lreeer !tos' tu�istas tedo.o con'-

.

" forto -de que 'venl)âin- â necessitar. Ontem, por ;li
passando e olhabdo (> an'dalÍlento das obras em

,_ conclusão, fomos supreendidp,S peto gosto artisti-
- co' das .montras da nova casa "A PREF,ERIDA", de

propr.iedade do progressista cómereiante' sr. Mauóel: I

,A. Barbosa, ins,talada também no"'" andar terreo do' ,

referido e portent'bso ,edifiêio.
' ,

Ali está,' ehamando.ca atenção -de todos que
pas�am,..{l Exposição de Artigo.s do' nosso Éstado,
como sejam- tecidos, malb,arias em geral e outros
cuja luxuosa fabricação tanto honra a noss� adi
antada ·indústria.

Foi muito feliz a-iniciativa do nossa eonterra-;
neo, expondo com capricho e acentuada perfeição,
naquela elegante ,e bem montada montra, a exu

berante prova do
-

que .Santa Catarina fabrica e

manda para todos os Estados e onde esses produ
'tos são muitas vezes vendidos como si 'fossem de
pl'ocedência estrangeira, como acontece comumen
te no Rio e S. Paulo.

Os 'artigos de Blumenau e Bru'sque, se salien
. tam e se avantajam como testemunho d'o alto pro-
,gresso daquelas grandes cômunas.

'

Vale li pená visital' a ESPosiçáo p�ra se aqui
latar do adiantamento da operosa

' � inigualãvel
indústria de Santa Catarina, marcando mais um

triunfo para, "A PREFERIDA", que ta'nto lÍ()nra o

comercio fl_'riahopolitano.
'

ELENCO OFICIAL DO GUAlRA Está marcada
para dia 8 do mês em CU1'SO, à estréia do Elenco

'

Oficia) do Guaira� da capital viliinha do Paraná,
que assim, m�m m,agnifico intercambio' cultul'al
com os artstas moços de nos-sa terra, terão ensejo
de apresental'-se no Te,atro Alvaro de' CarY,alho
naquela dat3_.

A peça de· est:':êia escolhida para -Florianópo
lis é "A Margem da Vida" - de Ténnessee Williams,
de que nos deu miQ.uciosas completas, um a'rtigo pu�
blicado por esta folha, recentemente:

'

Aguardem()s"a estréia e ,esperemós 4ue A Mar
gem da ,Vida, seja mesmo um feliz inicio para que

�e ma�tenha bem alto; o. indice criltm'al
'

{la Ci
dade Sorriso cOm a· ,Capital de nosso És'tado-a
ilhà dos encantamentos naturais.'

,
'

DIA,23 .

VISITAS A GRANJAS E ESTABELECIM,ENTOS DE g'ueziá que já recebeu as

FOMENTO A SUINOCULTURA últimas novidades fabrica-

As 9 hÕras: -'- Visita à Casa Rural <;}e Concórdia.
,\ das para o verão pelas IN-

As 10 horas: Palestras ,epucativas no recinto. 'da,
DUSTRIAS RENAUX, cujos
tecidos, põi: seu esme-radoExposição: por Técnicos esp-ecial- ,

mente convidados. acabamen)o e indiscutível
-
'" ,

' bom-gosto,
'

são atualmenteProjeçao de filmes no Auditório da
oS mais famosos do País.o Ca,�a Rural. '

Almoço oferecido pela Comissão Cen- 'Faça uma visita à CASA

t I
.1"

A t 'd BRUSQUE e com os seusra as u 01'1 ades presentes e con-. . .

vl'dado 'e p'
. . 'Ch

.

" propnos alhos venflque as
s s €1C13ls, urrasco no " .

recinto dE'
- '

I
novas e maravIlhQsas com·

, a xposlçao. b'
-

d IM
.,

'

13 h
'

'

.
-

lllacoes e 'esen 10S nasais uma vez, e de se esperar, venha o Teatro AS oras: Revoada das representacoes de Aero .

•

d
'

.

t
'

,Alvaro de Carvalho ofel'ecer à' gente ilhôa, um Clubes." n:aIs ousa a� e VIS 'osas cna

'f' t' I
'

h
.

l't
'

As 14 horas:' Ab t d t
' çoes para tecldos de algodão.magm lCO espe acu o colil cas� c ,ela e se e a. - er ura a arde esportiva promovi-' Visitando a CASA BRÜS-

'----,

.

da pela L. C. F.'·'
�e�':' ��:r: �:c���ri� EUdí�:� es�m:ó O!:�e��g�����:ç��m�Fp' 'h

-

ii
-

'

I As 15 horas: _: Festejos Populares na Exposição. ��:� t=�;e���tau:� Sbe��:s��
I' 8G an e

As 17 horas: - Encerramento Oficial da,.Exposicãoque comemos da santa ca1'-1 inveja. Quão nobre e gran- • ,. ••
i .. ma coleção de TOALHAS e

d b b d d"
. .

t d
' I Proclamação, dos 'vencedores. Orador '.' GUARNT,Co-ES PARA M'E-ne e Deüs ,e e emas e seu lOsa e a. conqUls a o exer-

'

,

"

'J.;

divino 'sangue quando rece,- cito InaclanO Para Deus. E
Dr. Napoleão pequech, Presidente da SA das �elhores fábricas

bemos a Sagrada Hóstia. que prêmio para 03 que o,'; Os provérbios do Sara toga estão cansando sucesso. ! Câmarâ Municipal e dr. Roberto No- catarinenses, além de paneI'
É qUase' incompreensível ouvem.

' Aí vai mais uma, çarrada 'deles: gueira da Gama. Arreamento do l?a- deleitar-se frente a um va-

Tempestade de Prove'l·bl·OS. "

vilhão NaCion,al. rl'adl'ssl'mo estoque de ma-que assim sabendo a�nda es- Mais uma vez vimos um '
_

queçamos e abandoI).emos' motivo Ipara festejarmos Alguns já gastos' pelo uso' e pelo tempo. �s, ;� 3ho�as: - Retreta por Banda de Músi�a. Ilhàs de al'g'O'dão.
aqueJ..e , pedacinho, de. pão, I juntírmente 'com o cinquen-

. fUma duzia por semana)
As ,.9- horas: - Jant,ar ?�s, Técnicos e colaboradores' Mantém, igualmente, a

tr,ansformado' no Sag'rado tenário do, Colégio Catari- I) - "Depois de acurado estudo sôbre 03, astros, ' ,"
da Expos!çao, I CASA' BRUSQUE um sor-

,

1 As 22 h91'ás: Bail d E t
'

Corpo' e' Sangué' do cl-iador � nense, o quarto centenário de primeira grandeza e o: satélites, optEi pelas estrêlàs,
- e e ncerramen o no Clube Ali- tido estoque de TOALHAS e

pelos" sarcedotes católicos. 'daquele grande Santo qu.
de carne e osso". "", ança. ! outros tecidos com peque,-

Entretanto é esta a realidade. "Infunde em cada filho o' '(Mancio Costa) ,
," NO"": A:

, I nos defeitos, recebidos dire-

E os sacerdotes lutam para ideal dos Mit;sionál'ios. ID - "Casaria antes ,com mulher pequena do que O:, P6rt02s da ExpOSição serão abertos no áto da inau-I' tamente das fábricas, os

levá-lo a03 corações, pulsan- I Em cuja fronte brilha com grande, porque .de dois males é preferivel o menor" guraç�o, permanecendo, franqueadoc3 ao, público durante quais são_vendidos, �or re-

t2S, afim de satisfazer a von,.
I
a estrêl'a dos ideais. '(Commerson)

_ .

'

I o_:_�O!���Sr ENTRADA' FRANG�. comendaçao dos fabrIcantes

tade do Onipot?rlte.
'

NestaIs' IID - "S_Ó tive um prazer na vida: quando morri t � +••, +•••...................... '

com apr,eciavel abatimento

obra têm grande mérito 0S Dispostos a, habitar os ví- pela primeira vez"., . I t
• .. .. .. .. .. .. .. .........'*:.++..+++++........;tt...+.....:� de preços.

filhos de �anto Inácio de' :edes sacrários, (l\far�o Ca�dido)
"

+t·· .+. Essas as Ptincipais van-

Loyola, que há quatro �séculos
, Que a natureza ergueu IV). -: "A todo JO:'nahst� que na lmpr,ensa lutou. ·t· O ESTA I O .:. sagens que lh� oferece a,·

foi fazer companhia ao se-' nas selvas tropicais." pela cl'laçao de batalha0 agrario e vê agora o seu so-I" : CASA BRUSQUE recebe di-'
nhor. Os- Jesuítas �além de Henrique Helion Córdova nho riCalisado, assiste o direit? de plantar bat,atas'�_� .!. : ::: ,,'etamente das fábricas e

(Cid Gtmzaga) .

"

I' ..... : J{'gulha-se de vender teci-
V) - "O amo!" e como o café. Quando e.sfrÍa per-, .t. I

Aos nossos assinantes da Capital avisa- .{ .los da melhor indústria ca-
'-

, de o sabôr". : mos. que,."a entrega de O ESTADO é, feita à.:. ;adnense.,

(Quidócà) ·t+ noite, devendo éstar concluida às 6 horas. +.

VI) - "Em vez de funcionário da' Ass2mbléia Le- ·t·
.

Pelo', telefone' 31122 receberemos i'eclamações ,.I�gislativa, gostaria de repousar na. Assembléia dó cria-·t de qualquer atrazo ou falta na entrega. .:4dor. A dor que êste cria doi menos que ó ser;içó de I ••• _' .

'

•••,
"

. . I��.�.�.�. +� Â Â � � ,

smecUl a a que Os constltumtes me forçam"
-

.�+.........":""....
" ...+++ +++++++ +++..+++ + ;++;...;..;++:...:��....

(Antônio Fle'ury Barbosa)
----'

,

•

VII) �- i'Comércio de �etalhos é 'o meio honesto '", R' E' 'T.'R "E 'T Ae prático de r,etalhar a bôlsa ,dos freguese'3._ �,

(Patr�cio BOl'ba)
.

, Programa para- a retreta que a s. M. "A Comerdal rea-
VIU) - '�C. E. S. P. E. é o '.senado dO',Estado onde izará no dia 7 do corrente mês, à� 19,30 horas no jardim

o único s'enador é feigo". •

Oliveira Belo,'

'(Alcides Ferreirà')
IX) - "Canastra não é caixa' de madeira revesti

da de' couro crú para lombo de' burró e nem espécie de
tatú do Brasil; e, sim ,código comercial reclàmando

, mercadoria."

,35 mil/ homens desfilarão no

dia 7 'de Setembro
Rio no

Quinta-Feira, 6 de Setembro, 1956Florianópoli's,
--_.'-----

A nobre conquista
"

"Deixa tudo e seque-me"
O maior conquistador do trabalharem e ensil1are,m em

mundo morreu Crucificado no colégio como o ,catarinense,
Calvário, deixou a terrá e que nos dias 14, 15 e 16 de

s'ubiu aos céus para de lá :oetembro corrente Icom,ema
baixar ao coração d9s ho- ra o' seu dnquenteI).ário,
meas e viver nele. além de labutarem em uni-

Dos muitos e muito cruci- versidades, hospitais e qbras
fiCados no éalvário sÓ um sociais, ainda l',asgam flores
mora na lembrança dos�ho- tas, das mais perigosas e2pe
mens de maneira inapagá-, cies, para abrir o cora.ção

, 'vel, Aquele qu� mais sofreu e

I daqueles que nelas vivem

que mais síÍbia e eficazmen-I desviados da verdadeira fé,
. te ensinou, que antes ge ou por ignorânCia oU por do-

morrer aInda perdoou um mínio de longos trabalhos
ladrão suplicante' e árre- mefistófélicos.

'

pendido, ainda sentiu a' a- É deveras longa e penosa a
,

mar,gura do que lhe afereci- jornada dêstes homens até

am Os homE!n.s, ainda quis que em, tais corações entre a

dar a êstes mesmos homens luz divina e ali permaneça.
cruéis o que mais .amou: sua Não desi-..stem, e mesmo não
Mãe; sem mácula, plena dJ, voltam para o nlundo, c],'eio
virtiIdes, simples, sofredora, a I eu, porque sabem "Como é

verdadeira porta ,do céu, tô-I pequen,a a terra a quem Co�

da consôlo e (santidade. 'templa ,os céus" e por êles
Êste Benfeitor da huma·'

nidade pouco �tes de dei

xar o vale de lágrimas ma

nifest�u o desejo de habitar

no C(J1'ação humano: "Todo

aquele que cOp1er de minha
carne e -beber do meu san-

,pugna.

o.s J,esuítas trabalham a

tualmente em 60 campos de

missões num número de

5993 missionários, que bati-'
zam anualmente 250 mil ih

fieis e convertem 36.500,

30.000 homens desfilarão

.'

RIO, '5 (y. A.) - Cerca, de ta aO Panteon Militar.
,

30 mil, homens dos três ra-' As trcs grandes nQvidades
'

mos das,Fôrças Armadas se- que apre2entarão as �ome
rão passados em revista pelo morações do "Dia da Pátria"
Presidente jus�elino Kubit'3:- serão o discurso do presi-,
chek e ,pelo Ministro da d,:nte Kubitschek, o primei
Guerra às 8,20, da manha de 1'0 Presidente_ da RepÚblica ii

falar duri:J,.nte as solenidades
7 d� Setembr'd, devendo o militares, a pnesença ,no des
desfile iniciar-se aCpós a re- fiie de canhões antiaéreos fa
voada dõs pombos e o dis-' bri�ados no' Brasil e' um

curso que,' o sr. Juscelino' grande conjunto de, bandas
Kubitschek proferirá da Tri-' militares, formando o Con
buna de Hom:a, armada jun-,I j'unto Musical do ,Exel'c'ito.

SUEZ EM CALMA
CAIRO e LONDRES, 5 (v.! fiada peJQ' sr. Menzies"

P.) ��"Até agora quem falou
I
declar.ou o presidente Nas.:

fui eu" - declarou o sr. Ro-, 'ser no transcurso da entre
bert Menzies, Presidente da I vista que concedJeuJ na noit(
"Comissão do Canal

.

tie de ontem, à "National Broa
Suez", ao' deixar a primeira dcasting company" e divul
reunião da Conferência do gadq pela tele'visão.
Cairo. O Presidente egípio cQnfir-

, ,,' , '. I n:ou, em seguida, sul!' deci-
��re,,(lentou o, ::nmelro i sao de negociar, na ,base da

Mmlstro da Austraha que Convencão de 1888 um no
não .devem se�,e�perados co-I vo acô;do garanti�do a -li-'
mumcados dlarlOs da Con-, berdade'de'navegáção no Ca
ferência, pois "as discussões' na!. "Após reafirmar a sobe
serão conduzida-s nUl'!:la át-I rania dó, Égito s6bre a meR-

,

mO'sfera ,serena e Co.nf�d.é.n-:- cionada via tráfego maríti-
cia!. '�;'''''�? �o/ revelou que l'eéusaria
"Serão .discussões e Íl�,�, :qualquer compromisso sôbre

,u.eg'ociaçõe3 é1S minhas' con- o COn tl'Ôle do funcionamen-
vej',giações com-·a.·missão che- to ,elo Canal.

'

RIO, 5 (VA) O gabinete·
io mtnisfro da Justiça dis
;ribuiu a seguinte nota '20bre
1 reunião ali realizada ontem

pela manhã.
�'Sob a presideu2ia do mi

nistro Nfreu Ramos, reuni
ram-Se hoje, no Ministério
da' Justiça, vá.rios lí.cteres da'
Câmara e do Senado; para

Leão cOI).ti,nuarem o estúdo de um

anteprojeto sôbl'e crimes'

I
contra a honra pessoal e a

IS -gurança do E3tado, prati-

I cados 'por meios da impren
I sa, rádio. e televisão.

o

meu, 'IMPORTACÃO Dt REVOlVER'ES ' '-�', t���o a���;t��êf���tiv��ec:��
RIO, 5 (VA) - R;velpu-se e 253 mil cruzeiros spndo o�, {tIvd':1!�açao haja sldo auton-

• •
,- "

J za a .

I que .o Bra�ll lmpQrtou du-, prinCipais fornecedores a '"
'

,I r�te ,õ ano passado, !lacta' Espanha, a Itália e TCheéo- M t O lea-O '

malS nada menos do que, '"

I
Eslováquia. I or O

3:400 qúilos de revolveres e' Acrc,Socentou a nota d0 KAMPALA, Uganda, 5 (U.
Ptstolas: �ntem, no Institu- IBGE que Os 3.400 quilo, de P.) - Depois. de dois mesesto B�as�lelro de Geografia ,e revolveres e pistolas vendi- çle pacientes buscas nas flo
Estatl��lCa, ' Segundo a�r�s- d?s �o. Brasil foram assim I Testa,

'

14' guardas do govercentou o IBGE.. � mumCla- dlS'cnmmadoll: Espanha (." I no cOnseguiram matar um

I
�ento .

dos brasllell'OS, atra-I1.250 kg.) a' Tcheco-Eslová-, leão qUe :vinha aterrorizando
�es

, dessas", ar,mas, deStin,adas�."
quia {:.344 kg.). a

_Ita,'lia
(271' tôda

a, reg,'iã,
o de

An.
kol-e, no

,3 �efesa e �o a�a�u� pes- k�.), com 3,8 mllhoes ,de cru_I oeste de Uganda. O leão ha-
I SO�IS, consumIU dIvlsas do zell-Os, 2;8 milhões' e 1 mi�! via dctvàTado pelo m' n '43
. paIS no total de oito milliões lhão, l'eSpectivamen�e. I pe�soas nOll último:'. em�:es.

(Pantaleão Atanasio)
X) - "A biografia das mulheres· até os 30 anos

é cronológica;' depois dós 30 é mitologia"
(J. Giraudoa)

XI) ""'- "Todas as,coisas são mo'eda's monetá:rias"
(Sanford) '"

, XII) - "No tesGuro Elo Estado encontrei
confortável aviário".' .

,

.

(Macuco)
,SARATOGA

, "

/

"

Haverá greve na

indústria de ener

gia, luz e fôrça Ar·
gentina.
BUENOS AIRES, 5 (UP) --

DIA 22 - Pela manhã - Recepçáo às Autorfdades i->-
8.000 trabalhadores da in.

Homenagens ao Exmo.i Sr. Governador do Estado, dr. Jor- cttstria de energia, luz e for
ge Lacerda. Aos· Exm{s. srs. 'Mipist;os' da Agricultura, ça de Buenos Air:'3, decidt
Aeronáutic-a e Educação. Ao Exmo. Sr. Secretário da Agl'i�

ram em .assembléía geral,
cultura, sr. Mário Brusa. Aos sr.3. ,Chefes de Repartíçôes a-realízar hoje iniciar a par
Técnicas do Estado e Federal e às demais autor_idades ,e

tir de sexta-feira proxima

"I
Prefeitos M;un�cipais" '-,'" 'uina série de greves para ::t-

As 9 horas: - Hasteamento do Pavilhão Nacional .

exigência de me'

.

- " " . polar suas, s ,-

Míssa Campal no Parque da EXPOS1- Ih' alár! 'o: ,-

, . ores s o".'
. çao, celebrada por S. ExcIa.

Revdmo., Os referidos trabalhadór: s
, .'

Don. Dani�!l �osti�, . _ . ',paralizarão suas tarefas PO)�
As 10 horas. - I�auguraçao. d� II., Ex�aslç.�o Mum� '124 varas na proxima sexta

cl�a.l de Sumo, �or S. Excía. o sr.
feira. A ,segunda greve será

Ministro da, Agricultura. Oradores:' 'nda terc reíras
. . . , . ,na .�egu e ..

a-' co

Sr. Prefeito ,Mumc�p�l de Co�cordla prxímas, por 48 horas.
e Exmo. sr. Secretano da Agncultu'-, Depois disso, será procla
ra do Estado de Santa Catarina.

mada UmaigréVe geral por
As 12 horas: - Churrasco no recinto da ExpOSição. tempo indefinido, com ex-

Palavra de S. Excia. 'o Sr. Governa- ceção do f�rnecimento ele
dor Jorge Lacerda, ,Sr: o-.. Carlos luz, energia 'e fôrça aos hos-

,

Buche1e e autórídades. pitaís, se suas exigências não
A 15 horas: - No Parque da Expoaíçâo Festejos forem aten�idas.

.

Populares. O SindLcato dos Trabal.ha-'
/ As 15,30 horas: - Inauguração do Aéroporto Munici- I'

.

dores Meta urgicos, ,que con-
paI, localizado na Cordllheíra da Pe- ta com 150.000 associados. '

dra Ferro. Falarão díversos oradores, 2realizará uma greve de
inclusive S. Excia. o Sr. Ministro da horas, hoje, 'como prútestó
�eronáuti�a e, o dr. José MaruJ;i" Pr.e- pelo que qualificam de tn
sldente do _�ero Cl�b� .de Concordla., tranSigência patronal� A

As 17 horas: - Inauguraçao, do Gmaslo Municipal Federacão -dos ComerciárÍfls
São José - Oradores: Exmo. Sr. Mi-

por su� vez, com 1.500.000
nÍ'stro da Educação e dr., Olavo ,Rigon. sócios, s'e reun1lÍ., hoje, com
Jantar Oferecino pelo Govêrno Muni-
Cipal a's Autorl"dades

' . o ministro do Trabalho par.l
e convidados' determinar o reinicio das ne-

especiais. Orador:� Dr. João "Rodri- góciações com oS empre
gues de Araújo, ",DD. Juiz cta Co-' ,gadorllls, interrompidas na
marca.

, semana passada.
- No Clube Aliança, grande baile em

homenagem ao Exmo. Sr. Governa
dor Jorge Lacerda e exma. Sra. Dna.
Kirana Lacerda.'

As 20 _horas:

I
I,

As 23 lioras::

Casà Brusque
AVISA sua distinta fre-

- ,

As 10 horas:'

As 12. horas:

Nota do Ministério
da Justica

PRIMEIRA PARTE:
Hino da Ind,ependência p. D.' pedr'o I
Ouverture de La �:eine des Concurso
Valsa Tri,te Amado p. Zéquinha de Abreu
Dobrado Euclides de, Araujo p. Pa. Cromacio

,

SEGUNDA PARTE:
Dobrado Leonardo de Campos
AlIa Stella ,Confidente p. Vincenzo Robandi
Valsf,l. Amazonas p. Geraldo Martins
D�brad0 Capitão Çaçúla - Marcha Militar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


