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Reage o· Barnabé Catarinense,
Comício de protesto e passeata em favor do ebõno, Toma posição a ·AIS'PI SI C.

gratula, portanto, com maís

e.sa iniciativa ela Associa

ção dos Servidores Públicos

de Santã Catarina.

CRESCIMENIODA PETROBRAS

i:>::.

RIO, 6 (VA) _ Em 'Seu prí- dente da República, o mi

nistro elo Exterior deverá
submeter à assinatura uo

chefs do governo Alvaro Lins

para a cherla da repr sent-i

tão dlplornátíca do Brasll,
junto a'o governo português.
Para preencher a vaga .e!)

iovo diploínata na chefia cl1
casa chi! da prestdencín . eh

lepública, contínua a ínsís
ir-se no nome elo ex-jnínts
;1'0 da JUStlÇ;1; 'I'an credo N2-

7€'3, atual diretor dã Cart in
de Redesconto, do Banco do
3rasil, cujas runçõe, são
-naís bem remuneradas e

Danton Jobim, dó Diá

rio Carioca, em l'ecente

artigo sob o título "Jor

nada de equívocos", es

cieveu estas verdade .. 1'0-

l'ajoc:ts e honestas:
"Entretanto, não há

dúvida que OS jornalistas
.são tlire·t.amcntc ínteres

sados num regime de res

ponsabilidade, em que se

dificulte .

a ação dos

aventUl'eiros da ímpran-
sa, A segurança em que

deve ser posta a reputa
ção do homem privado e

a garantia de que as crí

ticas (lirigidas aos ho
mens públlcos se conte
nham nos limites da de

cência e (la veracidade
das arguições . .._,. estas

constituem, certamente,
as nqções elementares de

um sistema de respnnsa-
-bíhdade,

E' graças a essas limi

tações que se tor.na 1)03-

sivel a existência de uma

imprensa Iívre, sem que
.

o imenso poder que a so

ciedade d('lnocrática nos

põe nas mãos constitua
uma ameaça à sua pI'Ó
pria estahllidade. Ní'ise

sentido, um estatuto de

responsabilidade. efetiva

da impl'ensa é defensável

e até desejável",
Acreditamos mais na

sinceridad� dessas, _p�la
v'l'as dQ que na ação' tri
bunicià do de'llutado' Se
bàstião�' N{'ves, o

.

qual,
para (lefendel' a liberda

de do j(}rnal do sr. Cal'

los Lacerda teve qUe (lei-
.

xal' em casa um revolver

• �!' � .,\., 'i

muito menos arriscadas para
3.S críticas. Por isso- mes

mo o sr. Tancredo Neves tem
relutado em acertar o ponto
do sr. Alvaro Lins e daí" ter

surgido agora. o nome do de

putado mineiro Paulo Pinhei
ro Chagas, que tambem é li
terato, Para a chefia do ga
binete da presidência.

Trigo soviético pa ..

ra' o Egito
"

CAIRO, 6 (UP) _ A agen-
cia noticiosa "The Middle

_Ea'st News" informou hoje
qUe 6 Egito assinou um acor

do com a União Soviética
para importação de 200.00:)

toneladas de trigo ao }jl'eç)
de seis milhões de libras e ji
pcias (a libra egípcln equiva
le à libra esterlina).

A .referida agen:!ia adian
tou qUe os embarques de, tr!-
go começarão· a chegar �o

Egito dentro de quatro 111,,

ses. Acordos similal'es com a

'União· Soviética já tom ,id.)
u'3sinados pelos eg1pcios fl:
versas vez s no pfEs:tdo.

Nossa reportagem esteve se v:rificaram, varres orado-' vembro até que 'seja feita a: runcícnárto estadual, precí-

prEsente na noite de 5 do,' s se manifestaram contra a' prnmetida reestruturação. I sa c deve ter uma melhoria

corrente a uma eoncentraçao atitude do _Governo de não: Mereceu ínt nro apoio e3-1 nos seus vencimentos.
.

monstro ;do fun�ionalismo atender a Justa, humana ':.1 ta proposta, bem como uma
( NQ:sa reportagem se con-

público da Capital realizada urgente reivindicação, que outra apresentada, no senti-j
sob OS auspícios da AsodMão � a concsçâo do abono de .. do de ser organizado um co-,

----

dos Servidores Públicos. Con- ]1'$ 1.000,00 a partir de A_ mício e passeata de protestai
forme fôra divulgado pela gôsto do corrente ano. CaSo não seja concedido 0\

imprensa, tinha por objetivo Afirmaram os funcíonárío , ubônn de ci·S 1.000,00. _ I
aquela Assembléia discutir a entre outras coisas, o se-II R3ina intensa expectativa Rib, 6 CU. P,) - O fatu- melros meses do ano, e. que

resposta do Governo do Est:l- zuínte: que não adianta rios- no seio do funcionalismo I ramento da Petrobrás' importa ·n.uma eco?omia pa-
-

do às reivindicações dos fun- o Estado figurar dentre os. quanto à resposta do Govcr-" cresceu axtracrdinarfamen- 1 ra Q Brasil de mais de qua-

cionál'i03 estaduais, levadas -ue nada devem, si os seus
I

no do Estado. . I te este ano e a emprêsa es-
I tro milhões e trezentos mil

à Sua Excelencia pela Di- Servidores vivem em situação
I

Está de parabsns pois, a' ta tal é agora, provavelmén- I dólares. -

retoria da A.S.P.S.C. le miséria.'. .1 A.S.P.S.C. que, íntenpretan- te, a que recolhe maior so- A Refina.ria Presidente

Aberto os trabalhos da As- Propuseram uma passeata do os anseios da classe, sem ma de dinheiro em todo o Bernardes vem aumentando

s'�mbléia pelo presidente Dr. amo prot· sto à resposta dv' demajogia, sem subterfúgios,' Brasil.
.

dir.inmente o seu faturamen

Helio Calado Caldeira, este, :1'. Governador no tocante
I
vem, mui: uma vez, provar I Até 31 de julho último;se- to. Durante todo o ano de

aPÓS convidar para secretá- ·0 abono. Depois de suficien-I que é, r�'mente, o p;::rta voz : gundo informações presta- 1956, faturou em querosene,

rio o Sr. Roberval Silva, Co- emente debatido o assunto,
I da clacss dos' Servidores pú-' das pelo presidente da Pe- ól�o. Diesel, óleo combusti

mecou a fazer uma minucio- OI' maioria de votos, foi ll.- blicos em Santa Catarina. I trobrás, a Bahia produziu vel, gasolina gás liquefeito

sa �xposição da entrevista ha irovnda uma sugestão do' Seja ela vitoriosa ou não, 1.1165.661 barris de óleo bru- I e derivados, um total liguí

vida com o Governador Dr. .r. Antcriio Dias -no sentido louvamos contudrr a atitude :0, com a média diária de ramente superior a três bi

Jorge Lacerda. le a "Diretoria voltar ao Go-! que tomou, pois, realmente, o G.!J79 barris nos sete pri- lhões e quinhentos milhões

di de cruzeiros. Em apenas
Nos'sa reportagem conse- ::-rno o Estado e fazer-lhe'

1 sete meses do corrente ano

�����iu;i��a�Ou:�l�:�s��oR�� '��1. t�l�q�l:�t�lai:�c�a;���!�a��� I EPOCA- DA RAINHA-.VITORIA
o faturamento atingiu a três I

.

t d
.

b d
bilhões·e quarenta milhões,

exposiçao feita pelo presí- .cítan o o a ono e
I

E C Ih B
I ultrapassando assim a receí-

dente da A.S.P.S.C. e que foi J1'$ 1.000,00 a partir de No- xposica-o do onse O rl"ta"nico
a ;:)g��nt�:overno do Estado ,-w-
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O-·�-;··-·�·I NO' T�atl'Q �'lvaro de Car- Vitória, representada

-

em

ta

lotak�i::i�aPa��:�i�ente.
dará um aumento de venci- '.. _- '. �valho, eJíll col�boração com a 'todos'os_ (\el!lS _a'spectos _ o; ��el'l1ard�s CGu�at.ao) pa�sa
mentos a partir de 10 de ja- ,Em vjl"Í:mle _de hoje- ser dia Sc�retaria dê' Educação. e da org-an�aç� polí,fié."i!;- _ " , r�_em. bre.ve,3..1..efl.�?J:'.9 oleo

, . ,

d d
'T. �..,1>' I

� d,·J lo Réconcavo bll.lano, ese-,

neiro de 1957 com bas'e no �ermdo, consagrado a ln e- Cultura rea'iza ne3te mo- o mOVlmenuO "_oCla ,·\0 ",'

I
.. -

.

'" ' , '; ",t '

c
•

� tando pá ra ISSO em exe.cu çao .

Sa:ário mínimo. pendência do Brasil _não ha- mento o Conselho Britânico, dLes, com alC,Ul"t: ·tua, pm -

l'd '10'- • ,

. as mce I as leClllcas necesa-

20) Para esttlc10 deste au- -relá serviços em nossas ofi- a primeira das exposições Lura, escultura, teatro, hte-, .
-

menta nomeará uma comis-' cin3s, com O que não circu-! t:mporárias que �nvial'á a l�alUl'a; ilustração dJ livros', nas._, .'

-

. ,
-..

.

I d
.

-

t
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a ·t F I Tambem a Refmar1a de
são da qual farão parte dOiS ·9.l'em03 amanha, (lIa 8, vol-, no:so Estado. ecoraçao, raJ.S e C. az

1\/f •

d
.
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'

t
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O t d t t d'
. - . matanpe a'umentou a p1'o-

Servidores indicados pela A. tan o a 'aze- o SOYllen e no l ema a presen � expo- pal"e a exposlçao uma se-
d .,

.

t: O f
-.

I
. I . - -

E dR' I
' .

.

'I'
..

d t t uçao em 1906. . seu atu-

S P S C I prJxiUlo t ommgo. slçao e a poca a· aln 11 ne. va :OSlsslma e re 1'a os
" .

que vI'nha pondo em suo-
. . . . . . l'amento total em 1955 fOl

3°) Estudará o aumento do
._

VAI COMPRAR ARMAS DA URSS O
dos gl'andes mtelectuaiS. do

de pouco mais de quinhentos res frio.> o diretor -de um

;tlil'io família: .

I .

.

.

.

.

tempo da RAINHA VITO-
e quu�nta e um milhão dE semanário local - o 111es-

40) Atender'a' O·S servidores I
HIA; entre outros vêm-se o dcruzei!'os,' dando a média mo que, POI' causa essa

inativos. I AFGANISTA-O de Charles Di�kens, cujos d d'

.

Romances estão sendo ver-
mensal·-nil quarenta e cinco arma, an ou sen o guar-

5°) Mandm:á estudar a ele- . milhões e pouco, Nos primei- dado .pela polícia ...

vação das pensionistas do NOVA DELHI, 6 (UP) dial, al[!,llns aviões ingl�:ses
I
tidos para a no:sa lingua de: ttl's' �t!:ts' n1Mes \I fi o' Hr5'6 o

·'d.,.·

... ":x·� x"
.

Montepio do Estado. Os . obs2rvadore's militares, da me3ma época e um arse- Lewis Carrol! állt@r.deAlicelf·!"t'··"""t·'''·''·'1·'·"'' ,.,.!' ·"A·pe·saFO de publl'car a
,

. I _

,', 'i I a uramen o �tln;glu.'trezen- RIO, 6.. (VA) _ O p'residen-
6°) Dará um abonõ de nesta capital, informaram, nal de pequenas armas, de

I
n.o PaIS das �ara"illras, dIDIl-, to:� iI:!' �inkJu:éilta 'e dois ini- decisão de l'ecursos do �e da 'RepÚblica sancionou a

Cr'$ 500,00 (quinhentos cru- hoi e, q:ue o Afganistão pro- procedência russa e ingles''') zabeth Bl'ownmg a poetisa Ih
t, ' I. �I "'h!/' t" '1

.

BI'a.co do. Norte, a l'm-' "
.... f.oes e qUlI1,. e;l1 os mi, re- _

ei do Congresso que altera

zeiros) nos meses de Novem- vàvelmente vai compraI' ar· declarou pelo. r��i� de K�-I �os f�'rrío�o.s·' son,etbS' 'Phr�u-i slIltado H"médiü mensal de prensa governista e os )S dispositivos da lei do im-

bro e Dezembro si a arreca- n:�� pequen��, tan��e.s e a- b.ul que o AfganLtao havJa
I guese�, Tnan�,kel.a�, o

. r�-II pouco mais de cinquenta e udenistas ainda se 1l103- Josto ele renda, institui a

dação da r�ceita pública a- VlOes da Umao Sovletlca. Os firmado. contrato com a Rus-' manclsta da Ferra ela Val-. oito milhões e setecen tos e tram insatisfeitos, POr- ;ribntaÇ'ãü adicional das pes-

tingir a 'detErminada impor- informantes disseram qU.2 18ia .e, :checQslováquia para
I
dad: s".

. I! trinta mil. '" que, até agora, o concli- "oá's jurídicas sobre' lUCl'OS

tância. já se sabia antes da

nec2ssl-1
agmslçao de armas e muni-I A exposição encontra-se él-! "p'gi·'aiW úiíciadas aS obras cionado e'Má !saindó; 'pela �m ,elação ao capital socia-l

Submeteu em seguida à jade do-Exercito afgão de ar- ções a fim d� reforçar as de-; berta ao públi�o por alguns' de arnpÍiação' de 7.000 pal'a gal'upa i !d'a' preclusão... às reservas, opondo veto

deliberação da Assembléia a 118:3 pequenas. As forças do, fesas do palS. A�rescentou dia: das 9 às 12 e das 14 às 'glt:tloo 'l)�hl'isl'('j'm't'ió'S\··Ra!ica·. No mérito ainda não foi .parcial a algumas expressões

re:posta do Governo do Es- Afganistãc �on�am com uns quo. os contratos foram ne-117 horas, sendo especialmen- 'i)'rrcidatl'e) da Re'fhüida' de examinado... E, êsse Iftigos que considerou con-
tado às reivindicações da �2, tanques Italla,n03: de an- �:O�I��OS, fo_r� de qualquer te con,vidados. Os estabeleci-I Ma�aripe, que deverão est.al' mérito é enorme.. no trários aes interesses nét�io-

classe. Acal.orados debates _2:; da segunda guerra mun- vbJ e uI. o pohtlco. I men to� de enS1110.. cone! u ldas em 1958. terreno do crime... :lais.

----c�iusão
I
n1ero Equivoco, porque bem ........._.._.·.· � m _ �.�•• ......,._ 11.m. regime de tendências �o- vos puta acreditar que os '-a_

percebi que o depoimento de' � 2 I t LO SR. lVIINIS�RO DA .Jys� que V. Excia. leu tre- :. O M..
.

d J
-.

�
ela IS as.. .

tuais comp'Onentes da cô,.f1la-
TIÇA -'" Devo amda retIficar I �ho,. era do Reitor da .. ni- t,:. Inlslre a usJl"a

(MUltO bem)., l'a dos Deputados não pos-

a rcferer.�la que o Deputaelo, verclclada I I ,y
O SR. F�pRE!S DA CUNHA: suem mentalidade e seQti-

Ernani Sátiro fêz a um de-I
'

,_o • :.
• Peço a palavra. pela or- mentos diferentes daqpeJes

poimento que n�o li_ e �m O SR Mr�I?TRO J?A JUS-; � na.
., .. :.,_' ..... " Idem, Senhol'i Prestdente. n1eus .c0xnptmheiros de l�gis-

que não me baseeI. Nao h e' TIÇA _ FOI ISSO mesmo que. ""

�
,,� ,�,,,,' " . � O SR. PRESIDENTE: lat�ra:,{,4:)'imento, por isso, a

n=111 111e baseiei no depoimen�', entendi te�' havic;!o equi;oco., � CaA.m'ara. d D
-

...,., 1 ·'i' - . 'II Tenl a .p�lalVra () nobre cO.ijJ1a:nça de que não esta-

to do Ministro Salgado.Euh de V. Excla. razao por que � OS'
.

ep 'fado.s '(' � DeButa,do.;· "'" '.!, - moSl-mfimdereg'ime. (l\fu�-

tópico dq dEipoimento �e�to I declarei que ia l'etifi�ar !les-! ': .

'JJ," � O �R. Fx,.O�� 'D�.:CUN.HA:
·to bem). porque o Poder E):lI:e-

na Polícia pelo Magn�flCO sa parte, portanto nao tmha
..
"

'i 'í .i " .. ", •. , .".',
. ., �

•

.11 I r�)I"'(,s�lW' q��s!��,. d_e or- )l�tivo e O' Poder LegiSlativo

R·t d U' ,'d de do f·t al sa-'o alg'uma ao Mi
.

"

.

.,,, , " ..,',., "'1 ( em em revlsao do' ora- hao .:_de· '�ab r "cumprir o seu
elor a l1lVerSI a e.lo u..

.

c -, " 'ExllDsiçao do Exmo. Sr. N '-'eu Ramos' < dor) _. S' P 'd t'"''''
-

BraSil o SI' Pedro Calmon. nlstro C�OVIS Salgado, mas, ". . . . . _

'1'1 , ..

'li i .

.
. I" ... resi ..en e, V. dev!!l'. (:".d, •

•

O S� Ern�ni Sátiro _ Per- sim, ao Reitor da Universida-' :: M�lllstro da Just�çn, e as lljlt��pela�oes "j,.... I Excla. �e fez lel,l1bnu ... há ,f;!ª--P "os' votos que formulo

mita-me V. Excia. Eu não a- de. Dr, Pcdro Calmon. Des-I .. feitas a S. EXCla. com a� respectIvas
,,.:,,. �: P�lUCOs msta�tes, .que eu ta�_ nesta oportunidade, depois

firmei que V. Excia leu o de- t a r t e, h31:moniza�o-nos, o � respostas, na sessão do d�a �:21-6-56. " .. ".,: �; �;m fst�v� mrSCl'l�o. p�rn: i�- d�s·palavras que. v�o fi�ar re-

poimento do Ministro Salga- qUe me satlsf z p!enamente. .. I
.

"" _�_e ai';)' St . ./�I111�nO.)lt, glstradas nos AnaiS do nopre

do, mas que leu trechos �e O SR PRESIDENTE:
,.

I .�"'••"'."';'''••''••''''''''''''-_.J"•••••".. �.;-.;,. � -._ - .- -

.

._". : a� tend!Qyp",ll�tr� titular

I' Deputa�o Frota .Aguiar. .

depoimentos. Peço a V. EXC13. A Mesa leva ao conhecl- I :

.

I
",

.•

_:I.! :: os ln erp;e.al}t�., feIto ·de·s- ConfIO nO r·eglme, confIO

éonsulte as notas taquigra- menta do Sr. Ministro que ! .

,' ..,.

".
.. II cam�al'! Ilil�atena para cam-, nos homens que o defendem

ficas e verifique a veracida- está esgotado o tempo, .itL póvo brasileirô: não se ilu- I Excia., que era o Govêrnoi trama um golpe de Estado, po d�fer;:nte daquele _que de- j (muito bem); palmas pl'olon
ele do que ,,�tou declarando. I e�n face àe prol:rogação, de3- dam OS homms do Govêrno do -Sr. Café Filho �aqa . f.êz; a implantação, portanto, de �er�ll1ou ll. Po�voca�ao de �.' gad�s), confio �a i!lteir�za de

O SR. MINISTRO DA Jl.!S- i
tmaelo, a S. �xcla. para pres-. nem a Nação _ I;stamos",em nem a-clíou\ qUb"a Oãfnal'a l§,ej unia ditadura.

" xCla,. n<?s _ estllt?S ter�os, da carater e !la. dignh!ade �o,
TICA _ Eu entendi aSSim, tal' esclareciment�s a esta'!-im de regime...

.

desmo.ralizara cólh a desmei:'! O Sr. Georges Gaivão _ Co�stltUlça� da, _Repubh?a, �omens p_ubh,S,Os. deste PaIS;

_ l11a's, diante das explicações ..9a�a e responder. as interpe� O 8r. Armando Falcão _ ralização do Deputado Bruz-' Não há p:rig.o, porque V. �e:sto da. mscnçao. (MUlto eles saberao na hora exata ...

d_: V. Excia. retiro.a afirma-;laço s do'Srs. I?I?Putados .. Isso querem V. Excias! zi de Mendonça, I Excia. n�o .e:stão no poder!, e,) ,,0 s�: Armando Falcão -

çao de que V. EXCla. se. �a-. O SR F.ROT� AGUIAR.. O SR: FROTA AGUIAR -'- O SR. PRESIDENTE _ A: O SI'. UltImo de Carvalho O SR. PRESIDENTE,'
Como Ja soubemos, no. pass,l-

ja ref�JS.Í.do ao i�ustre Mll1�S- .

Sr. PreSidente, pela .or4etn. Senhor �inistr?, n.ã?
aeredi- Mesa pede ao. nobre o_radar

,.
_ Os golpistas _são V. Excias? I Com a pa�lj.l'r.� .fl Sr. Minis- d?.' '.' .:.' L

tro ClOViS Salgado. Eu asSim O SR PRESIDENTE. : to - e'111SSo nao vai nenhu- que conclua sua que�tao de O SR. FROTA AGUIAR - . tro da Justica.·
.

O SR MINI8T
ouvi, mas, uma vez que y. Tem a palavra, pela ordem,,,ma desconsideraçãlo a V. ordem. ,.

E' mais uma prova do .enfra-' O SR.)vf!NISTRO;PA JUS-' TIÇA _:._
RO P,A JUS-

Excia declara não ter feito o nobre Deputado Frota A-' Excia. _ não acredito na a· O SR. FROTA AGUIAR -' quecimento do poder civiL.8e TIÇA ':.. ..,'.. 'dtl'vs"i ri"; �l!!llf.lll o s,eu

referência ao Ministro Sal-
I

guiar.' puração das responsabilida- Vou termina!', Sr. Pwsiçlente, I
1!m1:; golpe de estado se �imià. S�. Pr��íd-ente 81'8 Depu- t�nt�s ��san.� sses, cO,ns-

,ga.dJ, seria ,de�el�gànte da, O SR. FROTA AqU��R: �es. O. Poder Civil ê traco e II e .eI? ',atenção ao .1�inen�e
I

tlità�ura fôr imp!a.�tada" nól tado�, a�radei)ço:lhes 'a gene- � extralegaal. f�u�tm: l.eg. in:�
mll1ha parte ll1Slstlr. I (Para uma quC�tao de:: 0['- lI;CO?ISlstente,. e ,os' '. respon· Mll1lstro, 'que nos "hSlt�, del-j Dfa'sll, posso afirmar_ que" oi rosidade' 'córl1 'que"me '. OUVl-

I

to bem De:'
.

-d
o. �n:: mu)

O Sr. El'llani Sátiro'- Per- dem) (Sem revisao. d? ora- sa'vels �las vlolencnas prati- i xo de" 'responder. ao l'];ust�e: e3'l?irito democrático 'dio 'povo! ram, :rellfir;rnaçá'o' c:!'àqúela ge-I d SR ·P���ri��l�S.OS \.
mita-me, mais uma vez. Creio dor) -:-, Senhor �re�lde�t�" ca,d.as, 1i�0 altas autol'lidades Deputa�o;' 'por MIl!�s P.erais. bl;fl.\3�-leiro há de repelí-ld.: nerosidadEl..com q\l_e fui aqui Mesa agradece' Ol cdm 'arec'[,'
que a hones�tdade com_ que Sr. Mll1lstro,' te�clOnava"';ll1� t ;l1l11tares:.. .

I Sr. Presld.ente,. Ja� s� mur-, (��lltO b�m)." O re.g��e ... ,que: pJ:emiado . du�ante quatl'Q. �- mento,' ,a esta Cas . .do. 'Sr.
tenho procedidO nesta Cama- térpelar V. EXCla. O tempo \ O Sr. l!ltlmo de CalvalhQ.mura por ai, PGr ffi:d.mfestos. Vier dePOIS nao sera esse· re-l nos consEcutw0S.. ' , .

-.

MinisÁro da Justic
�

S
'.
d '

ra. dá-mª o direito de dizer não me permitiu. Mas ·como--O Governe Café Filho in-: O Sr.· Af1rtalld�. Falcã.o -I gini'e falido moralmente fa'" "Passei'"nesta"Casà uma das Ne"r'eu"Raln .' -�, .ed,�ah- o�
t t d N

-

d I· di' ··t·· d D 'A" I i .' ,. . , . Os recoruan o a-

que, mesmo por engano, se' l.lepresen an e a. açao" e·' va u -o esc�1 ano o 2PU"1 nomm05. , ,lido; êsse regime d� p�'e_v�.r�- f�ses mais' felizeS" da minha; ver S. Exci�. re�ídklo 'de'

tivesse afirmado que se trs:-, seJO ac�ntuar, diante desses tado Bruzzl d� �endonça,.- �?R. FROTA l\GUIAR _f eações de subornos, esse regl-! Yldá, pHvá,hdo com' homens fQrma: . eXemPl�l',., ... tltH;ánte
tava do. depqimento do M.l- acqnt�C;lmen.tos, .e .de 0ilItros .que teve seus m,ovels postos,: ..

: �31 do .cU-l?-he�lm�ntO>- ela me de negocistas. Não! Será I compenetrados de suás re'- uatro anos os de$tino!l ,des
nistro Clóvis Salgado, havena' que sao elo conhecnnento do na rua, O Govemo de ,v. OP\l1:taO ppb.\lç!:tI;· elg. Jl\te se pm regime de mqrp'l\dade,. pon�abiPdftdes, 'Tenho ·lilOtt· (a Casa.

' "

.,

"

.'

.•
� -" I'

Alteracões na· lei-
,

.

do Imposto de
renda

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Setembro de 1956

INDICADOR
'C O S
.8R. JOSÉ TAVARES

IRACEMA

M -e D I

DR: \"ALMOR ZOMER
GARCIA

.PROFISSIONAL
DR. NEY PE&RONE ,

-

. Mijtt !{, -�-'N .

lorinado p ...... " ..� .. ,.h.a!'
-

acro

:1al a. Medicina UIÍlverlldade
do Brasil

RIO DE JA.N�lRO
Aperleiçu.unemu 06. ·'(.:ala. a.

, Saud., São .Dalgu,I",
Prof. "' ..rnand- Paúhno

ínterav por 3 aL_ó> do l:>erviço
-

de Cirurgia
Prot. Pedro de Moura

OPE.ltAÇOJ,.S
CLISICA DE A.DULTOS

DOENÇAS DE· SENHORAS
CONSULTA.3: [,iàriall!ente das

7 - 9,30 no Hospital de C.lri

dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório ii rua João Pinto 16 lU
..ndar.
RESID}'l;NCIA - Rua Duarte

�chutel, 129 - Telef. 3.288 -

,JuS Serv�ços ó" Clínica lnfanti I' "florianópolis.
Ja Asaiatênciu MunLipal e ·Hos DR. CESAR n.�TALIIA DA

FitaI de Caridade
.

.
-

:U!IIICA MÉUlCA UE ChIAN· SJLVEIRA
ÇAS,E _

ADULTGS Cirurgião Dentista
.

- Alergia -

.

d lt
Con8U ltório .

-

Rua }'�l'Des Mio", Clín íca de A u os e

nado, 7 - Cunsu h.as das 1ó à. Crianças B.aio X
1l horas. Atende. 'com Horll

Mar-'Itve s ruenc ra : Ru .. Marechal Gu,
:,0."1'111", 5 - Fune: a78a cada.

Felipe Schmidt as. A Sa-
.

DR. JüLlO PAUPI�Z las 3 e 4.

·.FILHO \,- '. I ,�O pm::.vlE!flO .sIN

ADVOGA.QO(SI- ,

Ex-interno da i!O· en.termar.a
e Servjço de gastro-enterolo_gia
da Santa Casa do Rio de Jeneíro- DR. JOst MEDEIROS .

Prof. W Berardinelli). IEIRA F-' t
,..,

Ex·intern·o do H08pi�al mater- "
V

O 'Oc-OP Iallidad��ENt��r�TERNAS _ Caíxa Po���O�:ODO Itala'
.

�
.

.

.Coração, Estômago, inteltino, ';Santa Catarina._
fígado e vias bilia�es. Rins.

gE7ê�::f!��8:±:�:::::::' ::: VR. CLARNO G. M,éxima perteiçãe e rapidez.'
Fone: 3458.

-, GALLETTl
-

. ADVOGADO _. R J'" C IhRua Vitor, ·Mei�e\es, 60. ua - erommo oe Oi
FONE:: 2.4�8

F_lori.mópolia -= - - Edifício João Alfredo.
Sala 18 10 andar.',

.

Diolomado o.. la �'a('uldade Na
cit:aal de Medicina da Unlver

aídade do Brasil
E',·blterno' por concurso' da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
I!:x-interl)a do. Serviço de Clrur
(ia du Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio -de Jan ..iro
Médico do Hospital de Cartdade
I! -da Maternidade· Dr. Carl ....a

Corrêa -

[JOENOAS DE SENHO�AS -

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

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

das - Tel�fo�e 3035.
Residência:

- Rua: Gene ral Bittencourt
rol.

.

Telefone: 2.693.

lJOgNÇAS Nf:RVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustlu; - Complexos

Insonía -\Ata(,ues � Maniaa -;
Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. 'Psiquiátra do

Hospttal-Co lõn la Sant-Ana:
CONSUb.:róRIO - Rua Tra··

.nno, 41 -- �as 16 às 17 horas
RESIDÉ:NCIA: Rua Bocaluva

!�9 Te!. tflOI

DR. ARMANDO VALÊ·
RIO DE ASSIS

D

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
a::ÉDICO

Com práticH no Hospíta! SiQ
Franci8'(.'\) de Assis e na r)lntu

· Cesa do Rio de Janeiro
CLlNICA. MÉDICA
CARDIOI.OGIA

Consultôrto : Rua Vitor Mei·
roo leso 22 Te!.'2675,
Horários: Seg undas', Quarta� •

Sexta feiras:
Das 16 à., 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

mídt, 23 - 2° .andar, apto 1 -

1'e1. 3,002,

OR. HENRIQUE PRISCO.
Pl\llATSq
l\1tDICO

o.peraçõe� • ,Do..nc�" II .. � ..

aboras - Clínica de AlluHos. _

Curso de Especialização ri"
Hospital. dos Servidores do Ea·
tado.

'

(Serviço do Prot.·
,Andrade).
Consultas - Pela

Rospihl de Caridade.
. Á tarde das 15.;;� hs. em !iiAn·

te no consultório á RUR NUII""

Machado
-

17 Esquina
-

de T'ira-
dentes. 1'1'1. 2766. _

Reaidência .:_ r.on Prps"'Ipnt.1>

Coutlr ho 44. Te!.: 3120.

M'ari-ano d,

\
maríhã n�

UR. MARIO DE LARMO
CAi'JTIÇAO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

DQençi;.s Internal
CORAÇÃO - FIGADO -. lUNS

.z: INTESTINOS
Tratamento, moderno da

.

SIFILIS
Consultório - Rua- \'Itor Mei.

eles, 22. " 1\

-. HORARIO:
Das 13' às 16 hõre s.

Telefone: Consuttô r io - � . .ub

llef'idi'I:"'la: Rua José do Va I ..

f'�reira. 158 - Praia da Saudal�$
- Coqueiros

CLINtCA
(M'

OLHOS - CUVIDOS
E GARGANT'Á

�
DO

DR: GllE!WEHW n ,\

.
FONSECA

Chefe do Serviço de 1.'Í'n]{1
NO do Hospital de Flo,·iarr"r·oli"
Posste a' CLlNICA os AI'ARF:
LHOS-MAIS MODERNOS P ... RA

TRATAMENTO das UOEN(;A,�
da ESPECIALIDAD�
Consultas - 'pela

.

mal:bii 'li

HOSF1TAL
Á TARDE - das 2 as ó

no CONSULTóRIO - Pua doe
ILHF' 1. nO. � .

Rh,_ DENCIA .- Felipe Sd.

midt nÓ. 113. Tel. 2366.
-

/.

DR" A�TONIO 1\lO:'';p
..

-

DE AIlAr.AO
ClRUR(ÚA TREllM.-\ I'ÓLOl;t.\

·

Ortopedia
Co ..sultÓrio: João P "til. 11'1

Das 16 às 17 dlàriarnente

Menos aos SáLado.
Res: Bocaiuva laó.

Fone.: f- 2.71".
I

DR. LAURO DAU'&,\
CLtNlCA GE'ltAL

ELpecialista em moié&tia. d ..

Sen�lO:::'as e vias urinária ...

Cura ra.Jical, das illle"çõ,e.
agu'das e cron;('1Os, do aperelbo
'enito.urinário em alnllOIl OI

,�xos.

Doenças tio aparelilo Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário:' 10'h :is 12 e 2',2 ás fi.

COllsulLÓdo: R. Tira.!entea. )2

_ l0 Anda r - - t'one: 3�4u.

Residéneia: - R. Lacerda Cou
. d nho, 13 (Chácara do E�pallba

- Fone: 3248.

DR. CONSTAN'fINO
DIMATOS'

\ MÉOJCO CIRURGIÃO ,

!)uenças de -;;enhorlls - Parl.;.
_ Opera';õep - Via� ·Urlnárla.
Curso de

-

,per!".. içorment·, e

"ng'" prática no� Hospitai. de
,

;'luenos Aires. ./ �
C(ÍNSl:JÍ..'i'(JRIO: Rlia I<'elipe

-khmidt. n�·. 18 (sobl'adu), }"úN F
•

:i",I�.
-

�

HORAJ{lÜ; das 1-6,i. 18 bo·

'-as

IÍI'si di·nl'i a : Avenida Ri"

,'0, o. 42.
.� tend� ('hamadol

Telefone: 3296.

IIran·

/'

----�---�-

• DRA. WLADYSLAVA
.

W. MUSSI/

e /

DR. AN"fONIO DlR
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
IJERAL-PARTOS

Serviço �ompleto e ,especiali
tado das DOENÇAS DE SENHO·

RAS, com modernos métodoa de

<liagnósticos f' tratamento.
SULPOSCOPI.\ - HISTERO.
SALPl.'lGOGRAFIA - METABO-

· LISMO BASAL
-

Cbdioterapia por ondas curtal

Eletrocoagulação - Ralos Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edi{icio do Montepio.
HOT-'rio: Das 9 às 12 boras _.

Dr, MUSSI.
.

·I)as ló às 18 bora� - Drb

MlJSS!
Residência: Avenida Tmm

powsky, 84.
.--_ .._"

nB. ALVARO .,F
CARVALHO

MÉDICO D\ll CIUAN<;A.�·
PUERICULTURA' - PEDIATitiA

;_ ALERGIA I'nFAN'llL
C'msult(>rio: -- RU!1 _Til·adel.

tes n. 9. . .

.l{csidêllcia: -- Av. H.rc,lIr,

Luz n. 155 . - 1'el. 2.5�tO.

Horáno: - D .. 8 l4 àd 18 h"

,'as difriamenw�' _
DR. JÚLIO DOlN

VIEIRA
MÉDICO W N

ESPECIALISTA EM OLHOS DR. N,EW'f)
')UVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA DóAVILA
rRATAMENT0 E OPERAÇõES CIRURGIA G,ERAI.
hifra-Vermelho - :ll!ebullzaçio - Ooençl!s de Sénhorat _. Procto

,Ultra-So� logia _ Eletl'lcidad<! l\: éd�"a .

! !'1'atsmento de_ alnualte lem. Conctltól'ió:. ltuá Vit.. 1 Me,-

.
oper�çio) .

-

"eles n. t8 _:. 'i'elefoll�:' :-\,{07.
Anglo-retlnoBCopla - Receita de

I
Consultas: Das 15 hura" ell

Oculos - l\lodernc equipamento d' t
.

de Oto-Rlnolari'ngolo&,la (unlcc I�e�·dência:. F'one, 3.422

H á· ndo. ES9ta�0.) .. L �Rua: .lllumellau n, 71-
or FIQ as a. I.. uoraa e

<"J�
.

16 às 18 horas.
'

.

-Consultório: - Rua Vitor Mei.
DR. A'NTONJO .nA_ 'l'IS1'A

t"les 22 - Fone 2676.

�es. - Rua Sã" Jorge 20 - JUNIOR
'-Fone'· 24 21.

Nu-

CLlNICA ESPECIALIZADA m:·
CRIANÇAS .

ConsultM das 9 ás 11 -boru
Res� p Cona. PU�Te Milluelinl'to

12.

_ DR. \'!ARlQ WF.N·
, OHAUSEN

CLIJl1TCA MF.J11('j OE .\01.JL10S
.

E _CRJA!'IÇA�
Consu:lt 'I ri o � Rua ·Joã.o Pin

to. 10 - Te!. M. 769.
-

Consu1ta�: Das 4 às 16 bOTas.
Residência. Rua Esteve. Jii

nl.or.. 46. T.el. Z.812 ..

DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos

e' Crianças
Consultório --: I;,ua

nes Machado,' Í7.
Horário das Oonsultas -

das 16 às 17 hotas (exceto
ao� 'Ilhados).
.desiopncia: Rua Viscon

de ,de Ouro - Preto, 123

Te!. �1)59.

ADVOGADO
Escritório e Resi.:lênci.a·
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone' 334C

t••••••••••······��···

D E N t 1 S TAS

DIt. SA}IUEL FONSECA
cunrnc IAO-DENl'ISTÀ

Clínica - Ciru.rgia BUC'llI -.

Protese Dentária
Raioll XDfAi���r�rmellau �O NOS CONFO�:rAVEIS _!tICR-º.::9_�I:f$p�_D_�
Consultório e Restdêncía} I BIOJOO «S"L-:..'BR I'SILII'BO .....

!tua Fernando Macbado, n. 6 f' II - "

Fl'nOl:_ 2225.
.

-

i Florianópolis - ltaiaf - Joinvi1le � Curitiba
'-

C.nsulta.: da" 8,00 às 11 bo· .

_ .:
.

.; :- .:::,_ '
__= ..:_:...:;;��=.� ..::

ras e das. l4.011 &.8 l8 b .."a. -I Ag-'e""n-ct·a 11.0" Deoooro d
Ex.clusiY8.ll_Ien.ê! com bota mar· • Uo.. esquIDa a

cada.· ..• Rua Tenente Silveira
::;aLado - das II as Ll!.

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

DR•. LAURO CALDEIRA
DE. ANDRADA

.!

CIR'URG1Á1)q)EN1JIST.\
CyNSULTóRIO -- Editlci"

Pa'rtenon - 2u andar. - lIata
203 - Rua Tenente Silveba, ,n
Atende uiáúamente da. II à.

II boras,
3as e óas �a8 14 a. 18 hOMa.

- III as 22 1.0Ia•.
Conie. ClOna iJentadural.e Pon-

es' .dov.eis dI' Nylon.
'

AI>!\IINISTRAÇAO .

6edal:ão e Oficina., l raa Coa
,.'beiro \Iatra, O. 160. 'fel. 1022
- (�x. )'ostal -139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
GeI"ente: DOMINGOS F. D. .

AQU1NO
Itepres.mtalltel:

Represellt�çõe. A. S. Lara.
Ltda
Kl'l Senador Dantal. 40 - 6°

endar..
.
fI'L: 22-S9!!4
Ruá 15 de

Rio de Janeiro.
Noverubro 228 6"

':'
IXF(II ..... _"ôES U rEIS "�

___ o o _. • .- -

A V I SO
Dr. Wilson J. Bleggl
Cirurgião Dentista

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

mudou C'

Alfredo",

esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 1° andar,
sala 16, onde continuará atendendo no seguinte ho

rário: 9 às 11 é das 16 ás 18 horas.

-Tratamento indolor -;- Pontes. móveis e fixas -

Pivots - Dentaduras anatômicas e' ctrüreía.
.,.,..._._....:................;a.....,..............-.."..-.-.,...- ..................-w-.��.�..-tlI'.

.;. A HOfl.-'\ ,1)l)

TÔNICO ZENA'

E FRAQ,UEZA, TONlCO �EN.\
_uA MESAl

�--r------------------------------------------

e
Viagem com segurança

rapidez

E�.e.li florianÍlfulis �ID.
. �'�ER�ÇOS ATd-1LIZADOS' DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS, LTDA.

'Cranl!Porteil Je Cal'gas em Geral ent"'e: FLORIA.iIlõfO
. LlS, _PÔRTO ALEGRE, Ct:RIT1BA, SÃO PAULO. RII

D� .1ANEIRO E BELO-HOR�ZmnK

Matriz: FLORIA,NÚPOLk
Rua Padre Roma, 4� Térn:o· Rua
Telefones: 25-34 (Depós ih) J

25-35 (Escritóril' \

Caixa Postal, 435
'

End. Tele2. "SANDRADE"

Fi I iHI : f" (TRTTTT?A
Visl onde do Rio Brancf

):12/:;6

n .!<I't A no
-_

•.--.---_.--.,.

Acabam de chegar os famosos fogões DEX-GAZ, a

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

Unico fõgão fa J 'cado no pais, com forno completa
mente isolado com 1� de vidro.

Dístribujtíores exclusivos, IRMÃOS GLAVAM.
Rua: João Pinto, 6 - 'I'enefone, 3531.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO �LORESTAL
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 eéonômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de -terras e lavradores em ge

ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E'DERRUBADAS DE MATO
Nenhum 'soprietário de terras ou lavrador poderá

\
[.roceder que•.• iada ou

_

derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando Os
infratores sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

sementes de espécies florestais e de ornamentação, 'para
fornecimento aos agricultores em geral, interessados no

reflorestamento de suas terras, além de prestar toda

orientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
lidade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
110 Banco do Brasil, com juro� de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a

ebtenção de maiores esclarecimentos e requererem auto

rização de licença para queimada e derrubadas de mato,

.devem dirigir-se
/
às AgêT!ci::ts Florestais Municipais ou

diretamt;nte a esta Repartição, situada à rua Santos
Dumont nO. 6 em Florianópoli,s.

'Telefone: 2.470 - Caixa _Postal, 395.

Endereço -telegráfico: Agrisilva - Florianópolis.
3� C�
�.-_._-_._..._.......-_...."!'.-. ..-h....._........_-.-••_......_-_-_-••_-.-.1".-..

L'l"OA.T.·!f>folle: 12-30

F;:n'l: Telf'''. "SANTIDRA"
A MAIOR OPORTUNIDADE PA�i\ ADQUIRIR

Filial: SAO PAULO A I!'pnl"Ía: ?()HTO A LEGR'F.
"Riomar"

o leitor elll'ontrar6-, neata· co
'una, informações que n;;;cellita',
lià;"anlente e df imediato:
JORNAIS T"lefo:le·
O l.:sU-jo . -, ....•..._. .' .',Ol!'2·
.. r;�zeta .... _ . . .. ..••• 2.666
Ilií.rio �r c 1.·. .. .... _3.67-9,.
Imprens� ,�i�_, 11 .•-;..... 1.688
HOSFITÁTIZ

.

Carida :

( Pr"vedor) ,'o ••• "
2.314'

(porta .. ;a) : 2.036 / " .

r�[����eR�:t::�::.:;6���::�� u:.� EMPRE�Á NACrONAL DF NAVEGACÃO
S'aúde) ... .-............. 8.16à'· .

- ,

M lter:lidade Doutor Car- HOEPCKl'os Contla .. :.... I.J21 .l -�---_. ;.....:... _

t.:JIAM.\DOS Vito

p.� $�::���!SL��mb�iR��lams_ '.�U .m:MOTOB (CIRL HOEPVKE)} � _'
.

_

."

-scO �
ções) '2.4'04'

.

ITIN ERARIO 51' __
Po!ícia (SaJa Comissário .. 2.0'038 SAlDAS' DE \

1/"1 L-OU \TO
Polícia (Gab. l'elegado) ... 2.6114

'- f' . .

-

i.';k.-�·I'DR. _.
.' . / COMPANHIAS DE .;__--- I D A V O L T A

*
-

noeoças do !!�:�� reaplr",tório 1..�bRA.�;������,S.. '�700 Fpolis' ITAJAI RIO SANTOS
/ -. '.

0lJ11AI1Tf TODO DIA
;"._TUHERCUL't)S� 'ru?eiro ào SuJ 2.500 29-8 31-8, 6�9 7.9 " nos I /�TlFJ ,"-

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPlA tan�ir ,.... ............•• :�:�_: 11-9 13-9 19-9 20-9 I." ,�� .. .__ .

.

"I-tI<L . o.s._.. �.
DOS PULMõES arlg ; 24-9 26-9 ,2-10 3-10 t

1

Ci�urgia tio Totu
.

- Lóide Aéreo , ...•• 2.402
--'.(7-10

__�•..
"J

�D§1''''';8'··..,..--,·._:. tIt'-
Formado' pela Faculda,le NaC'I .. - ReaJ :. -.' "137'1 9-10 15-10 16-10 �" �
nal de Medicina. :fisiologista � S('andrnavaa 2:800 20-10 22-10 28-10 29-10
fisklcirurgião do H0811ital l\ie· HOTÉIS

.
rêu RamCJs Lu'l 2.021 3-11 5-11 11-11 12-11 - - .

»'"
'" ,

CurA0 de. eI'<pecializaçõo pela Màgestlc ,......... 2.276
'

c
�

�
� �

S. N. T. Ex·lnterno e Ex-aula- MetroIJol 3.14� As partidas de Florianópo][s são ás 24.00 hOf.as, € du .:; 'II /.,

t.ente 4e Cirurgia do Pr f. Ueo, a Porta :. 8.32: .ia de ':;;-tneiro. ás 16.00.
'-""

'. .,.J
.

Guimariea (Rio).
. �" - �acique . , , .....•. ,:t.44!J

T Id
'

-Cons.: Felipe Schmidt, 18 -

- Central
; 2�6l14 ant-o na a_coriw ra Volta o navio fará escl'\a uos ,

Fone, 3801

E.
strela : ,.'.In

)
portos�de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. Filial HA Soberana" Distrito do Estreito :.._ Canto

Atendo,) em hora ,marcada. _ Idea·J ...........•.....•.. 1.669 -
. Para melhores 1· ... form...

-

d'
.. '.

"d
.

- Res.: - RUL E�tp,vel Juni"r, \_:':TREITO ':
U ..çoes, IrIlam-se à St:' e aI>

�o .-: '�ons: .21111
-

'

.• j)i.oue .. q ., .. ',' .,.... oe. Emprêsa, à rua Consel�eiro f\1�fJ"Ii,. 30 :- 1:�J4I,f i)Jl.� 22� 12 I� t: 2_ � :n .: �

.,.10)" �p,1,. fll··' Sân Pltn'

Assinaturas anual .. Cr' 300,00-·End. Tt.'lplr. "SANDRAnE

Venda avulssa .... ,. Cr'- 1,00
Anúucio mediante contráto. A�êncJa: RIO DE J A�EIH()
OS originais, mesmo não pu- � ·'Rlomar"

.,lic-arlus, não serio devolvidol.
A di reção não se re.1J,onsabiliaa

"du� ,'on.·'·· emitidoll nol'-"ar;

Avenidu do Estad(l )HI'{;/{() Rua Comenc:l�H:or Azevedo,
64

Telefone: ;�7-n6-;"iO Telefnne: 2-J7-33
,\ti'ncjp "RJOMAR"

El,d T.:)eg. "RW:.\lAHU·
'1

.\fi:ên,·ill: BELO HOitl
ZON'rE
"Rillmpt"

\ ('niill! And, .

·'\s, 871-B
Te!rfl,ne: w··JO-27
Atel:rte "RIOMAR"

R� Dr. Carmo �,,>ttll. 9�
FOlle6: 82-17-33 e 32-17-�7

Atende "RlOMA R"

:mnd. Teleg "RIOMARU'
NOTA: - Os nosso� serviços nas praças de Pôrt,

Alegrt', Rio e Belo Horizonte, -são efetuados pelos nossm

agentes
.
"RODOV1ARIO ÍUPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tari!IHI. EXPRES8fl F'LORIANóFOLJ
. ,

·-Fone�: 25-34 e 25 .. 35 --

SUA

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

lotes, casas, sitios, chacaras, pinhais e outros imóveis de
grande importância e oportunidade para os melhores

negoéios
POSSUIMOS PARA V.ENDA IMEDIATA

Casas 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 Jorge, Sala 4.

���������·�}p!����ãj�·�5i��II�

••

"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Schmidt
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"O E S T A DO"

Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Setembro de 1956

Sociais
Senêto Antigo
Senhora, adoro-vos! SO!S a alta gloria
Dos sonhos todos deste culto puro!
Por vós, sabeis, milhões de vezes, juro.
Hei perdido da paz a trajetoria.

Vós não guardais; no entanto, na memoria.
De minha velha dor o vulto ·obscuro;
Pois se, chorando, vosso olhar procuro.
Dizeis que é mozta a nossa antiga historia ...

Vendo-me, assim, porem, a vós tão preso,
Mesmo sofrendo o. insu lto do desprezo,
Ao invés de, altivo, vos provar rancor,

Quisera, agora, para meu regalo,
.Ser, ao menos, de vós, gentil vassalo,
Já que .não pude ser vosso senhor!

ELMO ELTON

E N L A C E BRINA _. GONDIN

)'--------- -- -- --_ .. _-�-- --_ .-------_---

PARTICIPÁCÃO
Francisco Fernandes de
Alcântara e senhora
tem o prazer de participar

aos parentes e pessoas d'!
suas relações o contrato de

� casamentó de .sua filhfl Val-
da com o sr. Jair Silva

João Cândido da Silva e

senhol'a
tem o prazer de participar

aOe parentes c pessoas de
suaS 'relacões o contrato de
casamento de seu filho Jair
com a srta. Valda F. de Al-

cântara
Biguaçu, . 25-8-56

Valda e Jair
NO! VOS

PARTICIPAÇÃO
LUIZ FERNANDO MACHADO e SENHORA

Participam aos seus parentes e amigos o nascimento
de seu filho RICARDO, ocorrido na Casa de S.aúde e

.

Maternidade São Sebastião no dia 2 do corrente.

P A R T I C I· P A ç Ã O
MILTON LEMOS PóVOAS

3
Flurianôpol is, S::xta-feira, 7 de Setembro de 1956

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

ANIVERSÀRIOS
Dr. Ingo Renaux

Real izar-se-á hoje, nesta Capital, o enlace matri

monial da graciosa e prendada sta. Marta de Lourdes
Boabaid Brtna, diléta filha do sr. Pedro Brina e de sua

sxma esposa d. Hilda Boabaid Brína, 'com o nosso jovem
conterrâneo sr. Túlio César Gondin, filho do nosso sau

doso conterrâneo sr. Vasco de Oliveira Gondin e sua

exma. esposa d. Edith Silveira de Sou�a' Gondin.
O áto civil terá lugar na residência dos genitores

da noiva, à Rua General Bíttencourt n.o 97, onde os

noivos receberão os cumprimentos e terá como padri
nhos, por parte da noiva, o sr. Haroldo Soares de Araú
jo e exma, Sra. d. Hipoltina Soares de Araújo e dr. Sid

ney Damiani e ·SI.Ja exma. Esposa; por parte do noivo, Pl'az�l'Osame'nte, assinala·
o sr. Oswaldo Machado e Exma, Esposa e dr. Fúlvio mos, na data de hoje, o

Lu iz Vieira e Exma. Esposa, u-anscurso elo' aniyer"úrio
O áto religioso. realizar-se-á na Capela do Colégio natalicío do nosso prezado ,IOAQ pJÇJNJSIO RODRI:GUES

Gatarinense, às 10,30 horas, servindo como padr-inhos, eonterrãn-o sr. Flávio Ame- ..:e:

por parte da noivá, os dr. J os� Boabaid e Exma. Esposa rIm, destâcado aluno do -3° SORAIA JORGE RODJJIGUES·.
é dr. Nilton José Cherem e Exma. Esposa; por parte' do ano clássico' do Colégio "Dias I Pal"�icipam aos parente.s e' pessoas amigas 'o ;l�vasei-s,

noivo, o' dr. Osmar Cunha e Exma Esposa e sr. Gecy Velho'; e' .ure�ti:moso .a;Lixili":.men,1:o�f� seu Jifh:o
. " - ,: ... L. .

'" ,.f; ". '.;,.
.

.....
,

..

"

.... Machado -é Exma, Esposa. ar 'da; Réif�cão 'd�s:tu iorfút1�� '�, - �7- ,>�':,,�-�. *���IlgU�t!), ��; "';--:? ".i:..
-

O ESTADO formula ao jovem casal os melhores FiIÍ�Íilip.t;. e{l�c3ãD:''' ��- . ._ô?9..n���õ "a 13�1�;'�1'e��': �la Ma:rerpj,d;;l-dk:jh.,�l;:lo�
�otos Ide felicidades conjugal. tudloso

"

co possuidor de mê- Correa. . ._ ,. .
.

.

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

ritos qUe o destacam entre, Florianópolis,3/9/56.

PARTICIPACAO
ANTÔNIO HÉLIO SANTOS

:e:

MARIAZINHA CUNEO COSTA SANTOS

participam -aos seus parentes e pessoas de

,suas relações o nascimento, no dh 29 d.o cor

rente, na Maternidade dr. Carlos Corrêa de /
uma robusta menina que na Pia Batismái rece

berá o nome de GISELE MARIA.

:e:" � sra.. Rosa Cherem Men- - vva. Elisa Varam La-
CECY GONÇALVES PóVOAS des combe

. participam aos seus parentes e pessôas de suas re- _ menina Terezinha Sil-· dr. Celso Sales

laçõe� o n�sciínento de seu filho CARLOS ALBERTO

I'
va _ sra. Rute Gualberto

ocorndo na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", no dia _ sra. Elida Diególi Cor- _ sr. Lourival José de
30/8/56 . '. - . /,'

.

Florianópolis,
___. '.. . rela.... ,- Souza 'Baptista-
� ��--__--__�

__�--�-'.9���.�----�-----
ZE-MUTRETA'

'A data de 8 do corrente
assinala a passagem do a11.i-.
versár!o natalício do _nosso
prezado amigo e distinto

coestaduano, dr. Ingo Ar

lindo Renaux, Diretor das

Indústrias Renaux e pessoa
muito benquista e relaciona-

I da nos meios sociais de I

I Brusque.·
_.

.

Presidente' do Dtretório
.

Municipal do PSD e da Câ-

� mara de Vereadores do vi-
.

zinho municipio, o
-

ilustre

aniversariante, por seus do

tes de espírito, inteligência
e coração, goza de alto e me

cecido conceito e desfruta
de gerais simpatias entre
os seus concidadãos.
Muito popular .e estimado

em todas as camadas soci

ais de Brusqne, onde reside,
o Dr. lngo Renaux será, na

data de seu 'natalício, alvo

de justas homenagens, às

quais nos associamos com as

i'elicitaçõer:( mais calorosas

que da.qui lhe endereçamos.

FLAVIO AMORIM

as da nova 'geração, o disttn
• . .

t
I

"o anrversarran e g'l'angeou,

Ipelas qualidades de coração
e formação de cal'ater, um

vasto ch'�ulo de amizades I
nesta CalJital, razões sobejas
para que, significativas ho

menagens lhe sejam presta
das na data de sua nativida

de.

� .Os de O ESTADO -que o

tem, além de. dedicado au

xiliar, como um grande, ami-'
go, formulam os melhores

votos de felicidades e se as

sociam as ,manifestações de

apreço com que ver-se-á .

cercado em tão ,grata data.

FAZEl\'I ANOS HOJE:
_ sr. João Cre.spo
_ sr. Nicolau Germano
_ sra. Orlandina Lucia

S. Regis
_ sta Vânia Carvalho

Caldei'ra �

_ sta. Nereicla Carvalho
_ menino Djanir Olivei-

ra Vieira
--'- sra. Cacilda Scarpelli
_ sra. Silvia Freyleberi
_ sta. Maria da ,Penha

, Luz

AVENTURAS

I Conforto e beleza par,a j
o.lár

VOCE SABIA QUE.

Conforme amplo noticiar io, quer na' imprensa, quer
em todas as nossas estações radioton icas, iniciaram ha

dias, os estabelecimentos "A Modelar", o seu programado
e vElio:;i3�,ilYlo "Mês dos Enxovais". Tr-ata-se de umarea

.ização que visa homenagear as geutil issimas noivas e

donas de casa.
.

Esta ultima iniciativa do popular magaz!n, como não

poderia deixar de acontecer, ecôou de forma a mais sim-.
patica em nosso público, que bem compreendeu, nesta,
hora de amargas cauestías, sen essa uma rarissima e es

plendida oportunidade para aquisição de sugestivas uti

lidades para o lá».. com descontos vardadeiramente tenta

«ores.

Vale, realmente; a pena visitar as amplas exposi
ções dos dois estabelecimentcs "A Modelar" e verificar
o maravilhoso sortimento que está .sendo oferecido, no

corrente mês por preços impressionantemente rebaixa
dos: Tt;do bom, novo e' moderno' numa viva tentação para
<1 maior confórto e belesa, do nosso lár.

, """"

AVO! 'MA-E! FILHAt
TODAS DEVEM USAR A

fi IIElI rJ;i� IB.I)·}(i1
(O REGULADOR VIEIRA)

À mulher evuar
á

dores -

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Empreqa-se romvaruaqern para com

bale r as irregulaliJades 9JS funções
per iodícas dJS senhoras. E calmante é

regulador dessas funções.
fLU�O.5EDATINA, 'pela sua com

provada eficácia, é muito r e ceitada.
Deve ser usada com ccnliança.

P
.. _•••••••• IÍI·••••• i!II..... 'III�.... " ....4!I.1III.......__...

'''' artJclpação oe.

.

,

RICARDO SCHÉAFF.ER, participa - aos parentes '(',I C'lu'be' '15 de Outubro,'Jessô!s amigas dé""se�lS pais, Felix "Scheaff'er e Te!mFl I /....
.

_

"

.

.

,�nol l::ichealfer o nascímentn de sua irmã Dll:BORA ocor \

'l.:le:dao. dia 5 elo corrente na

..M.atcrl1idi,ãe D.r. Càrlo;s Co"-I
D I A _ 8 _ S .À B A D O 22,00 HORAS

.
'GRANDIOSA SOIRÉE DANÇANTE,;

F���_=_�-9-.56
".. .� ._-,_,

.

_.___ \
Abrilhantada peJ.��·�6t�0;;0���,junto Melódic�:

,/

•
v

Reserva de mesa: Loja Moderna.

P '10: R T I'C I P A C fi O MESA: '(;1'$ 50,00
-

TRAJE : PASSEIO -

H.", I" H .s NO'FA: No Baile da Primavera, a aer realizado' no
.,:.

..,(,""
.,

próximo dia 22, será obrigatório o "traje branco Passeio",
para as senhoritas. ,

- _,

,.

LIR·A TENIS;C'UBE

. �
... � 4_

'-:8-e tem b r-o
IHa. 3 )z-;"2:�-feira _ A.s f9 houas- SESSÃO -_

-DE
CIiNEMA, co� "shorts" es

peciais, forneckdos pelo U.S.
I. S.

.Às 20 horas: IUNGO-
CONCÊRTO, comemorati'yo ao

'-

30.0 aniversário ao Cluhe, com

prêmios maravilhosos e exce

lentes arranjos musicais de
Mjrandinha e Castelan ... Car-
tão a Cr$ 50,00. •

DIA 22, FESTA DA PRIMAVERA, com a par.ticipa
ção da Senhorita LEDA BRANDÃO RAU, 1\1iss Distrito
Federal, 1956! Eleição da Rainha do Lira! Agttardem
maiores detalhes sôbre essa soirée que marcará época
na história do Clube da Colina;

-

... �
.. -

P A l� T I C , P A CA �O
OSCARLINO JOAO MARIA

:é:

IVONE BORGES MARIA

Participam aos parentes e pessôas, de suas relações
o nascimento de' '-sua filha, SONIA BORGES MARIA
ocorrido dia 3 do coh;;'en t� mês, na Maternidade' Dr ..Car�
los Corrêa.

.

Florianópolis, 3 de Setembro de 1956.

ftapres'entautes" Veoded'ores-
Ferragem .

Fabricantes de Enxadas para Lavour:l. procura ven

dedor para negocios diretos com comer,dantes na Capi
tal e Interior do Estado á b:1se de comissão. Os interés
sados podem dirigir-se por carta á METALURGICA
NEW-ZAR Ltda., Rua Terezina, 685 _ Caixa Postal,
10.639 - São Paulo.'

,

--�-------------

Ma.noel· Marinho- sr.

Ferreira

_ sra. Regin� Machado
_ sta. ElclaDamiani
_ sta. Maria-Lucia
-- stn. Vera Lucia de Me

deiros Vieira

�o!ALIVIA�':...--- .

A TOSSE DO
FUMANTEFARAO ANOS .AMANHA:

-- sr. Othoniel S. Diniz
=-- sra. Benta dos Santos

1'\eves
-- sr. Waldemar Muller
- menina Haidée Leopol-

dino de Souza
.- sta. Ana Maria Medon-

------------
.. �

I DR�ALFREDÕ- R'ODru:
1 GUES DA ROCHA
,�1inica Geral _ Cirurgia _

-

Partos
Consl�ltório: Rua CeL

Pedro Dem.oro, 1663' _ So-
brado.

'

Horário das.14 às' 18 ho
ras.

Residência: General Val
gas Neves, 62 _ Estreito.:

Participação
LAM;\RTINE RICHARD

:e:

I\1YRIAM COSTA
RICHARD

participam aos seus pa
rentes e amigos o nasci
nento a 29/8/1956, na Ma
ternidade "Dr. Carlos Gor-

.
'êa"', de sua primogênita
DENISE. -

Precisa-se. de empregadü.
Paga-Se bem. Exig'e-se refe
rencia. Tratar à Rua Tira
dentes 47 sobrado.

ça
- menino lVIado Cesar
- sr. Haroldo Pessi'

Que altviol...• 'Afj novas
Pastilhas Vick ,annbJnam 08

medicamentos compaiovados de'
Vick VapoR"" com o novo'

.

'1-. antisséptico penetrante �
Cetam(uml Eficazesl

Sa�1&per!mentbilSr
Si

.

EMPREGADAagôsto de

DO'
------_ ....._'---

Um Ford Prefeet 1950 em

perfeíto estado só a vista
ver tratar, na Rua 24' d�
�,1:aio 930 Estreito .

.

,

PENSA0

Aluga-s'e qWll-tos com ou
sem pensão à Rua' General

t----.... - 13ittencourt, 43.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Ploi-íanõpolisj Sexta-feira, 7 'de Setembro de 1956 .... ESTADO
- -_ ----'---- ----

,
, ,

rde de hoje sentirá o público todas as emoções 'que somente um dássico Avaí x Figueirense pôde oferecer - Ioman-
•

do conta' da cidade o famoso "Derbv" ilhéu - Mário, ex-defensor do Jahacuera. estréia contra o alvi-negro - Tatú ain-
"onze" de

� domingo Postal x Ipiranga; a

Na

da presença ameaçada ,- O alvi-negro provevelmeníe com omesmo
i - Os simpatizantes do Avaí t não deixa de ser comenta- tid I'

e
, , dade e técnica pará que trá-se em grande forma,

e Figueirense" principal- do. pa r I a pre Imma r seus pavilhões tremulem vi- tendo domingo último rou-

mente os torcedores mais E' o jogo das multidões, -- te,riosos," hado ao líder um precioso
f'ervorosos, acham-se pre- atraindo todas as atencões Não está em jogo um titu- 'I'rata-se de, um cotejo do ponto, enquanto que os alví-
sos de grande nervosísmo à da "hinchada" que não dei- lo, é verdade. Mas, julgan- Campeonato da Divisão'Es- celestes, em Blumenau al-

id d -« j d "I"" I de .

I d P f"
. ,

Ih"medi a que as horas cor- xa- e comparecer ao sta-,' o o c assico pe os po -

pecra e ro ISSlona1S, em cançavam sua me 01' per-

rem. E não é sem razão, dium" efecefeano, ávido das ,'rios dos dois esquadrões, sua penúltima rodada. E o f'ormance" ao levar de ven

pois o "Derby" ilhéu, sem- emoções e surpresas que dúvidas não, temos em que Avai, classificado na vice- cida por 2 x 1 ô' quadro do

, pre que realizado, toma con- quasi sempre proporcionam I veremos um espetáculo de liderança, separado dois Palmeiras.

;_ta da cidade. Até mesmo figueirenses e avaianos, le-
I
proporções verdadeiramen- pontos do líder invicto que, ESTRÉIA DE MÁRIO

nos municipios vizinhos, co- ais e decididos rivais em te assombrosas, com dois, é o Paysandú, terá uma in- '
.. A grande atração da pug

! mo Palhoça, São José e Bí- todas as ,grandes jornadas titãs empregando tudo o
I cumbência das mais árduas,

'

na de hoje será o zagueiro
,

guaçu, o famoso "clássico" do "choque-rei". que possuem em combativi- I pois seu adversário encon-' Mário, ex-defensor do Ja-

com sua
baquara, de São Paulo, que
vem de ser contratado pelo
Avaí. Trata-se de um joga.
dor experimentado, devendo
atuar como zagueiro cen

traI, passando Waldir para

o

c::
------___,.__;;-.., é:

-

•

.

IASOUETEIDL . VE LA

Saiu a tabela do campeonatô brasileiro de futebOl j CAMPEONATO DA DjVISÃO ESPÉCIAll
, _

-

, DE. PROFiSSIONAIS i

Os Catannenses estrearao a 2 de Dezembro, nesta Capl.tal, contra os VITóRIAS-DERROTAS-EMPATES
-

V D E

Paranaenses

,América .

Olímpico .

Carlos Renaux .

Estiva .

Paysa ndú .

Avaí .

o
2
2 -

2
3

2

O
2

..
.

RIO, 6 (V. A.). Conforme /isitado, isto é, .os jogos se- Rio Grande do Sul x Vence- �,quel' impasse num desses

tivemos oportunidade de in- ão efetuadôs em Rio Bran- dor da 2.a Região; Minas jogos, haverá um terceiro

formar, esteve reunido o .o, Macapá, Fortaleza, Te- Gerais x Vencedor da 3.a prelio no dia 23, em local a,

'Co_nselho 'I'ecn ico de Fute- -ezin ha, João Pessoa, Vito- Região e S'. Paulo x Vence-
'

ser designado. Corno se ve

h81 da CBD. Nã oportun ida- ria e Cuiabá, respectiva- I
dor �a 4.� Região. Estes j?- : r.ifica, su-rg:�1 quatro fina

de, foi" dado a ,conhecer a nente. Dia 2 da- dezembro I gos, IS�O e, a �-odada do dia
I
Jístas, que irao ,dlsputar.o

tabela dó XXII Campeonato - Paraná x Santa Catarina, i l:l, serao realizados nas ca- ; resto do certame em dOI.s
Brasileiro de Futebol, a 'se -m Ftorianópolis ; Arnazo- pifais dos Estados venceúo- : turnos,' por pontos perdi
iniciar no dia 18 de novem- tas x Vencedor de Acre x' res das re�iões,. com o �e- i dos•.A pl�im.eir� etap� des

bro. A parte elimínatoria R.ondonia;, Pará x Vence-I gun do prelio, dia 20 de Ja-, ses Jogos finais sera efe

dó certame irá até o dià 23 :01' de Rio Brancô x Ama- I neiro, efetuados no Rio, tunda nos dias 27 e 30 de

de dezembro, iniciando-se Já; Vencedor de Ceará x
! Porto Alegre, Belo Hori- janeiro e 3 de fevereiro ti o

as semi-finas até 13 de ja- ,iaranhão x Vencedor de
I zonte e São Paulo. returno nos dias 6; 10 e 17

neiro. O campeonato será ?iaui x rtio Grande do N,or-I C":so,,vel1ha � �xistir qual, i de !e:verq�r'o. j' ,

encerrado a 17 de fevereiro.. -e : Vencedor �e; Paraíba x l �
_

,
----,---

-7---'----'

A ord�mTA�!L�gOS é a
. ��:�:asE:1::j��'e���t�e; s��� f

-, \_ REMO EM BlUMENAU
seguinte: Dia 18/11 - Acre cado do Rio de Janeiro x

.

�h:',ol��:ipaã :mR��r��'an��-,' (e�_ced�'. .de 9Madto dGrossbo x
I Vitória do oito dOl' M América na,alas. la e ezem 1'0 I

. , , '

em São Luiz; Piauí x Rio - Os mesmos jogos com

P CI
"

"F d
-

d BIGrande do- Norte, em Na- inversão dos locais. Dia 16' rova asslca un acao e u-
tal; Paraíba x Alagoas, em e 23 teremos mais duas 1'0-

' .

Màcejó : Sergipe x Espiríto Lidas quando deverão SUl;- menau
Santo, em Aracaju e Mato l'ir .os vencedores das re

Grosso x Goiás, em Goiania. 5'iões, que nos dias 13 r
e 20,

Dia 25 de novembl'o - Es- de janeiro, disputarão as

se� mesmos jogos do dia s,emifinais, na seguinte 01'-

18, mas, invertendo-se as Idem: Distrito Federal x

capitais, o visitante será Vencedor da 1.a Região;
.,.o••••e.et;i1t.o(ij�-lilG>••qjeli'lll••oo�.eG1t••o�.o•••••

América 3
, Olímpico , �................ 3
Carlos Renaux(. . . . . . . . . . . . . . . . 3
'Estiva :................ 1

Figueirense 1 '

Palmeiras 1
Marcilio Dias 1

.

Caxias ..... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PONTOS GANHOS E PERDIDOS

P.G. - P.P.
Paysan dú .. : - :- 12 - 2
Avaí 10 - 4
Amêrica ; .. -

"1' • •• 8 - G
Ol ímpico , : .' ,.... 8' 6.
Car-los Renaux _ ',' .). 7 7
Estiva .. , : ,.... 7 7
Figueirense . . . . . . . .. 6 8
Palmeiras ,..... 5 9 '

Marcilio Dias 4 10
Caxias. .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. 3 11

TENTOS A FAVOR E CONTE,A
T.F. - T.C.

Paysandú : ' 24 ' 7
Avai

: .. ,.......... 14 14

11.. 9
12 8
11

.

10
8 9

11 12
10 13
10 22

Caxias I • • • • • • •• 8 15

c-
, c.

1 o notável back Waldir
1
2
3 -

4
5

....... JiI'_ .......

4 a linha média. Mas apre-

3 sença de Tatú no arco con-

2 tínua problematíca, estan

] do de sobreaviso o médio e

ex-goleíro Mafra. O ataque
deverá ser o mesmo de do-

• mingo último, ou' seja Bo
Ião, Amorim" .Rodrigues,
Nilson e, Nanico. Quanto à
defesa é provável que seja
l seguinte: Tatú (Mafra),
Mário e Guido . (Enísío) :

Marréco, Abelardo e Wal
dir.

O FIGUEIRENSE
Quanto, ao esquadrão al

vi-negro é .provável que
venha a atuar com a mesma

formação de domingo últi-
, 'UO, ou seja: Ciro Soncini;
Trilha e Cebalos; Julinho,
Adão e Walmor; Wilson,

. Lauro Rosa, Pit(}, 0ládio e

E'rico.
PRELIMINAR

A partida prelimina;r será,
lisputada entre Postal e

:pirauga, pelo certame ama

Jorist.a.

AS CINCO PELEJAS Df HOJE PELO
CERTAME DA DIVISA0' ESPECIAL

N�, maio�- 'disputa de re-, Patrão: Harry

weise11-1mo .la realIzada em Blume-
I
berger

nau, a guarnição de out-' Voga: Edgar Gerner
riggers .do América levou S/voga: Waldemal' An-

de vencida a do seu grande' nuseck

rival, o Iplranga, domingo C/voga: Harry Krentz-

último, perante colossal as- feld
sistência. 1° Centro: Alfredo Streh-
Foi a primeira disputa dq lan,

,Prova Classica Mu'nicipal 20 Centro - Heinz Stei-

Fundação de Blumenau", na mann

distância dE) 7.500 metros, C/prôa: Pedro Cubani
indo ,da séde do América à S/prôa: Weigand Theis

do Ipiranga, em Itoupava Prôa: Haroldo Waage.
Seca. Esteve em primeira
dispu ta o troféu "Dr. Her
mann Blumenau", instituido
pela Prefeitura de Blume
nau. Entre Os assistentes foi
notada as presenças dos
governadores de Santa Ca
tarina e Paraná, dr. Jorge
Lacerda e Moisés Lüpion.
A guarnição. do América:

Com a derrota do Monte

Alegre frente ao Jacarezi
I1ho, 'domingo último, o con

junto do Coritiba ficou iso
lado na liderança do certa
me paranaense. E' a se

gu inte a classif,icação dos
�oncorrentes :

1� - Coritiba, 2 p. p.
2° - Monte Alegre, 4
3° - Guaraní, 5
4° - Caramurú e Atléti

co, 6
50,- Jacarezinho. e Ope

rário, 8
60 - Ferroviário e Blo

co, 10
7° - Britânia, 12
8° - Rio Branco

Figueirense .

Palmeiras .

Mal'cílio Dias .. . .

MOTOCICLISMO, COM A PARTICIPA
CÃO DOS CATA,RINENSÊS

'

, '

Dentro de três meses se- tarina (J oinvilJe). O vence

�'á realizada a maior prova' dor receberá o prêmio de
automobilística em circuito 200 mil cruzeiros; o 20 co

fechado do Continente, de:, locado 120 mil, o 30 80 mil
nominada "Mil Milhas Bra-

'

sileiros, deven.do par,ticipar e do 4° ao 15° colocado pl'ê
volantes de São Paulo, Rio mias entre 60/a 10 mil cru-
Grande do Sul e Santa Ca- zeiros. .'
�.....,... �__..,."_"_""""....-..r........._...___-�-...-..-..,-...-.. ..

.
'

..--..-..--;;. _""'..-""• .,...;-_..-.-.-_,. �..,.,_• .I"'_-..---_ ---_._.._.._- _ -_• ..__- -_-
-

Isolado o CoritibaSan·ta Cafarina nos XIII
Jogos Univer�i'arios-t:�.

,
.

Brasil airos

e Pa-

Novos recordes
Mundiais

Reportagem de Helio Mil-
I c:n perfeita ordem e regu.la-tou Pereira ' ndade, com excelentes vla-

PORTO ALEGRE, 3 (Por gens nos aVlOes da nossa

cOl'tezia da TAC) - V0- TRANSPORTES AEREOS
Malmoe, 4 (U. P.) jando em vários escalões, CATARINENSE S. A. _

Gordon Pirie, da Grã-Bre- - l'AC, vieram para a metró-
tanha,'melhorou seu proprio Vencem os bra- pol<> gaúcha, em dias da se-
recorde mlmdial de �.OOO i

"

!'!'"ma passadá, cêrca de se-
metros rasos com o tE)I,l1PQ' s'le'ros tr;,)l.a jovens, moças e rapa-'
de 7'52"8. I I I. zes, a fim de representar'
Eugene (Oregon), 4 -

Em Parai� continuando
I
a FEDERAÇÃO CATARI-

Parry O'Bri�n, y�la primei-I a disputa d�' Campeonato NENSE DE DESPORTOS
ra vez na hIstorIa do atle-

i Mundial de Valei, o "six" UNIVERSITÁRIOS (FCDU)
tismo, lançou o peso, a mais' haf'ileiro derrotou o con- nos XII JOGOS UNIVER
de 19 metros. Realmente,' junto cubano por 15 a 5,15 SITÁRIOS BRASILEIROS,,Segundo noticias chega- durante �ma competição a 8 e 17 a 15; Os bulgaros que aquí,se realizam de 1 a

das do Rio, o Olaria está em atletica na Universidade de sbateram os iugoslavios por D do fluente, promovidos peentendimento para efetuar Oregon, êle bateu 3 vezes 15 x7, 13x15, l3x15, 15x6 e' la Çonfederação Brasileira
três jogos en1 Porto Alegre, o proprio recorde (mun� 15x7 e os russos derrota- de Despontas Universitários
nos dias 9, 11 e 13 do cor- dial), estabeleci.do no dia ram QS norte-americanos por e patrocinados pela Federa-

, rente, enfrentando 'Interna-I' 17 d� , junho ultimo (com 15xlO'1 15x2 e 15x8. (,Continua, na 5a Pag·.)
. BRUSQUE ,ional, Grêmio e Cruzeiro, 18m694), lançando-o a

Paysandú' x América. • _ __.. �•••-..� _•••••_ _.. _�._--�..-.

_____________....: I'e_s..::.p_e_ct_ivamente.
__1_19_m_0_59..;..:___._____ ' • J t·· d d

O ESTADIO AU/I-N�GRO FARÁ DO FfGUEIR-ENS-E� C.· UMA AGREMIA- VII !'m !-VI'� I' �!���f::l��;!o;;:?��j
'C;_ O

'

'

,
e 6 de Nilo, do Flamengo, de

A PODEROSA! ' ' ,

,�axias do SuL .'
,

., O ESTADIa DO FIGUEIRENSE f.\ C. TORNA-LO-Á ECONOMICAMENTE IN- REELE�TE��EPRESI- I FESTI�I���:� NATA·

I Flaméng-o-2-x
DEPENDENTE. E SE -_ ESTIVERE.S COLABORANDO NA CAMPANHA DO ES- Foi unânimente recondll-' 33�e��iJ�:�:1�i�rsode ��lll��� , Santos 1
TÁDIO, TEU NOME FICARÁ INDELEVELMENTE INSCRITO NA ,GRATIDÃO ���oo áD;r�:il�:nc;a��s c��� ; ;�o� �e:�i�tda�l:��r�:�:c:�: I pe;�:m:�;��c: �a�!��e�l::

lho, numa demonstraçao 1'0- i do-se a abertura de uma t, t' t
.

d f- 11

D'A fAMlllA ALVI NEG' b t d f'
. :"" . -

,e, Iespec lvamen e, e 10 -

RA us a a con lança em SI i slll-genens "exposlçao de t 3a f' Ma'
•

-

" •. ,,' .' ,- ,e
' depos

..

itada pelos membros: seus troféus esportivos aram:ses,.. ena, no

I 'as
. ' .. I'

' racana. alU com os OLlI���

'-----��.-�-������������������������� CD11sclho Dellberabvo. - (ContInua na 5a Pau) .ele "2 'I' 5' o J'Luro-ncgro "p'or' :se ..

Consta dos seguintes jogos a penúltima rodada do
- Campeonato da Divisã� Especial de Profissionais,:

,CAPITAL
Avaí x Figueir'ense

BLUMENAU
Olímpico x Palmeiras

-

)TÁJAí
Marcílio Dias x Carlos Renaux

JOJNVILLE

O, Olaria em Porto
'Alegre

les ll'a, 13
9° - Agua Verde, 15.

/Caxias x Estiva
Juarez ainda arfi··

Iheiro-mór

I

I
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sextn-f'eira, 7 de Setembro de 1956

/
--Colltilluaçáo- da -S;�pã,g. ---."."..,.�---,"����-�"'--'-"'-�""""""-"'=�--,-

"..,...,..--��-��-",',',.- - '.-
-, ee-eee-ees-e-ee-

, P. - Muito bem, Dr. Gil,

R I'h
'

t d E 't d F
'menta do sala rio mínimo aos,

be�·to. T,Udo isto é'rr:Uito �oIl'1 eapa r'e amen o' "a 5 rada e e'rro díarístas de obra_s que de-

fOltador, co�n pe: spsctívas I
I, t sempenham Iunçôss permx-

tc,gtante animadoras, Contí- i
',,_ .'

'

_,

'. I
,

�,. " .',. " '. .. n ntes: processo pira libel'l1.

nuandn com a nossa entre-
I nos disse; .. e algo sobr e a radares de Car, ao, visando ya do Plano (l.) C:u'vao NaclO- pois cre COl1ChUClas, a" neces- da E. F, D. T, C., cujos estu- ': '. ' .

,'" ' ..

I m esma d
- . I t

.

.

I I I
'. d

., çao do Plano de E�0110nL..L

vista, Vamos abordá-Io sobre:
II � "

.,..

•.

_

com a pro,' uçao ele energra na, ev : a rn.tig rrunca aceí- Sl( ae es tO conslHl!0 e ner- elos técnico-e,conomic0'3]a
'. do '",a 'árío

_ "
R. - A meta ela construção elétrica, a cli:1çio ele -um tacão, pars o que contríbuía gi!1 no Estado, foi posta de eslamos iniciando. ,

pala .pagamento

t
' 1 t lét

. ,

'mínimo aos cliarisLis dt'

um assun o q,ue, para �oS'! ll� _

ermo-e e rica, surgiu, sí .mercauo consumidor- local âe:,Uv�,mel1te o apôio íme- ,lado e substituída por outra P. -::
A- nosa palestra já

tubaronenses, e de suma im- I nao estou enganado, na me- para o carvão mineral. Leva. "diato .elo Sr. Ministro Nereu maior pnra a capacidade de vai longe e os assuntos que' obras; e, sôbre tudo o pro

portãncía. Trata-3e da, tutu- ,:::' redonda que S3 realizou da a idéia à consideração do '.:kunos, a' quem coube opi-IIOO,OOO KW. .ventilamos 'são efetivamente! cess� re;fe.rente ao quadro de

ra usina termo-Ietrica que se em Criciuma em Maio do Govêrno da República pé!o nar a respeito como lídimo I Com e.ra potência inicial,
I
da maior importância para

runcíonártos.

construirá em nosso municí-' corrente ano, convocada pe- Coronel Pinto ela Veiga, pre- representante de Santa Cc1- será possível a eletrificaçao todos nós.: Para termínar,
Considero, por tudo ísso.

pio. Desejaríamoj, que V. 8..., lo Sindicato Social dos Mine-' sidente da Comissào Executi- tarína no governo.
. '.__�"""�'�'

; gostaria.mos ele saber se con-
bastante proveitosos os re-

id
I. .

�4''''�___
\ -

.. -.----.-- , sultados colhidos nessa vi.i-
A 1 ela ínícíaí era de uma Sft. ARI CABRAL I síder'a bastante proveitosa

·.·w.....-.-..-.r.··w-.-__....-:_....-.r.-.r�'

�,� I usina de 50,000 K.W."., .que, de- A data de hoje assinala' sua viagem à Capital da Re- gem à Capital da Rapubllcn.
'

.
. a do aniversário natalício' publica, .,guando aos entendi-

P. - Confessamo-nos su-

--� '1'4TAQUES. .; I STA. ENITE TEREZINHA do nosso prezado amigo e: mentos que c�lminaram com
mamente gratos. DJ.:. Gilb';l '

. .� DA SILVA .

distinto conterrâneo, sr, Ari . a assinatura do empréstimo to, pela sua gentileza aten-

,EPILEPT I"OS 'i Transcorre na data de Cabral conspícuo jornalista; de que já falamos.
der à reportagem de "A Im-

\f � hoje o aniversário natalício C
.

I I
prensa" para o presente tr.i-

<, .' em nossa apital, e genital' _R. - Volto do Rio parti-

1
da gentil sta, Enite' 'I'ere- d d O ld R

balho O Jornal e�ta';' "1.1'

o ,'r. sva o ' odr igues .cularment., satísreíto com oS
.' � .... " '"

I zinha, filha do nosso preza- .iabral, figura de grande' resultados obtidos nessa 'Via- disposição para maís HI�u'13
I do amigo e distínto conter- esclareclmentos se J·ll-."',",l"

projeção nos meios sociais' gem, pois além da assínatu-
:', _'

.

<
râneo sr, José Paulo da Sil- da Capital Baníga-verde. 'ra do contrato de rínaneía- necessários.•

�
va. -

Temos certeza, dada as 'men,to 'de que já falamos, e
R. � Ao Jornal "A Impren.,

�
A distinta ::._niversari�n. altas qualidades de caráter que já está produzindo os sa, que Q prezado jornalisb

"Ii te ,q ue con ta. com .va,sto cu'::: t t
.

to

"li e de c�ração, o.,distinto ani- Seus primeiros efeitos com 1ft represen a, nes e momClL ,

cuia de amizades ver-se-á t
-

dtIl. oS meus agrad-ecimentos, bem

na data de hoje cercada das
versanan 'e sera. na a a c e abertura da concorrência pa-

hoje, alvo de inequívocas ra o fornecimento de' vagões, como Qs,meus cumprim?nt0J
mais carinhosas manifesta- t

provas de apreço e regozijo deixamos encaminhados em aoS leitores dês.se concei 'ua-

ções de apreços e regozijo, d
-,

.

por 'parte e seus ll1ume- sua fase final, diverso'S' Pt.,",- do ,semanário. '

às quais juntamos ás nossas
'J

1'OS amigos e admiradores. ,cessas do mais alto interesse
�'om votos de felicidades, Os de O ESTADO 9ue o para esta Aclministraçãrj,

te� na co� ta
_

de um grande
I
tais como o Processo relat: MYRTE$, )\1AGDÁ GOMES

,
HEITOR BITTENCOURT

1m.lg.o, formulam votos de, vo ao adiantamento pelo _

Encontra-se hospitalisa- f I d de lCI a es. I Banco do Brasil para par.:a
do, no apartamento nO. 1 do

�

Hospital de Caridad.e, o sr.
I CINE SA-'O: JOS'E-Heitor Bittec011curt do alfa

.

5
o �TADO 1

Um problema Premente!
de M. Ruiz Elízegui, volta de' 1,7 milhões de to- •

\ da Globe Press neladas por .ano, mais .... �
O Brasileiro consome 100.000 toneladas de farinha �

mais trigo cada ano. As ne- do mesmo grão.
"

I,
cessidades do Brasil, nesse Segundo o ritmo atual da .1,

aspeto fundamental, da ali- expansão da cultura do trí- �
mentação sadia dos povos. go entre nós" serão precisos �,
são orçados já em.rloís mi· segundo recente, comentário I'

Ihões e meio de toneladas. do IBGE mais de dez anos �
E considera-se que a consú. para o Brasil atingir a su- ��mo individual de trigo au- ficiência nessa esfera. M\li
mentou, triplicou, no ,BI�asil, to tempo, como se pode ima

desde 1920. Como é ge.ral- ginar, em face Ida' pressão .. do Rio de Janejro, de·

mente sabido, o trigo é um exercida sôbre nossa eco- ��, pois de terem feito uso

dos alimentos básicos das nomia pela necessidade .de
'

durante' quatro meses

nações civilizadas. N'ão � só acelerar, ao máximo a im2 do' conhecido especI'f,l'-
entra no fabrico do pão, co- pOI�tação de equipamentos �' co AirtiepiJeptico BA

mó é consumido sob as mais indispensáyeis paTa o fomen � RASCH. Essas pessoaS'

diversas formas, desde as to da industrialização. As

�
há 48 m�ses não' fazem

pastas até o doces. divisas atualmente' dedica- uso do medicamento,
.- Enquanto isso, a pro- das á aquisição de tl'igo e sem apresentàr, con""

dução de- trigo comel'ciável farinha muito mais rendo- � tudo, a mais ligeira
não ultrapassou, entre nós, sas �eriam, do ponto de vis- � f t I t

comercio d'es,ta praça, I!_ro-

a casa das 600.000 tonela- ta da economia nacional, se :;:�11l �s aç��ti:��l:�t�: prietário da Fabrica d� Ca-

, das. E' tido o Brasil, entre- fôssem destinadas à compra co BARASCH é de
fé Zita, e pessôa muito ,ben-

tanto, como lug'ar comum e dÓs eleme11t�s mais aptos a
. -,

t f'
quista nos nossos meios so-

·açao pl'on a e e lcaz, ,"

tão apto à cultura do trigo promover a rápiqa retifica- fazenpo desaparecer
"laIS. '

.

Preços: 11,00 5,50.

�mo
a tantas que, dispen- ',ão das falhas mais eviden- d t' t d

S.S. que sofreu melmdro- Censura até 5 anos.

II,; gt'a a Ivamen e e e •
� '.

_ 'd ..

I
� veis elo ponto de vista ali- cs do panorama econômico, -: ma.nel·r'a d f" 't'

.

� I
"a opelàçao a VISICU a, As 4 _ 7,30 _ 9,15hs.

-

·1 I
e ml lva os t' d I t

'

t
mentício, não l"epresentam, lacionaL I"" t '1 t' "pra Ica a pe o compe eu e Jeff CHANDLER em:

.

:I a aques epl ep ICOS e .'. -

D R I
-

aliás, economia de- \tl{visas,' A êsse quadTo não são � .

d'
�
'b

clrurglao r. o dao Con- HORDAS SELVAGENS

!
a sua m !Caça0,' e a - � soni esta' p�ssa.ndo bem. N 'p

de tamanho vulto. O trigo lheias as preocupações de soluta 11-0 traLamento.. O E iad 'd .

Ih
o rograma:

que o Brasil importa repre- '.ossas autoridades mais di- d '1'
.

I I
s é o eseJf!- e pron- ReporteI' na Tela. Nac,

a epl epSla, seja e a • st- b I' t
senta uma des,pesa taJ1to

11'etamente
interessadas, es-

I

••.

I
.

I
.0 re Li e eClmen o, Preços: 11,00 5,50.

,

Il1ICJa, ,�ssencla ou
'

C
'

mais deplorável por ser to- pecialmente do Ministério

�
cl'onica .. Vende-se nas

� O.raç� IIC80'çada
enSllra até 14 anos,

talmente evitáveL As terras da Agricultura. Algo se tem fa,rmacias e. drogarias, �
II a

aptas para essa _ cultura realizado já: escolha e dis- ou pelo reembolso. C.

�' [ .W II :a:�'
existem, 110 Brasil, em quan trib'uição de sementes, pro- Postal 4104, Rio: Agradeço' a S. Judas Ta-�

...r. As _ 3hs.

tidade mais do que neces- moção de retiniões de técni- � deu uma graça alcançada. Os IrmãQs MARX em:

'sária, ·segundo os estudos é;OS em triticultura, eetc.
•

.........�._••'V'_-.ti_._.,.."v........ '.'V'••..-.
A. E. As 2 _ 4,-' 7,30 _ 9,15hs. TIJRIS'fAS DE MEIA

feitos até hoje, e já come- Mas a quota de trigo brasi-
\ Gilbert ROLAND _ Betty CARA

çam a vencel� a fase experi- [eira continua ansiosamente
DAVIS _ Joan COLLINS Preços: 10,00 _ 5,00.

mentaL As importações bra- baixa, e o tempb vai passan-

'O''·'
A RAINHA TIRANA Censura até 5 anos.

silél1·as.d�_tri�_o_orçam em <Continua na 6a Página)
�,_

Jlvai em�Revlsia No Pl,�;�,��i��lor Jefi �,�1ND��� em: A belíssima atriz Myl't.es

SANTA CATARINA NOS XIII JOGOS Noti.cias da Semana. Nac. HOHDAS 'SELVAGENS Magda Gomes, cujo talento

(Continuação da >ia. pág.)
.

�h�id(, encontrou a maior
Preços: 18,00- _ 10,00. Reporter l).a' Tela. Nac. está à altura de seus dotes

UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS comparecendo em sua inau- l'ecêptividade, constituin-:
Censura até 10 anos. �:�;�:'�1 1aOt�01;a�'�:.' �:����'. d�:�:��;e�f:�:al ;�o

guràção oficial o sr. J;>refet;, do-se Hlin2 verd_ad'ch'o_suces- '11 71'- ]'11(C t·
�

d 4a P ) .1 ::. -

d P A t
.

A til
-

� i 9
Guayra, estrear.á, amanhã,

ou muaçao a 'ag. 1el'OSO esquaurao e er- to n onlo pos o o e o sr. ',:0, ta o número de visitan-
'

'\Ô, J �

ção Universitária 'Gaúcha nambuco, que foi vencedor

I
Representante do sr. Gover- ces. A mesma será fechada _. _ �_' • �;�'-�-t�.'It;--II-WJ'--"-'''�I

na peça de Tennessee Wil-

d E t d G
., 3 1 I

. Tt AI N h
-

D d
. " - I -t-

'

liams _ "Ã Marg'em da

,e spor es. e Talas por x . nac 01', e vacy unes, ama� ã, es e já á Direto- i � �..,,'!Iii".
. Vieram os catarinenses Na parte da tarde, os ve-I aJém de crescido número de ria do Clube agradece aos

As _ 8hs.
__

Vida", num desempenho

CO'TI equipes de futebol, vo- lejadores, dentre onze con-
I desportistas, assim

como re_ desportistas d� nossa terra,
I 1°) A PRISIONEIRA DA

Á
que ficará gravado para

lei. basquete, atletismo, tê- correntes, conseguiram um presentantes da Crônica Es- a preferência dt'mollstra-
TORRE D��F<?GO _ Com: s _ 8hs. sempl'e no público de Flo-

�is, rêmo e vela, infeliz- brilhantê 6° lugar na la. portiva Escrita e Falada. da. _

Rossano Brazzl. 1°) O TESOURO DO CA-' rianópolis.

-mente um pouco desfalca- regata realizada no Guaíba, Isto pela manhã, à tarde na AUMENTOU O QUADRO
-l, 2°) TURISTAS �E M�IA LIFA _ Com: Rod Came- Sua atuação em Cúitib:l,

'ct..'1,s de bons elementos que havendo perspectiva de me- sede social à Praça XV, f�i SOCIAL
CARA _ Com: Os Irmaos 2°) , AVENTUREIROS nesta peça e em outras, tem

pO!' motivos vários não pu- lhor classificação nas rês- empossada solenemente a É interessante noticiar,
MARX: DAS NUVENS _ Com: lhe dado as preferências d.1.

t t 'D" I' 1 No Pr'ogr'ama', BI'11 EIII·ott.' crl'tl'ca teatr'al que a ô

p -11t"

dfram integrar a delegação tantes qua ro rega as mar- nova iretorla, rea lzanc 0- 4',Je o número de associados
.

,

' .,]V .,

da FCDU. cqdas para os seguintes se após concorrido cock- aumenta. Ainda na exposi-
Atual. Atlantida. Nac. 3°) O DRAGA0 NEGRO como uma das' maiores re-

Todavia, nos primeiros dias, tail à Imprensa Especiali- çáo acima mencionada regu-.I Preços: ,10,00 _ 5,00. Preços: 8,00 _ 4,00. velações dos pa.lcos.p:uun::-.-

prél!os ontem travados, pu- No certame de tênis, á zada, falando .na oportuni- lar número de desportistas,
I Censura até 14 anos. Censura até 14 anos. enses.

deram os univel'sitár�os FCD.u venceu por WxO paI: dade o sr. Vice-Presidente dando a, sua cooperaçã,o I
)o.

,
_

- ,

_

"barriga-verdes" lo g r a r '1ão comparecimento da oferecendo a homenagem inscreveram-se como

sO-1 �..()�()'<�( '_'()�()...
().-.e)""()""'()"'()""{)�()"_'()'-'(j"",�""�"""( j

bons resultados. equipe do Rio Grande do aos .Cronistas, enquanto o Cios.,
'

.Pela manhã, na quadra Norte aos jogos designados jornalista Ylmar de Carva-
. ViTÓRIA SOURE O PAL-'

e
i

��S�I;��};,Pt;ten�o�;�IÍ:;md: �� l'�A.:sot��:��o n�eo�����:!! �.�.����gec�� t:te���1:0�� particiP������s festejos I ��_A te,' I � ã o
'

furtL' representação da Ba- Juvenil;- devendo enfrentar tinual'am pela noite com a do clube, os jogadores trou-e, ,
r.ia, sómf:nte no final foi 1'larta-feira o vencedor da I realização de uma cerve- xeram de Blumenau, os lou- I c

slll-,eradn, rlepois de coman,- padida Ceará x Alagôas. -,iada, ap,rilhantada pela ros da vitória' sobre o PaI. e ,
dar várias vezes a marcha A noite, na quadra da S. presença cantante do famo- meil'as, se�do gratificados I c

,do "placard", perdendo por· N. União, a equipe de volei-
.

so Procópio, o homem das com o "bicho" de Cr$ 200,00.

e,
*

41x38, portanto por peque- b�)l, de certo modo, sem i emboladas,
• ,

na Jifel'ença, anotando-se o gTandes possibilidades, ain- SUCESSO ABSOLUrO DA I HOJE CONTRA O. FI- ANTES DE FAZER ,SUAS COMPRAS NÃO DEIXE íf

ff(to que os cestobolistas da de�falcada de Gleno, não EXPOSI'ÇAO I GUEIRENSE i !

con:errâneos não estavam [lourle evitar o revez ante a A orig-inal exposição aber-; Dando cump'rimento a oi- �, DE VISITAR A CASA MISCELANEA SITA A RUA CON- ,-
em dia 'inspirado, contudo :JÔ�l relJresentação da Ba- ta ao público esportivo de

'

tava rodada, teremos hoje I
_

alcaI'çaram um belo resul- hia, caindo ,por 15x6 e ,nossa terra, a rua Felipe o "Clássico da Cidade". O I'
,

'

'. (l

tach, haja vista a categ-o- i 15x13,
resultados ê'sses qAu�,

- clube treinou quarta-feira c{' SELHEIRO MAFRA,9 ONDE V. S. ENCONTRARA' OS ME ,
ria do adversário! I expn,ssaram o seu desacer-.' á tarde, tendo demonstrado , ' ,"-
Lego �epois, no está.diJ to no primeiro

_

período e I Saudades futebol' encontrar-se em grande for-

-,� ',.rf..�.t,
LHORES A.RTIGOS PELOS MENORES PREÇOS T,AIS CO-

do E. c, Gruzeil'o, com lUl- 'cacho no segundo quando

I
., ma té(mica, esperando-se .,

e

('�o ús 10,30 horas, os fute- :h,gQU a vencer por 7x1 e Clu'be 'que cumpra uma -grande

��,� MO: "ROUPAS EM GER_A L) FERROS ELETRICO'S, FO ,
boI istas ia FCDU enfren- f'mpatar por 8x8 e 13x13, -. 'ltuação frente ao seu maior

:+
-

-

bV,l,1l1 a
• forte equipe do para afinal perder face a 1- Da nova diretoria do adversário de todos os tem- ,

Est�do do Rio' de Janeiro, 11:11a jogada irregular .dos I
Saudades F. C., de Coquei- poso Deverá jogar o mesmo,� GAREIROS, LANTERNAS, LAMPADAS, BIJOTERIAS,. �

conseguindo �qnal vencê-la b�h'ano�. que 0S árbitros

!
ro�,. recebem�s atencioso quadro que venceu ao Pal- .

, I�
na prorro.gaçao por 6x4, de- rao venÍlcaram. 'OflCJO, comumcando a sua meiras, com a inclusão de I�" OBJETOS PARA PRESENTES, V1DROS. CAMISAS PIJA- �

dois de empatar por 4x4 no Portanto, com êsses re- eleição a 27 de agôsto, es- Enisio, o qual fará o seu
, .."',�

tempo 'l:egulamentar. I sulbdos, os quadros de bas- tando assim const�tuida: l'eaparecimento.
j

:", �

- Ã cond�ta d.os ra'pazes da I quet� e valei fic!l�am elimi- Presidente de Honra _ t MAS, GRAVATAS, MIUDEZAS, PERFUMARIA, ETC. ,�
FCDU fOI bnlhante, apre- I

nados dos respectivos cer- ,Pedro Santos GOZARAO ABATIMENTO --

__

sentando bom futebol, es- tames. Presidente _ Osmar Ni- OS SóCIOS DO CLUBE
"�

ALEM DE UM GRANDE E VARIADO SORTIMENTO �

pecialmente espírito de lu-' A partir de quarta feira I colau Vieira Por ser o mandatário os -- t
ta, pois, depois de estarem est.arão em atividade os I Vice-Presidente _ Paulo SOC)OS avaianos, gozarão j RUA CONSE

' �

vencendo por 2xO, co� pos- c()m�onentes. da eqUlpe de

I
Oliveira (reeleito) abatimerito nas arquibanca- (». I LHE�O _

MAFRA '_ 9 _ FLORIANO'POLIS. I�
sibllidades de um maJOr es- llt1etIsmo, dIsputando as 1° Secretário _ Altair das, uma vez que api'esen: i'

� .

core, foram surpreendidos primeiras provas eli�ina- Coelho tem ao porteiro o talão co'r-,,. ,�
���r����� te��os pe�e���;a;: " �ó���. �ias' 7 e 9, os rema- � M��le:.ecretário

_

Ger:ano ;��p;�de�!���omê��ee�7�:� I I�a
I

I·�'(� ���I �,�
junto à área, o qUe não os dores intervirão nos diver- I 1° Tesoüreiro _ Paulo G. aborrecimentos a Diretoria �

,

�

�

desanimou, continl1(lndo a sos páreos do cel'tame de Müller (reeleito) I solicita a maior observância , ,�

I�lu! ar com fibra e empenhd !'2InO, deven�o_ participare�: Orador - Geci Müller ao acima exposto. --

para empatar no tempo re- c.om g-uarnlçoes de dOIS" Procurador _ Valmir A. I
,g-ulamentar e triunfal' .com com, quatro com e oito, sen-

, DoGmingnes CO�TRATADO MÁRIO
e .,

méritos na prorrogação! elo que êste é problematico I
um'da esporte _ OswaL' Foi contratad� na úl�i�a II

�

O "onze" orientado pelo devido a ausêhcia até hoje
I
do Silva

I semana,
o zaguel1:o Mano,

� ,-
veterano Nizeta; agora mais dos ótimos remado.res An- Cap. do 1° Quadro _' ex-defen�or do Jabaquara ,�entusiasmado e ajustado, tania Boabaid e. Gleno Ev�ndir Silva

'

d� Santos; É provavel .a sua' RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 9 -,- FLORIANt<)POLIS. ,e
voltará a pelejar na manhã Scherer, os quais estão sen-' Cap. do 2° quadro _ Vilso estreia hoje frente o Figuei- ,C

. de.'". r."ua,rt.a-fe,ira com o po- do esperados. G. de Oliveira Santos, ! l'ense,
Q

......._r.""""" '1 ,

Ol�()�()__()�o"'()�()�()_()�()�()'-'(l-tilllil'll-('__(),�,\� ... ()....

'Varias enfermos ata

cados .desse terrivel

mal, dando 2 a 5 ata-

ques .diaríos.. ficaram

completamente resta

belecidos na clinica

privada do professor
Amel'ico Valeria da
Faculdade de Medicina

As' _ 2hs.
Os Irmãos MARX em:

TURISTAS DE MEIA
CARA

I As _ 8hs.
I 1°) CABEÇA DE' PHAIA
_ Com: Tony Curtis _

2°) O TESOURO DO CA·
.LIFA __:_ Com: Red Came

Cine ReporteI'. Nac.

Preços: 8,00/ _ 4,00.
Censura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Federação. dos assueladus
rurais ,do Estados de'

.

1 '

-Santa Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA C!_ERAL EXTRAORDINARIA

1 a. e :la. convocações
/

_........
.

'�.
.r.!::I93S0I:td 'YJI'VV!)7'J7J

•� eK�"'d."'" .rr. m'r -UNO'

'Kyolo e Mára duas
be�ezas do J81ão', ,

Fornece-se marmitas à domicilio .

. Cosinha de la ordem.

,
Precisa de cosinheira, exigindo-se referência. Tra

tar no "Restaurante Rosa à Pra-ça 15 de Novembro.
I

tenção,· jamais concretizada, Para f;e vir ao Japão, - o

de seu construtor de cobr i- transporte mais fácil é o.
,

-. Ilo inteiramente de prata em i.ereo, pela CPA, que man- i
seu interior.' tém linhas de Vancouver i'

oara a Cid�de do, México, LI- "Também muito interes- �a e Buenos Aires. Uma'.
santa é � ':Semplo Rokuonh, � p�ssa.gem de Van.cOtlVer, a ,.
ou "Pavilhâo : de Ouro"; _TOqulO, classe turista, cus-

�,

construido num bosque, à ta apenas .4.88 dólares.

•••
·••••••O� O•••�••••5."�••O••C�O ..

Marmitas � Cosioheira

A_ prisão 110 sr, A��emar�e Barros
RIu, 6 (U. P.) -- A pro

.osito da prisão, já relaxa

la, do sr. Adhemar de Bar

.os, em Santiago, o Itama

'_1 ti entregou esta nota ago

c'a à' noite, à reportagem:
';0 embaixador do Brasil

,0 Chile, sr. Antonio Vilhe

la Ferreira Braga, enviou

.o Itamavati o �eguinte te

legr�rna:
'Assim que soube que o

.T. Adernar de Barros 'fora
mtímé do. a comparecer à

'lwfir\ de Investigações, vis
�" 2xistir contra ele' um. pe
d :'do de detenção, procurei
�:,ber-do Min.isterio das Re

lações Exteriores do Chile
o que determinara a ação
das , auto;'idades chilenas,
Vl�O informado de que a

mesma se baseava em um

pedido direto da Policia de

São Paulo, no dia vinte e

três de março do corrente
ano, Em consequência, to
mei as medidas cabíveis pa
,',1, qu e cessasse imediata
-nen tc qualquer constrangi
nent.o à pessoa do sr. Ade
,112�' de Barros, no que fúi
aten d i do. A esse respeito, o

Min isterdo das Relações Ex
teriores expediu telegrama'
�o embaixador Ferreira
Braga, aprovando inteira
'lente sua atitude".
RIO, 6 (U. P.) - O sr,

ra, fui, detido no aeroporto,
atraves de requisição geral
a todos os países, de 23 de

março passado, que, por
mominavel abuso e desor-

ganização, ainda .não foi i'e
vogada, embora com absol

vição Pelo Supremo Tribu
nal Federal. Graças à in

tervenção .
de amigos locais,

foi o assunto esclarecido,
cessando à constrarig írrien-

ÕÔJpróíiliíii("préiióíê'
..

. , .

.Contínuaçân da 5a. Página)
do. Além de aumentar, o

consumo de trigo generul i

za-se, no Brasil, atingindo
regiões em que, até há pou
:;0, predciüio ava a preferên
:ia pela farinha de mandio-

)a, pràticamente condenada

pelos .notrólcgos modernos.
Recentemente, segundo nos
informam, iniciou suas ati
/idades na Paraíba a fábri-

e-

de bombas· Worthington. A
nova fábrica produzirá,
também; macarrão, biscoi
tos, etc.

Fala-se agora, como um

dos recursos para incremen
tar os resultados da Campa-,
nha do Trigo, a entrada na

liça 'do .Estado de São Paulo,
W ali ainda de caráter ex

perimental a superfície de
dicada ao trigo. Apenas fo
ram Jlemeadas 4.0.0.0. hecta-

Oscar> Pedrosa Horta rece

beu, hoje, de Santiago do

Chile, expedido pelo sr. A
dernar de Barros, o seguinte
telegrama: "Em nome da
Iign ida de humana e do con

ceito no . exterior, do povo
11'<1sí leiro, protesto veemen-

temente contra o .abuso do

to".

.sovemo. paulista em cada
país onde passo. Hoje, no

chegar a esta Capital, em"
companhia de minha senho-

ca Moinhos do Bi-asil, com.
uma capacidade produtiva
de muitos milhares de tone
.adas de farinha de trigo

res que renderam 3.20.0. to

neladas, ou seja uma média
de 80.0. quilos por hectare.

Na opinião de alguns téc
nicos, o Estado de São Paulo
reúne tô.das as

I

caracterfs-:
tícas ecológicas para uma ..

produção intensa do impor- .

.

tante 'cereal. Acredita-se
que, mediante bem plane
jada campanha da orienta

ção em que 'participassem
técnicos do Ministério da A
gricultura- e da Secretaria
ãessa mesma. pasta paulista,
'sob o incentivo de todos os

círculos 'interessados, inclu-

la ano. Seu custo, orçado
em cêrca de 16 milhões,. dá
uma idéia da envergadura
.10 empreendimento, em que
Je destacam vários grupos

I

�QUE PENSAM:

. -

sive moageiros, São Paulo
poderia dar, em breves anos,
uma quota próxima a .....

30.0..0.0.0. toneladas de trigo
ao mercado nacional. Essa

contribuição, somada á que'
fornecessem os Estados do
Rio Grande do Sul e Santa

Catarina, pràticamente os

,únicos produtores até hoje,
poder-iam elevar o nível .da

. produção tritícola brasilei
ra até um ponto em que, em'
todo caso, reduzisse a níveis
mais suportáveis as impor
ta ções do importante cere
a!.

",.

PROGRAMA DO MES

KIOTO (Globe Press) 'rhargem de um lago @ 1'0-

Yyoto e 'Nara, cidades gê- deado .de belos jardins. ,I
meas de' religião e cultura." 'Em Nara, merece; em 'par-:
situadas na ilha principal ,ticular, ser visitado o Tem-
do Japão. Kbnchu, satisfa- plo Todaiji, a maior éstru�
l'â'O mesmo ao viajante mais .tura em madeira do [mundo, '

De acôrdo com os Estitutos e tendo em vista o qUE exigente' -- declarou o Sr. b�de se encontra uma ima-
\

'.' ,

dispõe o Art. 90 do Ragulamen to baixado com o decreto J. E. Shaver, gerente de gem de Buda de vinte e dois

nO 39.319, de 5/6/56, são convocados os Senhores Mem- vendas e tráfego para a re- metros de altura, a maior
I

bros da Assembléia Geral desta" Federação a se reuni" gião oriental da. Canadian estátua de bronze do mun-

rem em séde própria, à Rua Delminda Silveira' s/n para' Pacific Airlines.
.

do;
.

Ieleição do representante as< classe rural do Estado, que Ambas as cidades -- Ex-

integrará o Conselho Regional local do' Serviço Social I ,Jlicou êle -- :s_tão. impre- O Templo de Horyuji, na

Rural. . gnadas de tradição e ambas mesma cidade, se compõe de

Fica marcado para esta assembléia o dia 3 de outu- foram capitais do Japão: nada menos de 3.3 edificios e

bro de 1956 às 14 horas na- séde própria da Federação � Kvoto desde 794 até 1869 o contém belissimas obras de

Rua Delminda Silveira s /n, entendendo-se que, caso não Nara de no. a 784. arte japonesas.
haja número, a Assembléia' se realizará, em segunda e Kyt(j) é uma cidade de san- O Parque de Nara é um

última convocação, aos. 8 (oito) dias do mês de outubro, tuários e, festivais, alguns ponto de atração dos tu ris

às mesmas .hdras, no meS1110 local e para a mesma ordem. alegees e outros solenes e tas, sendo muito conhecido

do dia. i'" - ' ,

misticos. Nara é o berço da pelos animais que andam

Florianópolis, 3 de setembro de 1956. ,.; arte e da cultura japonesa. nele em plena liberdade.
. Clodorico Moreira. '� , Particularmente em Kyoro As duas cidade ficam a

Presidente é o Templo da Chíon-in, um pequena distância de Tó-
--',-_.-. dos majores do Japão. o quio, podendo a viagem ser

Templo Jishoji, conhecido feita por via férrea ou a

popularmente pelo "Pavi- érea, até Osaka, donde se

'hão de' Prata". devido in- continua d�automóvel. !

SETEMBRO

Dir, 6- (Q) - Soirée dos casados. Urna festa
simples, J!ova, original; uma festa alegre, in
tima, ãgradavel. Algumas surprezas, bom re

pertório, animação de Osvaldo Rtibirn e artitas
� dr. sempre cooperante Ánita Garibaldi, Um co

quiteI oferecido pelo RON MERINO e COMPA
NHIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO (Bis
coitos DUCHEN), representados nesta praça
pela Comércio e Indústria Cerman q Stein S/A.
e G. da Costa Pereira S/A, respectivamente.
EXCLUSIVAMENTE PARA CASADOS
Mesas o-s 20.0.,0.0..
Dia X -- Grande BINGO -- Séde Soei: I. Eu

tre outros prêmios, uma fina mobília de varan-
-

dado
Dia 16 CD) TARDE Soroptimista às 16,0.0. ho

ras um elegante chá de caridade, com a

é:xeelente orquestra do Veterano. Mesas
com a diretoria do Clube Sbroptimista

Dia 29 (S) grande soil'ée.

I '

I

Lavando com. 'Sabão

'Viraem Especialidade
l danCla. TI'ZIL IIDDS'BIIL-Iololllle; (1IIIroafreglstra4a).

_�,_ _
_ _

economiza-se jemp8:.. t.__dinbeiro �.

..

/

-- .. _--,.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plortanõpolts, Sexta-feira, 7 de Setembro de 1956
..__.-----------------

JUIZO DE DIREITO D� �o!jlg�al"ta POC V. Exa," 'Loteria do Estado I
MARCA EDCEITBAICGfPOAÇUCOM prot·.ceda dna Lco:1fpormiClade I dos . I

EDITAI. D!' "
\. ir 19O5 a 81 rocessua a- LOTERIA DO ESTADO em Capinzal, bil het« 4145.

O PRaZO DE TRINTA (30) cima referidos, sendo citados
PAGAMENTO DE PRE'- extração de 31 de julho PP',DIAS"

.

JS conjuges dos confinantes, .

em sendo o caso, o Dr. Pro- MTQS Cinco decimos do bilhete
O Doutor 'Dalmo Bastos motor PúblicO- da Comarca 3356. premiado com 20 mil

'Silva, Juiz Substitll'tó no oara, após os trâmites legais Na Séde da Administra- cruzeiros', em 31 de julho
e'x''ercicio do cargo de Juiz ser a pres nte, data venía ção da Loteria do Estado de Pd t pp : ao sr. antalhão Pana-
de Direito da Comarca de julgada proce en e, por V.. S. Cataiína foram pagos os

B{guaçu, Estado de Santa Ca- Excia., podendo o suplicante seguintes premi6� maiores:
síuk, residente em Porte

tarina, na forma da Lei, etc. adquirir o necessário titulo União; Trinta mil cruzeiros
. t c

. -

'R' um decimo bilhete 8633 pre-
.

'FAZ saber aOS que o. pre- para a rans riçao no egis- ao' sr, Severino Albino Cor-
Iít I' adIe era' de Imóveis competente miado com Quinze mil cru-

rea .. .residertte em Tubarão,Sente ec 1 a virem u e.
Protesta -se por todos os' H ld Silt tí e
c: zeíroa, ao snr. aro Ó 1 - .

conhecimen o iv.rern qu meios de provas em Direito bilhete 3179 extração de 7
por parte de NELSO� M.ANO· permitidos, requerendo .des-

va, residente em Floriano- de agosto pp; Dez mil crú-
EL DE AMORI�, por II!-ter-. Ie já o depoimento pessoal

. polis um decimo bilhete. V ld
.

A
médio de seu assístente [udi- j

..

81'>9
.

1 20 mil
zerros ao sr. a ormo . de

.'
" D' Acácio Zélnio da e quem esta contestar, sob � premiac o com 1

Oliveira, residente em B1n-

�W��� lh�' foi dirigida a, peti- pena de c?nfe�so. Para ,efeito eruzeiros, extração de 3.
menau, bilhete SUO de' 7 de

_ ínte: Exmo sr Juiz -de alçada, da a presente o julho pp. á snra. Helena To-
çao ��g�� ci;- Comarca' de v�lor de Cr$. 2.100,00. P. defe- nial, residente em Capinzal ; agosto pp; Cinco decimos
de ireio. rímento, Bíguaçu, 25· de ju- bilhete 7820 premiado com

Bigua.çu., Nels?n.Manoel de
nho de 1956. (A·ss'.) AcáCI'O um decimo do mesmo ao snr,

b slleíro casado
" 15 mil cru zeiros ao sr. João

. Amonm, �ad te d
.:-' Zélnio da Silva - Ass. [udl- Arthur Artuline, de Capin-

1 vrador resr en e e omici- Guths, de Rio do Sul, extra-,a "
. cíárío. DESPACHO:- A. De- zal; Vinte mil cruzeiros ao

uado em Fazenda, neste Mu-
sig,b.o o dia 13 de [ulhó para ção de 14 de agosto pp; Cin-

, . endo promover
' snr. Alex Panchrowitz, re-

niCI'PlO, .quI'
'

_

a '. a audíencía de jutíücação ] sidente em Lajes, bilhete
co decimos bilhete 3066 pre-

nestel'�Ulzo, uma aç:o e i�. prévia da posse. Ciente o dr: miado com Vinte mil cruzeí-.
8ucapl�o, .v�!l1! por s u a�s �

Promotor Público.. Bíguaçu, 6260 de 17 de julho. pp;
t t dícíárto mfra assina • ros, extração de 15 de agosto
eI!- e JU_ ;".- 26 de junho de 1956. (Ass.)' Trinta mil cruzeiros a snra.

do, ·expor. e requerer a IJ
Jaymor Guimarães Collaco- 1 D k d J pp; ao sr. Leovegildo Bor

Exa., o. seguinte: 1. - Possue
_ Juiz de Direito. Procedida'

Ilare Bro lo ecz a, e oa-
.ges, residente em Vacaria'

o sUl?hc:;nte, SI�O em Faze�- a justificação, foi esta [ul- ça'ba-,' bilhete 0963 de 3 de
Vinte e cinco mil cruzei�o�

da."dl.s,tnto da ,s,ede deste ML- gada por sentença do teôr julho pp; Quinze mil. cru-
t co tendo"

.,. hilhete 1755 de .21 de agostonlClPlO, um erreno n seguinte:- Vistos, etc .. , HQ- zeiros ao snr, Pelágio. Um-
44 m. de trente p�r. 1.100 m. mologo, por sentença, a pre- pierre, de Porto União, bi- pp. pago p�o Agente ,Mario
de fundos, co:n a ar ea de .. sente justificaç�Q que requer lhete 7495 .de 24 de julho

Moura a pj conta'. de tercei-
48.400 m2., atrav�ssado l?�13 Nelson Manoel de Amorim ' ros e Duzentos e"cincoent'u
Estra,da Geral Blgu.açu�TIJU. pa'ra que'produza o.s'necessa· _ pp; Cinco 'decimos bilhete' , ,

t
.

'1
mil cruzeiros. ao sr. Alvino·.

cas e c?,rn as segum es con- rios e 'legais efeitos. Citem-se 3356 premiad,Q com 20 mI

frontaçoes frente na estrad�. por mandado, o dr. Promotor cruzeiros, ao SI11:. Auto Os- Kanning, residente em Jo-

geral; fundos, parte ,com a;,; Público e os confl'antes do Id dOI" 'd invile, bilhete 1655, extração
t d" I- va o e lvelra reSl en- ,

,

verten es
.

o morrTo e parue imóvel usucapiendo. Citem-! P .t U·-
.

t.
de 31 de Julho pp.

com ?m nach�; Norte com
se, igUalmente, os interesS3- i t: em

n

OI o
.

mao, ex �a- I -- -

Gelad
·

,herdeiros de L,lberato Joa- dos ,inc.erto,s estes por edital I çao de 01de Julho pp; C,m- O ESTADO eira
quim de Carv��ho e Sul com com o praz6 de 30 (trinta) co decimos bilhete 8129 pre-

,. � "

V.ende-se uma. 7 pés cúbicos.
terras de CecIlia Manoel Se- dia 'P bI' d .

d 20'1
.

,

'.

, . .

.

2 Ad··i 0 s p'li-
s, �,S�l u. �ca o lima',vez mIa o com mI cruzeuos I' O mais antigo diário de Marca "Champion" A tra-vermo, - qUll U U no Dlano OflClal do Estado A' d P

.

S t C 't
•

.' Se passiveI, quando depender de vós, tende paz com

cante, dito terreno. de Atana e três vezes no jornal "O ES-, ao sr. r�UJme es

wss�o-l
an � a arl?8. . ,tal' neste jornal, das 14 às 17

.todos os homens".
"

zio Manoe� qe Faria, em 1944 tado" da cidade de Florianó- notto, reSIdente em Capm- l.ela e assme
. hbrlits. .

·e desde enta_o vem usando-? polis, para to.dos,. querendo zal, extração. de 3 d� julho

I'
.- _� _..-_ -..__ "J'..- ...........-:--.............................

T. C: 'WOO (Hong Kong)
com ,planta9oes, ,sen�o a sua cOntestarem o pedldo no Pra- pp;' Dez. mIl cruzeIrosao, ,

SÁBADO, 8 DE-SETEMBRO ,
.

posse respeItadfa .p�r t:Otd��, zo d� 10� (dez) dias, contados snr. Mário' David Moura, FARMACIAS DE' PlANTA-O
Se alguma virtude há, e se algum louvor êxiste,

como tambem Ol respel a <l da cltacao. Custas afinaL Bi- < .

.

"

seja isso o que oCl�pe o vosso pen�amento.. ('Filipense
a posse do seu anteces'Sor que guaçu 17-7-56 (Ass) D 1 Agente da Capital, paI con- I " '."

éra mais d� 15 ap?s, senda Ba�to� Silva. E para Ch��� ta de terceiros, bilhete 523L1 M .� S D E S E TEM B l( O 4:8). Leia 1 Timóteo -5:17-12.

�mbas contm�3:.s, mmterrup. ao conhecimento dos interes_ extração de 31 de julho pp; DEPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA Utas, se_m opOSlçao nem con- sados, passa o presente edi· Dez mil cruzeiros ao snr. Plantões de Farmácias·......
.' M JOVEM REÇRUTA, filho de um amigo meu, veio

te�taç3ao N·d� que�. qduer que tal com o prazo de trinb Melchisedek MelÍo residen- 1 sábado (,tarde)' Farmácia Catal'l'nense
' \'isitar-mê. Êle, então, me falava de como devemos en-

seJa. -. ao poss'um o o su- dias, que será publicado e a-
.

.

- Rua Trajano '

pIcante titulas sobre_as refe- fixado na fórma da lei Dad te em Lages, bIlhete 5544 de ,2 domingo,Farmácia Cata:rinense Rua Trajano 'írent-ar a sítuaçã.,o mundial. E o seu pensamento princi-
ridas terras, quer adquirir o e passado nesta Cid�de d'� 24 de julho pp; Quinze mil 7 sexta-feira (fer.) .Farc. Noturna Rua Trajano �r,al, era c'omo criar a mu'ito nec,essária boa vontade entre

d?minio dás mesmas, de a· Biguaçu, aos dezenove dias do cruzeiros ao sr. Marcia 8 sAbado (tarde) Farmá,cia Esperança -R. Cons. Mafra os homens, numa época como. e,sta de tensão e suspeita.
corda c?m o� .arts ..550 e 552 mês de julho do ano de mil Barro, de Lajes, bilhete 8767 9 aom'ingo Farmácia Esperança R. Cons. Mafra Êle deu a sua opinião para a soltíção do problema,
do COdlgO ClVll. Lei n.o .. '. novecento� e cinquenta ê seis _ . " .

.'-

2.437, de 7 de março de 1955 Eu ('As) Pi R m'a- d F'� extraçao de 17 de Julho pp; 15 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe' Schmidt relatando a seguinte experiê!_lcia: Certa OCasião, eu es-
. .

,s o o o e a
'DUZENTOS' '1'

. t d' d
.

t
A 1- t te na conformldade do dlspos, ria -'-, Escrevente juramenta� r.'I. cruz�lros 16 domingo. Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt av-a passeaH o, quan o, VI res' lIomens um. an o em-

to nos arts. 454 e seguintes do, no impedimento. ocasio-' ao sr. Osvalrlc. Kvrtz, .resi- 22 sábado (tarde) Farmácia ModerFla Rua João Pinto I ul'iagados. Ao ,vê-IQs, S'enti imediatamente a 'necessidade
do �ódigO d�o Proces�o. Civil. nal do Es�rivão, datilografei I dente em- Timbó, bilh�te 23 dom�ngo Farmácia Moderna' Rua João Pinto de fazer alguma' coisa ,por fl.es. Decidi-me naquele ins-
Asslm, l?ede e r�quer a V e subscreVI. .,.

I � Q' •
-

'1,' 7 'd _

'

\
, < ,', t

'

t b t
'

·t
Exa., se dlgne�ouvll' as tesk- Biguaçu, 19 de julho de f956."

()4L :xtIa,Ç�O ,t::

n
•

e figos 29 sabado (tarde) Farmácia S:" Ant. Felip. Schmidt, 43 .;an.;e er somen � ons pensamen os a seu respel o, en"

munhas abalxo arroladas e (Ass.) Dalmo Bastos Silva. to pp, referente .- rmco de· ;:;O.;cJomingo Farmácia S. Aut. Felip. Schmidt, 43 quanto me aproximasse e passasse por êles. Para minha

que ,comparecerão em Juizo Confére com o -ori,ginal a_I cimos de pl'l''1'10 (le QUA- 'O sel'viço noturno será efetuado pelas Farmácias grande surprêsa e satisfação, um dêles, virou-se para
independent::mente de qual· fixado no lagar de costume TRC-ll'E,'\1"j IIS .'lil .:i·uzeil'os � . Sapto Antôno e Noturna; sitnadãs à� ruá FelÍpe Seh- rt'lim e disse aos seus amigos: "Êste moço é' pessoa fina.
9,ue� �ntil!laçã�: seI!-d.o.��,ita_3 O lpscrev'C:Ilte. Três dedmos do bilhete midt, 43 e Trajano. ,. .' Se houves�e, muitos como êle,'" êste mundo seria muito.
Justlfl��çao ab-mltlO' P, Pio Roma� _�� !al2a 5418 p : "l'J';ad.o ,ÇOLU Quatt:o-' ,

. A pf'ese����nã�r '(Jl'Ig,é'JJiL';;'s<ei��lfer�sêfu ,pN- melhor'.', ,,", ' �. "
-

." ..

_ '_..,

. _

____ o __,______ 'centos n�li q�tí; �:l'OS, ao sr \�ia autorizaç1to'i dgs'fe Depaaa'mento.
". - GOhlplaíamente êshanhos, cõntudo' éstabeleceu:f;e

Alfredo 8trE:hlau, resid'ente Departamento de Saúde Púbúêa, em Agôsto de 1956 llm invisível contacto afetivo 'com resultados que nin-

.
em Blumenau; e dois deci-

I Luiz Osvalao d'Aêâmpora iluém podia prever ..
.

mos' do mesmo bilhete de Inspetor de Farmácias' O n A ç Ã O

Quatrocentos mil <Írúzeiros,
.'

,Querido Senhor, dá ao meu coração a experiência do
.

ao sr. Osvaldo dos Santos, 8•••••-._............ teu amor 'que perdoa, creia e que abarca a t.odos. Usa ()

Uma boa casa de madeira, situada na 'praia de. r e s'i de n te em Bltlm�nau', íf'U amor que perdoa, cria e que abarca a todos. U!'e o

Itapema. Tratar com o proprietário Sr. Oswaldo Damas-: Quinze mil cruzeiros ao sr. Clube .Io'ze' de AUBSlo
'para o bem da humanidade. Em nome de-Jesus,. que n03

cena da Silva a rua Crispim Mira, 22 - Tene: 3119. .- Luiz Vendromini, residente
�

ensinou a orar: "Pai nosso que estás nos céus ... Amém" .

. ,

.� p. E N S A. M E N T O P A n ,A O D I A
-------- 'Deus pode usar 'nO'ssos, bons pensament'o:; ddrante

V· A'.:.I,.·,:.'I ...
I� V I:�.·..A J'.!�,A'· 'R 1. '1 ·1' A V I S O ���w!i=.��l:.�:�:.:=��;=�����••••••••
.. ! O aumento excessivo do preço das utilid�des,. do

alug'uél dos imóveis, dos salários e a fllCürpQração do'
.,n,'''-''_ p .. E· R O L' ACoqueiros Práia Clube de passivo elevado e eustósa "'FJ •. ,.

manutenção; vieram onerar a administração do Clube.

I Estudadas e postas em prática todas 'as formas' de
.

cOJ;npreensãó de despezas, ainda assim viu-se a Dire
toria, para assegurar o bom funcionamento 'da admin.is
tração, na contigência de propor o-'aumento das contri
buições.

I . O cólendo Conselho Deliberativo, após estudo dessa
proposta, decidiu �prova-la. ,

·1 Em 'cbnselilu'ência, comunicamos aos nossos digl)oS
consócios que, a partir de 1.0 de Outubro do corrente
ano, as contribuições serão as seguintes:

MENSALIDADE Cr$ 100,00
ANUIDADE de TRANSITóRIO "2.000,00
JO'IAS � � �. "'10.000,00
Permanecem 03 ·descontos dos sócios proprietários.

A DIRETORIA "

, .

-------�_._.:
..._---'-.....,_-''''._-_._ ...._----''-,,_._.,--------_._._

VENDf-SE OU TROCA·SE, .

-'

CRVZEIRO DO SUL
Reserve no LUX HOTEL I VARIG

'.

�

I' ,PANAIR.seu bilhete de passagem "tEAL
3ADIA

"1l,.i

.,

1li;� I Telefones

�,!mJ

A PREÇO, OFICIAL

2021 - 2022

.,

«NO teDdculo,�

Com a Biblla na. Mão
SEXTA-FEmA, 7 DE SETEMBRO
Se há qualquer outro mandamento tudo nesta pa

lavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti

mesmo. (Romanos 13:9). Leia Romanos 13:10-14.

H Á QUASE quarenta anos, fO�os, cêrca de cem estu

dantes chineses, aos Estados Unidos para fazer estudos

superiores. Logo que aportamos a São Francisco come

çanios a nos· separar. Muitos haviam, escolhido estudar

em colégios da costa ocidental e outros em colégios do'

médio oeste. De modo que ao chegarmos a Nava 101'(1'1".
é'stávamos reduzidos a três somente. Nós nos setímos
-omo que atordoados e perdidos naquela grande me-,

trópole. Tomamos, então, um taxi e fomos para um hotel

barato. ...

Em nova Iorque recebemos logo algumas demons

trações' do verdadeiro' amor cristão. Na Associação Cris

tã de Moços, alguns secretários nos mostraram num ma

pa o nosso trajeto até a. Universidade de Colúmbia, onde
íamos estudar. 'Um guarda civil ajudou-nos também.
Êle' era realmente. um verdadeiro cr-istão, Êle nos .disse :

"Entãb, meus rapazes, sois da China e tendes vindo aqui
para estudar? Gostaria .que vos tivéseis hospedado em

V N DE. SE" um .hotel
'

melhor, mas não vos preocupes, porque estou,
,

de serviço aqui esta noite". Fomos para os nossos q ra r-
Um conjunto para

NIQUE--j
tos e passamos uma noite tranqüila' e repousante.

LAR e cromar, ver e tratar Tudo isto é o verdadeiro amor cristão, que em pa
a rua Nunes Machado, 17 lavras chinesas se diz assim: Dentr&. dos quarto mares,
sobrado, 'sala 3 das 9' as 11 �,omos todo-s' irmão's".·

-

horas O,..R A ç Ã O
Nosso Pai, sem o amor cristão somos in'clinados à

suspeita, ao ódi� e, até mesmo. � guerra que nos leva
à destruição mútua, Enche os nossos corações com o

amor de Gdsto, o amor que apreSsa a vinda do teu reino
neste mundo. Em nome de Cl'isto. Amém.

PENSAMENTO PAnA O DIA

BREVE
ME

APRESENTAREI

...........................................

Oportunidade·
Vende-se por Cr$, 25,.000,00, um 'gabinete dentário

completo à rua Trajano, 25.
.

'.

I· Máquinas. completas para fabrieação -de alcocl10a
. rios Ou seleiros,. sendo uma 7axl uma Sifiger familiar, €

. 'motores, \:lma Lavanderia motoriiarla, "lavagem a sêco;',
uma ,residencia com ou sem moveis, constand'b de 4

quártos, hall, saleta, sala de jantar, sala d.e estar, côpa,
cizinha quarto de banho, guarto com entrada indepen
d,énte para empregada. à nÚi Felipe Schmidt, 160, fone
3742.

Missa 7°. dia
MARIA DE LOURDES BECKER REGO DE AQUINO

Missa de. 7° dia
Súa família na impüssibilidade de fazê-lo pessoal

mente agr'adece a todos que s,e associaram à sua dor, por

I o�as.ião do ··falecimento �e suá querida e ine;squecivel
, Mana de "Lourdes, e convIdam os parentes e affi.lgos 'para
assistirem à missa de 7° dia, pelo descanso eterno da sua

,alraa" di& 7 às 6 horas na Catedral Metropolitana.
Desde 'já ag'radecem a' todos, que Comparecerem, a

esse, ãto de fé cristã..

Vende-se em ai'renda-se o P�rola Réstaurante. sito à
·rua 24 de Maio, 148 no Estreito - Informações no local.

Vende-se uma máquina registradora, marca Intei'
!ational em estado de nova e 2 balanças Filizola.

Tratar à ru� Alvaro de Carvalho - 66.

--__;---....;..-_\

A l U G_A - SE·
Uma casa para pequena família. Tmtal' na lavanda

ria Serratine. Rua Trtjano 25.
,_._----_.

EMPREGADA
;J,;i.,c ..

PI�ECISA-SE de Ul1Ja que saiba cozi:.:rhar e .que dur
tn;1 no emprêgo.

Informações pelos telefône�,L 3822 e 6267.
....."'---...- ..........j.--......,.� ........-..;-...,.......��..w��-•.,.,. _ . ..-_......_-�.,

ALUGA·SE
Aluga-se dois apartamentos. Ver e trata.r na Felipe

Schmidt 162 das 16 hs. as 18 hs.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



D. -Teresa Crlstlna
Entrevista concedido Ó ,.,A IMPRENSA" pelo dr. �ilb���

Evilázio da Luz, Diretor daquela mf!!�,�!�,�,noami"hadO'Abaixo transerevernos :1' cer a e=se prestigioso órgao ros, que ,'at.ua.lmente se, �e- uma das nos.as
_

em prazo
.

nài"A 1 T barão a onortunídarte rificam nas dírarentea serres tantes preocupaçoes nessa esperamosentrevista concedida à c e UJ«"" .

I
f

.

bt
-

j mto muito longo satísrazsr a esIMPRENSA" de Tubárâo, pe- que me concede neste mo- runctõnaís, e posstbüítará b· viagem, 01 a o ençao.1
.

D t t Nacional Soa justa aspira.ção elo p2S30:)'ont para dar aos tubaro- melho'ú;;t do padrão de ser- ao epar amento .lo �r. Gd ilbe'll'�o_ EVdiláZ1i�9' 5e6x- me-nseos e'par'tl'Clllarmente ao'l' vlcos qU3 esta ferrovía pede- de Estradas de Ferro de re- diarista de ebras.traída a ec iça0 ,e - -

. n· c
......, •

t dRe orta 'em de JABES GAR-, ferroviários a' notícia certa- rá apresentar ao pubhco. cursos p�r� o �a.gamen o no

CIÁ s
.'

I mente a.gradável dos result�- Devn aqui acrescentar que novo salárí., mrmmo. O pro-
t d .....� = ,!PJ" "'\Ii'Atendidos gentilmente Pelo dos obtlclo� que se ra UZI- _ ....

,--- -.Y'SF�� CF .? -"I,e _ ..... '"__

Diretor da Estrada de Fer-I rão futuramente 'em ímpor., . \.1'0 D. Tereza Cristina, em' tantes melhoramentos para

A·' d
'.

.
.

Ie Iteseu gabinete de trabalho, I a 'nossa rernovía. Quanto à .

In a'odissemos-lhe do nosso obj,�- I
sua pt rgunta, ele. o e::clare-

.

_.

'.

tívo, isto é, uma entrevísta
'

cer que essa minha mais re

para esta folha Passamos, I cenrs viagem ao Rio, devo-se
então, a fazer-lhe uma sérts

'

a' um teleGrama do Sr. Depu
de perguntas, pois que tuüo: hdo Joaquim Ramos, cornu

o que se pássa com a nossa: nicando que o contrato de

f'errovía, é ele real ínter ésse financiam.::nt? para o reapa ..

para à população. da zona relhamento desta. Estrana

'sul elo ID.stado, onde a E. F.': qUe seria concedido pelo
D. T. C., mercê do valor eco-: Banco Nacional

, d.o D2�e�-
nômíco qUe inegavelmente volvímento , Econômtco, est�-.
representa para o Sul, adquL

1
va para ser'assinado. no dia

riu importância capital na 9 do eorrente. A as'smautra.
vida dos municípios sulinos do .contrato, f,di de fato, na
e de seu povo. lizada nessa data, no gabíne-
Publicamos abaixo a en- te do Sr. Ministro da Fazen-

/ travista que conseguimos da, entre, êstc e o Presidente
juntamente com a-equípe..de do Banco Nacional do De'

reportagem da Rádio TUbá,' senvolvimento E-conômico,
que gravou 'a palestra que estando presentes ao ato,
mantivemos durante alguns como' convidados do Sr. Mi

-minutos, tendo colaborado ni'str�o da Fazenda, o .Sr. Mi

em nOs'30 trabalho· jornalistt- nístro Nereu Ramos, o sena-/Co .o redator daquela emísso- dor Fr-ancísco Gal!otti, o
I

ra jornalista Americo G.omes, D2putado' Joaquim Ramos,
d

'

Amaral. além do diretor desta Estra-o
. . ,.

Vamos, pois, à primeira da, e de alto: funclonan.. s

pergunta: do ministério da Fazenda e

P. - Dr. Gilberto: InicI- do B,anco.
almente. desejariamos que Q' montante do ..emprésti- i
v. S., de volta da Capital da mo é de Cr$ 110.000.000,QO. I
RepubIL�a, informasse ao'3 I
nossos leitores, e principal- P. - Perguntamos, agora,

mente aos ferroviários da Te- a V. S., como será aplicado c

resa Cristina, quais os �ot!- empréstimo de cento e d2?

vos que ,o levaram a viajar milhões de cruzeiro,! concedi-'
até o Rio de Janeiro. Muito do à E. F. D. T. C., ,pela Ban�

já divulgou a emissora 10c:lI Co Nacional do :pe-S2nvolvi
e esta f.olha sôbre Os resulta- mento. Econômi.cc.
dos dessa viagem. T,ódavia, R. - A aplicação

-

do em

a s.ua palavra terá um. signi- pré'3timo será feita de acôr

fiCado mai's real e do' agrado do com o plano de aplicação
de todos, dizendo, à viva voz, elaborado pelo Grupü Espe
das razões que o conduziram cial Ferroviário do Banco

ao Rio. depois de verificada,s as fie-

R. - Antes de responder a cessidades reais da Estrada,
sua. pergunta quero agrade- da seguinte f.orma:

-Assassinado o Diretor do jornal mexicano t' f,

.� i
Puebló, foi assassinado a ti.. . uma enérgica campanha cap.
ros, à. nQite passada, quando

1
tra o vicio e o crime na Bai

jantava em um restaurante, xa"California,\é o segundo
Marquez, que conduzia editor,de jornal assassinado, I

em um periodo de dois 'me-

'I'ses .
. . . , '. . . . . . . . . . .. 110.000.000,00

_ '. � O jornal do Club� da Lanterna, cuja finalidade ex-I· CULTO AOS HER'OIS O .primeiro foi Manuel A-
I clusiva é atear fogo no Bra3il, dep.ois das doloridasP. - A ,nOSsa t:rceira per- Que' pode nos dizer sôbre o

.

costa Meza, diretor de "El I provaçõ2s da Carta Brandi e do pe1'onismo no Brasil,gunta, Dr. Gilberto, pode pa- assunto? .f., Daquelas 432 crUZes 'significativamente gravadas no Imperial", de Tijúana, que vendo-se desmoralizado, procurou no honrado Gene-. recer inoportuna. Todavia, R. - A criação do qua- Cemitério Militar de Pistóia, na Italia, sete são de herois também havia le,:ado a ca- ral J'uarez Tavora assunto para recuperar-se �no cré-OUsam{)13 int2rpelá-lo .;obre se dro do pessoal desta Estra- integrantes de contingentes idos do nosso tradicional 14C bo uma serie de" ataq.ljes dito da opinião pública.
,

esta importância" é, em si, la é um dos pro�lemas. maij B.C. Batalha0 de Cacadores com a Fôrça Expedicionária contra os "politicas ,delin-; Da reportagem explosiva sôbre Juarez e o retorno,suficiente para aparelhar sa-: sérios e de so�uçaJ maiS ur! Brasileira. quentes da Baixa GaliEornia,
, publicada em sua Eelição de 4 do corrente, co,lh:'!illJ3tisfatóriamente a Tfreza: gente com que. se defront�( No "Dia da Pátria", recordar êsses herois é pre3tar- A policia acusóu a J.! I':'ste' tÓpico: •Cristina, a ponto dela aten- E sta Direção. Atualmente ::i. lhes o culto devido com a reafirmação de nossa impere- Trinidad Hernandes, solabó-I \ "Em conversa :com amig,os, Juarez m.ostrava-der a: tôdas as necessidades Tabela de Extranumerários·;

....dvel gr�tidão aos que se tornaram Símbol9s nacionais: radar do governador de Bai- se disposto a levar "LO menos um dos corruptorltsdo trafegü.,
. ,(já existente) não é sufici-'j 'Arnoldo Candido Raulino - Clito Antonio de· Araú- xa California, BJ;á'ulio Mal-

, de consciência aó banco dos réus, para qUe servis-R. - O empréstimo conce-, ente para atender às neCeS- jo - Cristiano Candido Filho - Dercílio José Marcelino Jonado, de ser' 0 autor ,da' se de exemplo ao,s, demçlÍs e para que se estabele-did? atenele aos problemas

I "i'�,ad2s .do serv_iço. co:n0' por, Rosa. - José SchmoeUer - Pedro Laurindo Filho - Wen- morte de San��. ,''''' I,! ,;, ,G��s.e 'o uflF'ecedente'!) ,�.malS permanentes da Estra- S·el extmta, nao pod� a ta-I ceslau'Spancersky. '
� _'. 'p, � fQ�ise;{se-i.:Ó bravo General efeti,;ar êsse propósito,da qUe são. vagõe's e linhai'1, bela s�r ampliada, h:;�ve :l!1 No cumprimento do dever inorreram aq�eles que hoje Te�temunhas decl.a�'��'a�n ''''{ aqui em Santa Catarina teria material farto e incon-conf,orme 'Vlmos no plano d� I neceSSIdade ela cm:.�ao do! integram a Galeria estupenda de nossos 51mbolos Imor- ql�e Hernande� ct�..d,I�,;�gJ�;.a i:: testável;, os e,asos de Turvo e de Braço. do Norte.aplicação antés citado, Pa,".à ;·��â..l�.;_�!f��. ',t..1.112;ci,onários." cujOI, tai�T',}:>,a.r.a ê.le

..

s
..

0 no.s,·.�O pensam�hto. ,no dia. de hoje. mesa od_ne Ma� 9U_�z S.u� '-de.z ,\� í'
.

:·Nest=· e naquele, a fraude e a corrupção eleitoraist d f .n:c...'(;1> "-< t t d d d "sbva Jantando �'1:!"''S'af)an o, .. ;.t 1.....
•

o reaparelhamen. � _

e o lc1-1 prCfli<;"lJ� ..

Ja--�:31i'"
- raml an .0 i Ne.3t� dia 'não podemos e 'não devemos d-el�a:. e ren ,�r �'< '. -t I 'I '

f'"
'. _. tS ,'." -eome.ram" soJtas� comprovadas' e confessadas, com jUiZd ma em ou fase tlnal no DASP e ' ,

d tid-
.

d
. .

'n t o h ro ete uma pIS o a,. ku1 ez va. 'I�" d d' ·t d t d' .

t d 1 f 't
..

I

nas e para a aqUlslçaO e

I
- a

',a nO'S'Sa H'Otnenageríl
'

e grã ao' e e respel o a se· IS
.

d'
:
1

•
""C' , '. ", t, ": 2, lrel o, epu a o e3 a ua, pre el o mUlllclpa, co-

-,

d d' .

140 B l'lOS IsparQs .con 1"3 (). .co-'�'•.,' .... ·�''''t.,
,

. . '.

terial da traça0 sera nece's- que Se f.ve em gran e par- que:," inte!hal'ldd os mesmos contingentes da nôsso .

_
... _'. ',..

'Ii'_;'" . mandan e de destacamento ]?OllCIal" e ate dOIS gover-h
' ." .

,

raçao .. > .. " ... ,.
,

rário a suplementação do te ao empen o e a a.3'3Isten- C.,"fOPIl!r.n, aoS"camp'os ' de' lutas na Itália, derramaram seu .

.

'''. /" nadorêSo com't)"ag_éntes diretos e indiretos dos crimes.financiamento, lo, que

espe_-I'
cia dispenS�elos pelo Depu-! tão preciosO' sangue ,'c' regressaram ,com a Bandeira auri-

..
.

�

.�:: "" •.i! ': ·'·;G;�e:;-.s���íço: à" Dêmóéí'âcia prestaria ainda oramos obter do Banco Na� tildo �oaqUlm Ramos, que! verde-estrelada do Brasil coberta de glórias. '

'" ::.:,:...::.
• -.. _ ,T�::eminente General, se cons'e'g>u-Lsse.: levar alguns ou to-cional do Desenvülvimentp o�teve naquele Ó�g�O da p�e-; Ajoell_lados ante o Altar da Pátria, coraçõ.es. genurle- II Nomeac' a-O pa'�-r--a" O ;: -� d.o,oS �ês's�.g.' fràudl:t'dores, da l�i ê, corrJ;!ptores de con-Ec.onômico; logo que fore!l1 sidência da Repubhc,a a vm-' �os,- l1ecerdamós A:!oísio Schmidt - Célio de Oh .eIra Mello '

_.

>

crenClaS ao banco dos reus.' .aprovadas as novas tarifas d� à. Tubarão de' �m de seusi, ;:.:ÉRitâ�io' Barbosa -:-- _E�fl�on�o de Araújo Roslindo
-:-1

.

IN le '� '''''R' � F�� .. ' :" �.ria,,.aV�s:· um précei:lentio e evitaria o que vaidesta Estrada, c'ujo processo te2111cos que aqUl procede�1 Jú1ig Peleg).',ini - Ivo NapoJ.lõão - João Pedro de Amorim em . or;n�') f1;'" \i"ilr$tê,cer; 'ds;l Jut_ul'oJ_ nos pleitos ![!atarinenses: as' ur-está em sua fase final. no aos estudos prelimi�are's d.,),: JÚl'lJor -,Manoel Cardoso. - Nils?n Vasco G0.r:ctin - Nes� .'
� :�.:: >,� ",,:,1(_: •.P&> ..,que nãQ.... forem turvadas serão condicionadas ...Ministério da Viação. i,.: qpe �'e�u.ltou o proJeto deli tor Oliveira - Uli!,'ses Verani Cascaes - Valentim Schlik- RIO,6 (VA) _ Anuncia-se,i":.:,:-. ._,

.,'
.._,.' /P. -'Falamos até agora, quadro apresentado por esta,:g;.lJ;'nn,.:> .;,: ...... ; ;., .. , .. ,;; ,,,,,,,,,, ,.' ..... "

. que o 'sr. Vasco p.ezzi,.pr'ü'�r:; ,:'� .'� _':'::' <..., .

\.',

a:;'\
S�. :pir,etor: �ôJy.r� a. ,ferr:Dyi�í pil'yç�O ,�o :D4\.SP.:: ,. L, f;;j:. E!:ÇllÚl.lld.o desfilarem em parada MarC'i�I, '.

os rlO$30S· curador do Rio G�ande . clo,��-.�. ,�._..... ,_"
,.>._,,'

."

'_� \'
.

seu materlal r,odante, seu I ESSe quadro v�ra at2n;dpr!, Sol>ó1adús, Marinheiros"e ··Aerónáútàs, Cimaginemos ",," para I Sul nesta capital, foi nomea-I" . '

� _

_..)� •
,\ ..-:

,aparel�amento,,, tecnica, I*:raos ,�a��,:justos a��(;:.i�S dos,1 além "d}.- ,troça qU� passa U'fi" ca�pó j�?ca:d;tj, 9,e . �a�áve� 'do par� chefi'�r:o' escritório I,
!-;1'.

.. __

'

Gostana,nos q,ue V: s. falaS-I funclOnanos, POS�lbl1üand:o'l ��s',� ,all!),�ado' de 'sa:ng'Ue�"e entao,' rílalB a�esa. çrep�t�'a da s:cçao de ImIgrantes que i."',.( /',(.1' ',e/+'�..LI-A
,_

se tambell!. a respeIto do pes,- 'I' as vantagens de acesso ,el :11'0 amag0i"de 'nos,sos 'coraçoE'S a Imagem's:ubhine dit. I;'atl'la o Instituto Naclõnal de Imi- I ,>11'".,--1 ,f,.. �"f,:/ b: 4A""�,) .-'soai da ferrovia. Tivemos co·_, promoção de que atualmente' )Bl'asilei�( _,,', .., ',; '("'.' ·,t,·,' H_ '�::" I. gracão' e' 'Co1oni' icã'o
.

man-

....

,I
.

'nhecime�to de qUe está' sen- I

nã.o desfr��a�'. Por o�t�Q. ��-'11 Só'�ssint ..estaren.;?S','.' pro��ok a' "'d'e�'icàrn:�s, lnte�ta- tém" 'eni :ROmtL e: f�gUirá para
! �1d<! elClbor ado um quadro pa- do, p�rmItIra a admlllls.tra-

.
'ente ao serylço da patna, cUJa! honra, mtegndaâe e }ns- a éa.r>ital ital4ana no fim dês-- j .v-.o P2sso�ll da E. 'F. D T. C. l'ç110 b"Préénchimento elos cta,_. itlfuiçõ2�, defenderemos 'com o sacrifício ela própl'ia vida"! te nies.

.. . , '

...

RESUMO

I Material derodante

transporte .

II - Remodelação da via permanente:
a) Trilh03 e acessórios,

'inclusive c;lespesas de

transporte Cr$ 44.188.745,80
b) Pedra britada pa:'a

58.000.000,00

iastro 2:044.000,00
2.816.000,00
1.200.000,00 50.248:745,80

c)

i)
Dormentes .

Mão de obra,.· .

III EVEntuaÍ!3 651.254,20
1.100.000,00IV - COmis2ãO' de abútura ..

�

SOMA:

Cnnt, na 5a,

II

O sr. Martinho Oallado Júnior, no seu artigo para a Visão, relembra, ho:
nesta e verdadeíramente, OS motivos que levaram o govêrno Nerêu Ramos. a
providência de. pasteurizar o leite, que a po�ulação flo�i�n�polita_!la consuml��Raro o' dia, àquela época, em que as autoridades sanitár-ias nao eram IJ�o..

curadas para reclamações e' denúncias sôbre a Impureza do produto vendl�O
livremente nas portas. Houve até uma semana em que nada �enos de qUa�IOreclamacões ioram levadas à Saúde Pública e' glosadas, pel�! rmprensa : os le-,élament�s, de fornecedores diversos haviam recebido leite com piavas v!vas!

Com a obrigacão .de pasteurizar o leite, grande parte de produtores nao SI]

conformou et pau; causal. O eomêço de êxodo do gado leiteir� f�i coibido. Mas
o poder não podía obvigar os produtores, sebretudo os d� m� �e e desonesto��
a continuarem os fornecimentos, Daí - não da falta de tirncinío da cooperati
va - resultou mais diretamente o insucesso da medida oficial. Encampa�a a

empresa, seguíu-se-Ihe a organização da Fazenda da Ressacada, no govel:no
'Nerêu. A ela e aos zelosos funcionários 'que a dirigiam - alguns ainda servm

do nesse setor - coube um trabalho beneditino de recuperação dos fOl'necedo
res, Essa campanha, quase silenciosa, foi continuada pelos govêrnos subse-:

quentes, a�é 1950. E acabou frutificando compensadorament�. Nos últimos_ anos
do govêrno Aderbal R. da Silva o problema havia desaparecido. A produção da

Ilha e' das redondezas era' mais do que suficiente para. satisfazer à procur·a.

)1s filas to'rmentosas e crucíantes desapare,eera,m. As
_

sobras �o. produto
pas�,a,ram a' ser industrializadas, para a gradativa Rnulaçao do deflcIt.,

Sobreveio, para azar nosso, o segundo colapso, por obl'a e. graç� da mal�
quice do sr. João Collin, já SeCl'etário da Agl'i.cult��a. �sSUml11do ess� cargo,

no g'ovêrno Irineu Bor'nhausen,. o .atual pl'e'feIto JOlnVIBensll, sem c,Uldar, do

prablema, resolveu acaba[', com o deficit da Usina. Achava um _deS�for? o E�
t;tdo te!" prejuízo com o leite da Capital, Fácil lhe pareceu a soluça0: I�por.a di

minuição do prêço aos fornecedorcs, pouco' se lhe dando que a espIral mfla

�ionária, no momento, ganhasse velocidade. A solução teimosa e, desastr�da
abriu con1inuidáde a que fôra a!cançada depois dc trabalho paCiente, �tIV()
e contínuo .de vário.;:' anos. E '0 problema voltou, então, à estaca zero, isto e, ao

ponto de partida da pasteurização. Novo êXOdo do gado leiteiro, qU�, estourou
'em lotes', para o interior. Somente Para Tubarão foram 130 vacas, Ja dOo me-

,

"

IhOl' pedigree.
_

E o leite, q.ue em janeh'o de' 1951, era f�r'to ,e .bastava ao co�sumo, tornol�
a faltar. Voltaram as filas àngustiantes;\pelas madrugadas. O Igo;·erno Bor�hau
sen, com a insensatez 'do seu/Secretári() de Agricultura, ,ao reves de con�inU�l'
o que encontrara feito, deiStruira, e criara o,utra vez o problema, que ai esta,
re·cúmecado na sua solução., qual círculo vicioso.

, .Ess� parte histórica não apareée no art��o do sr. Marti.nho Cal�ado J��or,
Por -isso, êste reparo, que servirá aos ,Sue, nO. futuro, qUI�ere� tIrar �elte. de

vaca morta, como diz a g·iria. A par disso, a nossa observaçao vls,r� a nao per

mitir que a ação demolidora e ad()idada do' sr. João C,oUin, --: o �r�nde res

ponsável pela persis.tência do pro,blema - seja esquecida. E cabe amda, por

lembrar, que o sí.. AdeJ"bal R. da �ilva, ao assumir o cargO, de governado� do

Estado prometera ao povo que ao término do mandato os pt'oblemag de luz, agua
e leite da Capital estariám resolvidos. Essa promessa fo-i cumprida.

Honestamente ninguém poderá atribuir-lhe responsabilidades veIos erros

do gov'êrriO sucesso I', llgindo como agiu no caso do le.ite, e abandona'ndo, como

abandonou, a linha de ellerg'ia do Capivarí. ,

R '.._. lili! Mm
.

r�;l'__MlIW

MEXICALI, México, 6

cU, P.) - Fernando Mar

quez S-anchez, fundador e di
retor do "Jornal La Voz deI

I � AMANHA, ESTR�IA DO TEG
"A Margem da Vida", de Iemessee
Wi'lliams, o espetáculo inaugural

.&1�

,
l
j' A respeito de "À Mar-gem ela Vida", espetáculo de es,

tréía do Teatro Experimental do Guayra (Curitiba) em Fia
I

ríanópolís, os críticos paranaenses teceram OS mais amplos
I
elogios.

I Transcrevemos, aqui a opinião ele Orlando Caruso, de

1
"O Dia": "Os quatro personagens que interpretar�m "À

Margem da Vida:' foram felizes, se adaptaram e viveram

bem os díriceís papeis, e souberam portar-se com elegân
cía, boa tonalidade e com inteira magnificência, e assimI .

'1 d
..

d"'sendo poderemos considerá- os e pnmeua gran' eza .

I Os quatro intérpretes sâ o: EDDE IZABEL, MYRTES
MAGDA GOMES, ARISTEU BERGER e JOEL DE OLIVEI
RA.

i Os amadores paranaell3e�, que '€�trearão, amanhã, dia
8, e darão novos espetá'culos dia 9 (Vesperal. às 16 horas
e noturna às 20,30 h) receb:rão também OS aplausos do
público e da crítica florianor:olitana, pois o espetáculo que
vão apresentar é, realmente, da mai",' alta qualidade..

CINQUENTANÁRIO DO .cOLÉGIO· CATARINENSE
"PROGRAMAS RADIOFÔNICOS

O COLÉGIO CATARIN:CNSE em J�omemoração ao

:3EU 'Cinquentenário e. Quarto Centenário da mort'� de
Santo Inacio d� Loyola, apreso nta diáriamente, na Rá·
dia Anita Garibaldi, das sefundas as sextas-feiras, hs
20 horas, e ao sábados e domingos, às 19 hora.o, o pro
grama "O CAVALEIRO DE LOYOLA".

Outróssirn, torna público ::IOS ahm03, antigos ftlu-
":

nos, mestres, ex-mestres e cimpatizant2s que', a partir
do dia i de l.setembro, apresentará diáriamente, IExceto
a0:3 domingos, às 17,45 horas, na Rádio Diário da Ma
nhã, o programa "O CATARINENSE, UMA TRADIÇÃO
DE 50 ANOS A SERVIÇO DE SANTA CATARINA E DO
BRASIL"; e, ria Rádio Guarujá, a partir do dia 8, às
ÍM.5 hora:, levará a ar "CONHECENPO O CATARI
NENSE".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


