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E_;;treará, dia 29, na Teatro MINGTON DO BRASIL, QR-
Edição de hoje 8 páginas Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Setembro de 1956 Cr$ 2,00 Alvaro de Carvalho" por ini-I GAMEC, TAC e Z, L, STEr-
..---------------------------..;....-------------------:-------------------1-:::.1 clatíva da' Direção dos Ser- NER & CIA, patr-ocinaram H

Nft ass'EMBLEIA LEGISLATIVA 00 ESTao'o
J lotf p. rega a paciíi- ,viços de Arte e C�lt�ra e vinda, a FI�rianópolis do•

,

'.
'I

' I com o ãlt() patrocínio de aplaudido conjunto, Iormado
• I tacão dos espí fitOS rírrnas industriais, e comer- p�r, jovens �as. melhores Ia"

Ratificado. o apôio de oposição à preservação da lei da Inamovibilidade, ,I mo, 20 (VA)
.

Falando
I ���� �: ����:t �?l��l�i:d:�� m�:si::r:s�1�sVI1�ara OS dois

hoje a imprensa, o ministro Harmonia Lira, de Joínvíle. espetáculos - estréia dia 29

Décimo aniversário da, Cart,a Magna discurso do Deputado lecian Slo'wins� da Guerra, general T,eixeira: O espetáculo, intitulado - e vesporal dia 30 � já se en-

Lott, assi� sintetizou o SeU "UMA NOITE NO MUSEU' centram à venda, na bilh=-

,kl' S-ôbre OS mineiros no Sul do Esta do pensamento sobre as come-! - dirigido pela bailarina f teria do Teatro Alvaro de
.

morações, ontem; do dscímo '

coreográfa' Liselott 'I'rínks Carvalho;',
Como primeiro orador da palavras do seu colega de, Discussão e votação do sa, de um memorial da A:� ,a,niv,ers�rio da carta de 1�5�: I compõe sede um bale�t íns-

hora do expediente da sessão 'I bancada. �/ Projeto de Lei n. 19 A/56 - socíação dos Servidores Pu Desde qua todos os brasIlel-. pirado em quadros celebres
-----

d'de ante-ontEm, da Assem- Continuando na tribuna, o Fixa o efetivo da Polícia 'Mi-' blícos de Santa Catarina, no ros .se esforcem por cumprir de uma exposição de píntu- Paes Almei a no,
.bléía . Legislativa do Estado, J deputada Lecian Slowinski, lítar e do Corda dê' Bom- qual a lnboriosa classe do as normas constitucionais, ra, com música de Rachma-
ocupou a tribuna o deputado I pleiteou

a verba de quatro berros para o exercício de Professorado ba:Tiga�verde I será possível qtle, ao invés do ninoff, Monti, folclórica e de MilnistérilO da FaPedro Kuz, que fEZ com�ni- mil�ões de cru�zeiros destrna- 1957, apela para que nao seja re- ódio, da desconfiança, da Iní- autores brasileiros,
M

cação à, Casa de um abaíxn-] da a construção, em Lauro za. Discussão e votação do vogada a Lei da Inavobili-Imizade, tenhamos de coopa- 'I'rluntante nas cidades de dassinado recebido dos mora-] Muller, de um hospital, quan- Projeto de Lei n. 89 A/56 que dade d,os professores" Na o-I ração, imprescindíveis ?aI:a Curitiba e Joínvíle, chegou a zen a
dores da regiao prnxíma do tia essa a ser concedida 'pelO aprova a lei Municipal n, 30, portumdade o deputado pes- que o Brasil possa atingir VeZ de Florianópolis aplau- RIO 20 (VA) _ O prsst-
Rio Preto do Sul, apalarido a Plano Nacional do, Carvão, e criando os dístrftos de Pi- sedísta !'atificou o pensamen-Iseus. g�orioSos d,estin:os e ,os, di-lo, o que será feito nUmU,jdente' da República assinou
que se faça. sentir ao gover- que deverá estar pronto em nhalzinho e vila Modelo, no to ,de toda a banca_da em l.U'-1 brasílairos de hoje sejam d�g-, noite de 'gal�,. pois ,o espetá-'

I
decreto nom�ando interina

no da necessidade de' tornar 1957, município de São .Carlos, au- tal �ela preservaçao da �el.l nos dos que nos legaram esta culo de estrela sera em ho- mente o prestdents do Bane-i
imediatas providencias no .Aínda apelou para a utíli- t.oria do deputado' Estivalet Olíca ,caldas =. Par-tido grande pátria". -' menagem ao ilustre casal' do Brasil, sr. Sebastião Pais
sentido de mandar 'seja con- zação de uma verba de qua- Píres

I T�'abalh1sta Bra�,lleIro tam.� Heriberto lítiIse, tão estímn - : de Almeida, para exercer 0/
sertada a ponte 'situada' ent.re tI'O milhões de cruzeiros des- lo_m ocupou a tríbuna pala -- do em nossa sociedade, ' cargo de ministro da Fazen-
a 'passagem de Rió Negro fi. tínada à construção, em U- Na hora das explicaçõss comunicar haver-recebido o As firmas -"A CAPI- da durante o impedimento do
Mafra, Explicou o orador, russanga, de uma casa de pess?ais, o sr, João C�19del �es�o memori,�l, faz:�o I Extensão do voto T4i.;', BECK & WITTINRI- respectivo titular, José M�-l.-

.uue o apêlo dos moradores tf colhimento dos menores contmuou a ler seu díscur- inserir na ocasiao, o, pr opo- 'I ' CH, BANCO INCO, CASA ria Alkmin, designado para a

residia no abandono desde d(i3arrtparado�, Finalizando so em torno do transcurso do sito da bancada petebísta em RIO, 20 (VA) - O sr, Ben -

FERNANDO CASA ELETRô- qualidade de governador, rc-
há multo da tíscaltzaçâo ad- seu discurso, o deputado pes- aníversárío da Constituição marchar ao la�o da bancada J jamim Farah, deputado oes- NICA CASÁ YOLANDA CO- presentar' o Brasil na reu
ministrativa do ..governo ao sedista ressaltou as vanta- Brasileiro. pessedista contra a pret,ensão! sepista pelo Distrito Fe<:le, CIMA GRÁfiCA GRAJAÚ nião d Conseiho de Govel'
estado de cousas que vem' 3,- gens q.ue trarão a Santa Ca- Antonio Gomes de Almeida politica do sr. GOVernado<�o: ral, está colhendo, assin�tu- GRÁFICA 43, I R MÃO S nadore� do Ban�o Interna
contecendo naqu=la lo�alicla· tarina, com aplicação de vef- - formulando apelo ao Che- E3tado, ,em atender aos ape- ra, para a emenda const1tu

AMIM LIVRARIA RECOR- cional e do Fundo Monetário
de, causando sérios pr'éjui- bas, aprovadas pelo Plano Na fe do Executivo Estadual, no 'os da UDN, em tornar sem cional que pretende ,apresen- DE MOELLMANN & RAU Internacional, a se realizar
zos ao comércio local e im- cional do Carvão, 'em finaE- sentido de pôr em fun::!iona- efeito a lei promulgada pelo tal' quando no proximo mês PEREIRA E OLIVEIRA RE� em Washington.

� d d
'

t t' de fundo mento o Pôsto de Saúd2 clB L�g'islativo, pa'ra perseguir d,2 outubro víer a plenário I)
,

pedindO o livre movimen"o a es cons ru 1vas

h 't l' eten Tangará, professores que nã� adotam i prOJ'eto de reforma constitll'dos transeuntes, �o�ial e, . OSP1 a ar, prom -

I•

t 'b d Lenoir Varga� Ferreira - I, a gramática conhecida da i clonaI, dando direito de votoAcentuou o d2putado pes- do ainda voltar a 1'1 una ,a

It
" acusando recebime'nto à Ca- etern,a vig'ilâncl.a". às praças de pretosedista que desde 1953, quan- 8asa para fazer OU ras cons],-

do violento temporal, ca-sti ,- deraçõ, s ,em tôrno do assun-

'gou aquela região, causando, �o,

o '(STAOO"
·

I
·

/�ree�:��Ote����ta��� :ir;'�����!� �e������ o;�r�l��lO�!�,U�� " .

e a eo· I r�'la U'·'frlcarida ponte ficou impossiblll- bancada do Partido Traba-
"

'

"

'

.

LONDRES, 20 (UP) _ As te-americanos haverEm se

}:;.a��::n!��?i�:;o;,:���;:!� I :t�:�?�::�?�:�:2.°:���� lo Uu"" d' S',"vo' K:t-;
...

-

.

. I d, fim Flo;:i�tnÓPol" "t <:- :::�:��::��i:�::':o�t:l�' ��:�i:�::��' :'��:1::'�1;
das fdi.'am p_edidas ao Exe-I sldenc1a da Assemble1a L�-l Zlas, �acharel em elet lda- d_lXOU de sair, para ser 1111-

I
curas, em mm o pouco 'e111- ferência de Londres sôbre o nistro soviético Bulganin, no

cutivo Estadual e aUômb:- gi'siativ-a -convocado -a'Casa, dade, respondehUõ -cart-a ,lJ_e _presso valeu-s2 dessa ener- po, Canal de Suez, O início do, s,entido de ser a solução do
menta não se fez sentir a: para comemorar, ont:m, ° I,endereçamos ao sr, Presiden-' gia Oe eln-ergê__nqm !ornecid!1 Cumpre-nos, ains'fl, le111- trabalhQs a1!razou-se de 'cin- ,caso de Su-z entregue a ilma

presença do governo, �a re,.; décimo _

aniversário da Pr0- te do Sindicato dos Jorna- ao di�rio ,d� Jai�'o" ca:-lla,GI.�? brar, ao d�', Kotzias "q�e lêl,:: co minutos, devido a demora conferência ,dos quatro gran-

'solução da grave questa.o d�, mulgàÇao da, no,sa Carta listas Profissionais de Santa Mmto �e mdustna,-o Stl�- Pl"6-W,d�ndo paI d mc.u�l ,elos ,delegados ingleses e nor- eles,
i'uterêsee . coletivo, Daí' por- Magna" Todavla, acre'scenton Catarina, arrolou algumas vos Kotz1as' lEm_bra _

que a re- O �STADO: a zona favorecI." ,'..
que solicitava ,a Mesa, que: ° orado!', (jue ,embÕI',a,'"1n'dh- �-:.ta-tistica'S qU,e;- a seu �ver. de de C:l�Ji;v�rhl'fo: c�r�tl'Ui- d,ll,. l?el?� ,e:ner '-i� de :el'ller��r�L. ." "'" ,_,

após ouvido O plenário, fos-
J
mente, assuml� a t1'1ouna pa- 1hdem o, que S�st.��àr�mo,s �a p,31o 9ovcn:io t�de1'l:)al R, CI,';l." POSltl'V,bU�; ",_;;gC'rn-�!!!!:fUMil:N10r se envia,do- um requerimer,lto 'Ora fazeI: ,urfi d�Se-tl,J:.So em tor-Ina mi'3S1Va em referenCla. oa Sllva, eO�10' a d!z�r qUl' ,a estavamos em sltuaçao de- 'A, [;

ao r, Governador do EstJ-! no do aconteclmentó, expre,,: Esta por exemplo: "O culpa das mterrepçoes seJá desvantagem, Perante os de-

do �om, a finalidade elP qU,C' cando nele a s�lidariedade II ESTAVO d'�ixDu de ser im- desse ilustre ex-go'<ernante, mais diarios,

.o 'o'overno venha tomar (l� 'petebista pela sobrevivencia pressa 25 ,vEzes, durante 28 S::!rá que o sr, StravolS igno- Por ,essas providêncbs, qi.le

medidas julgá'das ne-cessá',! (to regim!'"
'

. in:errupções da ,energia elé- ra que essa rêde, nu Govêr- �speramO's se concl;;'tizEill ••0, RIO 20 (V, A.) _:_ Estive- !cr$ 5,000,00; Fotografa -

rias para o compl2to c imo- Re�uereu ,amd_::t a M12�a !rlC�, :nas. qu� �sso P0,UCO ° no Bornhausen, foi abando- mais �reve"espaç(} de ,tempo, I
ram, �n,tel'�l" ; repn\d8s, ho cr�' _5,000,00; conferen�e

-

de

diato consêrto, acrescentan i que flzesse msel'll' nos an�!s preJudiCOU, P01S que somel1- nada', em vez de re,'!eber (IS antecipamos-lhe, ,nossos, ça-I Depa,rt-amento, �acional do, revlsao _ Cr$ 4,600,00, Re-,

do ainda 'que o governante da C::lsa a íntegra de seu dls- te 8 v:ezes não cir,:;ulou por cuidados que a pratica e ,o !or.osos agrad:?1l11ento:1.', l'�;� I Trabalho, os 81'S', João port�la portel" setor - 'Cr$ 3,800,00;
catarinense ,s� comunique curso, falta dessa energia," uso ditassem? \' terançI9:.qs,� al�a�" qu� Ja �hil, D,antas e 'José Portinha; eli- e Arquivistas - Cr$ 3,800,00,
com o Chefe do Executi\'o! Seguiu-se com a palavra o Que diabo disso será aqui- Se o atual govêrno seg1jlir registramos a boa ivonta;d�",pet(l)t€s I., �1.0 'Sindicato cios O' 'acordo roi assinado ad-

Estadual do Par�aná, a fim ,.de,putado Lenoir ,varga� Fel'- lo? OS passos do anterior, no �o- de st:-llvjhl'4oS" nes,tes últi�os I Pfopfretari-os do,s Jornais e referendun1' das assembléias--
de que ambo.3 se harmonize, relra, que encammhou �' M,:- O fato ineludivel é que, cante, a consequêilc'Íá �úá! a tr'anses escuro�. e do.lo,:oso;;" JRevistas; do, R,io d�"Janei, o, . elos, sin�lc��q� �p�R�enentes:
n l'de"nt1'co obJ'etivo de resol, 'sa projeto de sua auto1'1a VI- quando das interrupçõe:s dfl

.!

I
i Luiz Gmmarae,s, Antomoo, I', ,

..

Nof'lc"las do ,CI,u:b,e"J,!,,:JrA,'.' 'C.IIID,",'Ml"r"""1',a!/, "g,',i'e."t":l,t
' ,

'

ver o impasse criado, com i? sando mal1lfestar o regoZijO rede geral, :entrava a funcio-
JJÇ

------------ Mesplé e outros diretores ar

Paralizacão integral do co- da Casa pelo transcu1'so do nar a energia de emergênCia ,Ma' t'e para Ar"gen! _ Sindk:ato dos Jornalista!'
mércio local e que tambem décimo aniversário da Cons- e que essa favorece Os diá-

I, Flor"la' n!lo"p'-01 ["'L'Sln�1t/'(Jd �J,,�'.:)
,

Profissionais do Rio de' Jd
quando em 'evidência, é rle tituição Brasile�ra, send� o rios da Capital, com exclusão

o'
, :",'.,',�"<;." t'�ln"a' neiro, para tratar do àumen·

. intere3se no Esta-:1o vizinho, m2smo aprovado, por todas d' O ESTADO, a cuja fr,ente i ' � I
to de' salarios' desta catego

O requerimento' em al?rêç!' a3 b.ancada:, termina a fl'ontlJira favore- Já agOra poaere;Uos dar concreti).s",Já na prox,imo qia RIO 20 (VA) '_;', O presí� rUi prQfissional.'
foi aprovado, Seg,uiu-se ,na tribu�a ,

o' cida, ' maiores inform�çõ�1i a rds-:, �"9! 'là�,l?,\�O l�or!Ls, teri�b i:r:í- dente' do, ;rnsti�ut9, I çlo M�te
"

'Na;;,.ocasiãO, foi assinado
Seguiu-se na tribuna o de' deputado Enory Telxelr:l. Como se sab�, a energia! peito do Clube de Cjnema �l'; cio as, t:�ibiçoes normais ' e recebeu" qo�,4?�c�çã6 do a�' ttnr �córdo entre as duas en

putado Le,cian Slowinsld, que' Pinto, do Partido Social pro-I de Capivari foi inaugurada � Florian�polis, qu.�, ço� ,!l �o::,,: '�·I��u:�l�es �,olj' Cl�b�: " ?9:n0 gente d.a autarqUia !;rp Bue- ti,d,aqes de, clas�e, segundo :3

preliminarmente, falou so'bre: g�';�sista, que' teceu com,en- nos últimos dias do. govêrr:o Ilaboraçao da D1retona d� pnme1ro Íllme sera eXibIdo nos Aire's ,de que o' goverpo qual os salários para os jor
o proj 2to de 1: i, de sua a,U�()- i tarlO�. em to�no ,

do projeto Aderbal Ramos da SIlva, Nao Cultura (SecJ;�tari� ,9,e, ,,�du'.!.1I ;'Em 'qüalqu2r p'árté 'd� 'Eúr,o- argentino! concede�, lice�ça" "nalistas
'

profissionais,' â par
ria e que acompª,nha vanM de 1�1 que V1sa 1sentar de havia, pois, à época, pedir cação e CultUl;a), entra n�m, ,P�:;, PN�: i;>ut1!pro e!!tão p�o- d� impo�taç?p�1 do; r!ef�rib;) "til! de ,1,0 de :setembl:O, SErão
assinaturas de deputadoS, impostos e taxas as trans- energia de emergência .. Tam- novo rítmo de atividades, qe- gr,amad,(!)s 3, ,filmes" Enquah- produto no valor de seis nlti- os s�guintes _!tedator' - '

, , ,

que visa conceder o Estado missões "in causa mortis" bém depois disso e até há pois da exipição qe, "c,�!1mfr1,". tO�":f�S�?I'JV�,?, lent��erHe ,Ee lhõe�';éJ�, c!olfLres.'· ,,�:,mfd�d:1-Cr$ 8,000,00; Redator-auxi
uma fianca de dois milhões beneficiando o me�mo oS pouco, as interrupções na re- ,Jon�s" que foi um ,suces�o, preparando os contratos c�m tornará poss,ível" \lm ,1'ápitio liar �$!Jl1$n,p,oO,O!l;,I.Noticia
e quinhentos mil cruz.iras ao contemplados com espólios de de Capavari eram mini-I esteve, aparente���te para�o, o�l:ras i:!ist�ibuj�j��a�, Acr�- escomnento da produção FO ris ta -,-Ct$: ,6,000,00; Revi

município doe Turvo, para :) até cincoenta mil cruzeiros,: maiS, Não se justificava pe- Mas:o em apa.renc1a. N,� 'ver- dItAmos qüe de'3ta vez o ClII- mate- QÇl. Bp}sil no corre t� SOt ,'7 Cr$'i5,OQO,00; Reporter
criação de ,u{na usina ele e - Como último orador da ho- ! dirmo.s a ligação que pedi- dade a comissão organizadb- ,be, it á a�p��,e, �ual�1' ir- ano, : ';�' ! : '{J."l{ -:-.;./,qr;$ 5,QOO,;ófr; )l���r�(l.qr _

t d d' nt" falou o s� mos e so' ped1'mOS porque" ra estava trabalhando, pr�- fo_rma.cãó a respeito pOdej'á
- "

" -, "e' ," .'nergia elétrica, Acen uoU 01ra o expe 1e "�,

,

". -

,,_
,

-', ' I I'

�Idepl,ltado pessedi.sta que o deputado Orlando Bertoll, da nestes últimos tempos, essas parando as novas px@!)ostasserobtiida com elem�nt�s à:'l""MAd'f'car'amu,
"

'se' s'
"' .. ,,

referido empréstimo poderá :bancada do Partido Soci�.l interrupções �assaram a ser para sócios, oS talonários p�_: c,dh1issão Organizadora'- no�:. U, �,I. ,-
, ,: ,,' '>1, C B Is.er feito por qualquer estabe- Democráti'co, que se refenu fre,quentes, Diante d:essa fre ra os ciclos de filmes, bem seguint s locais: Diretoria à�, '" I
.'

,

, atne rasi �i_f.alecimento de crédito, a serlaos acontecimentps policiais quênci�, jU3tificava-s'e o nos- como acertando OS,último[�ultura; Lhlaria Ani,ta;: y-i:\-" ,"'" panos,' RIO,20 (VA) _ Um,porta-
Pago dentro de um prazo de ';erificados no O�ste, lendo i

so pe�ldo, , d� ve�· que o �er detalhes com as distribuielo- ribaldi Ltda, e escritórios <,iR LONDRES, 20 (VP') ,� '�3' 'vóz do' rtamarati comunicou
qUinze anos, Ipara a Casa, � mtegra, rJ.e ,e�clmdo da rede, de emergen- r� Temos, portanto, notícir,s}'fC, ,

' L'" ,três .grandes' o.çiden�ais,_m:o,: hoje. aos:jorn,ü� carl,o,cas que
, A - seguir o deputado Le- um' artigo, escnto e assmado Cla, repres�ntana tratamen- , , l dificaram hoje seu� planos '

r ti n" D parat
cian S1ówinski fez ligeira e por uni jornalista de' Joaça- to dis,:;:riminador para o uni- liquifez-se- outrtr yez ontem o' sangue !Pa-rá:'Odes.táb61e!!iment&1 �la',:��t�r�����r:ieo oe' c�n�ula�útil exposição sobre a situa-, ba, em o qual, são feita·s gra- co orgão OPosicionista" situa- " "

'I ,'--" - J I! Associaçâbi ;dõsi i.Usúarios ao �ufua reúnião para estudar ail
çã.o do proletariado das zo- ;ves críticas ao D:legado ele do na �esma rua dos Jornais de São: Gennaro, ,I, :' ;' lça!WJ .'�e,;���zl",�<�s1n1�1�s�im :P.ossibilidades doe exportação
na� carboníferas, no sul do Polícia, Nerocy Nu.nes, govermstas, ! conqUlstar,'o apolO dos pal�es de ,carne para a Alemanha
Elstado, asseverando que a I Referido artigo foi publi- ,A carta aludia ao raciona- -<I" I .

'::: �',l � • i ·r�et:Ittbs;,!'qt1�." se � man'i�estfL-,! OrJenMl. {Irão- 'particiuar d;,
llJ.esma mere::e melhoi' acab- leado neste jornal, em edição menta �à susnensão"�� iene,;:- NAPOLE\3;, 20 (UP� O, sflcerdot�s" ,eley'ar�m ,,'

suas rani"conÔl'ái-ios·'ao rnesm,o,!O"reunião' . pep,r�3e:tltantes do
llJ.ento dos poderes ,públicos, 'de' IS de setembro último: gia e' lelnbrài'i?- até 'fato do sangue' de :S,'G:ennaro se; lí- �ã�s, em� S;Í�a,l de qu� Q n1i-; projeto original foi retira�o "Ministério ,da A,:gricult'll'l''l., ,

Falou ainda sôbre a termG- i Na ord' m, du dia, ,{) depu- momento, Q'uanQg' "ha'llia quefe�; novamente e-a celt-" lagle, _pr���sa,!po !)-nual, de, be� I
da pauta. e

_ encamin�ado i a I �AGEX, SUMOC, ,�p�,pecua-elétrica � ser construida mo tàdo Lecian Slowinski falou energia, não podia haver bração que se seguiu foi i�- sorte p,ala. I:'l'apol�s, ,aml?-a uma comlssao de pentos, pa- l'lstas e das industrias
,
de

SUl do Estado lembrando à
I
sobre o projeto que aprova tratCjmento , ,discriminatório. pressionantê manJfestação ele não se tinha 'realizado, !.� ra h'ocva 'J:e'daçã'o, '; i .1 carne.

.,

C�sa, dp. que' a 'VErba de' lei da Câmara Municipal de Pa�ece ,evidente. Seria ab- fé, ,Os ,napolitanos, quase multidão c6m'e�o'ii 'ri cl.tor�r ' ,:' I; ;
,_,_" �

qUinze milhões de Cl'uz?il';)s' Àl'atanguá, acompanhado de surdo pedirm03 energia de ,romperam o cordão policial. ansiosa, mas, 20 minutos d�..,
destinada ao Serviço de Ao;_lofício n, 8 A/56 que cria o

I
emergência, tendo energía A Policia e os carabineiros ti_-;: ,pois o� padriõs anunc!'a]:a�, Rrimelrâ' vez, depoi:s' dOe 1948. a't,'ngl',d"sistênéia Social, aprovada pe- : distrito de, HerdliQ �uz, no normal. E as falhas da nor-

I
'yuam 'de

,

se esfo:çar POl',' que, o �angue :_;ec9, �e � torl;l�- ,

'?
'

•

_ " �J
lo Plano Nacional de, Ca'l'vão, 'litar e do Corpo' de, )?om- ma� datam de um ano, se manter a lmha e.m1lhares de r� l�qUldo e a m uItkla,) il'E'-

Yerificou-se no perí'odo emldo, por questão de ordém, a- tanFo, -
, Ic�tÓliCOS soe concentraram cebe� a notícia cogt,excla- ,,','1 por um� greve'qUe o sr, Nereu Ramos esta': I presentada pelo líder da pan- Quanto ao fa,to de A G":- I d1ante da Cate�ral e da prt- naaçoes de agradecimento, ,O CHICAGO, 20 (UP) - Cêr- em fracassado ,as 'negocia-'Va investido, _ do cargo de cada Estilavet Pires, sid? rc- ZETA hav,er deIx�d� de salr

I ça para presenc1ar º fato q�e sàngue tradicional �e liqUf- ea de' 'vinte e cinco, mil tr_a- ões sôlke salários, porque,Presidente da RepÚblica: I tirado, do ple.náTio á fim de, 2� vez:s, nestes ultlmos 259
I
que ocorre ��as, ve?ies pr, f�z a 19 de s,et{!�lbrO e

,
,�a llialhadores ' dos' frigoríficos egundo alegam oS tl'abalha

Em ,aparte. o deputado ser encaminhado, para estu- dIas, n,ao sabemos o que P�o- i ano, A �u,ltIdao, c.om�çou ;a vespera do prune!l'" clom:n($o I Swift ' 'abandonaram o tra- lares, a companhia tentou,ll�Ulo Preiss acusou te� rece-I dos, _ na Comi�são de Consti- va, POIS, a prezad,a confre1�a se aproxima: da capela" ,ás i d,� ��aio, Quan_do !lã�; C:�{)f11) I baiho à meia nóite" parali- >rivá-los de algumas vantabldo dq sul, do �stado elo�

I
tuiçao e Just1ça da Casa, estava 11� �apa da e�ergla, 9 da manha, hora tradlC,IÓ-1 o ml!agre, entao e sm�'11 qc zando quarenta frigoríficos gens, E' a primeira vez des

e�rn,,entos referent.es ao Ser- Ainda n,
a Ordem do J?i� fo- de em:ergenCl�" E" sabera, o: d�..

I
nal ,em

qUo,
e o sangue contl,�J 1

se ds�em aguardai'"

11r,
agas, em

,v,
in

t"e" 1,ocalidade� do Es- le ml1 novecentos ,e quaren-�IÇO de Assistência, Social, ram aprovados 'os segumtes S,travos Kotz1as que este Jo1'- num pequeno frasco de prata terremotos, -guerras e outrj.3 tado, ta e oito que a Swift é atin-"co 'npando plenamente ilSJ pl'oj etos: nal, ' algumas' veze'3, se não
I
e cristai se t0l'l1[1 IíqI ido, Os desastrés,

- ,

'>. • 'd�Ci�ão por uma greve,

I

Nova Conferência em Londres
o Caso de Suéz

sôbre

PARA ]�: 'JORNÀffiTÃS
PROFISSIONAIS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�l. � .' t
(J�1�, �os� TAVAUES

DR. NE�li���RONE '+ O EST'ADO -z
.

IRACEMA ,·'OTlJlatlo· pCJ,. 'r�';;:;�;úàde Nacio- �:.. :
J)üENÇAS NERVOSAS E MEN- ua] Q" Medicina lJnlvenidade ��

fi••
TAIS - CLINICA GERAL (lO tirasi1 : •••
Angustia Complexos RIO DE JANEIRO +:+

.

Aos nossos assínantes da Capital avisa- :
[nsonia - Atar.ues - Manias·- Apedeiço..mente UII. "(.:asa de +.+ mos que a entrega de O ESTADO é feita à":·
Problemática afetiva e sexual ::;aud, São Miguel" � ••

Do Serviço Nacional de Doeu- Prof. _. "rnandt' Paulmo +.+ noite, devendo estar concluida às 6 horas. :
ças Mentais.

-

Psiquiátra do Interue por 3 an.,.. do Serviço ..... . Pelo telefone 3022 receberemos reclamações •••
Hospital-Colônia Sant-Ana. de Cirurgia : ••
CONSUIIrTúRIO _ Rua Tra- Prof. Pedrp de Moura +.+ de qualquer atrazo ou falta na entrega. ...:

jano, 41 � �as 16 às 17 horas OPERAÇOES' .�..
•...

RESIDE'NCIA R B
.' CLINICA DE ADULTOS. -

4

',.' : ua ocaruva
OENÇ S DE SENHORAS ,.,.........,..,...,........,....,........ .�.._.L'_

139
-

'rei: zsui
.

.

D A. '. �++"••�.++.".++"•••++.++.++.,,+++.++,,++.++.++.++,,".++,,"'T." ' ....
CONSULTA3: L'iàriamente das

__....�.-;;-.
- - - - - - ••• - - -...........,.

�ade .•9,30 no Hospital de. C.1ri-
.••• A HORÂ DÕ��

.n�� _. _.-

RESID1!:NCIA - Rua Duarte
DR. ARMANDO VALt- 'Schutel, 129 __ Telef. 3.288 -

RIO DE ASSIS Florianópolis.

FARMÁCIAS DÊ PLANTA0
M:tS DE SETEMBRO
DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA'

Plantões de Farmácias
1 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
2 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
7 sexta-feira (f'er.) Farc, Noturna Rua Trajano
8 sábado (tarde) Farmácia Esperança R. Cons. Mafra
9 domingo Farmácia Esperança R. Cons. Mafra
15 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt
16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt
22 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto
.23 domingo Farmácia Moderna Rua João 'Pinto
29 sábado (tarde) Farmácia S. Ant. Fel ip, Schmidt, 43
30 domingo ,

'Farmácia S. Ant. Fe lip, Schmidt, 43
.

- O serviço noturno será' efetuado pelas Farmácias
Santo Antôno e Noturna, situadas às rua' Felipe Sch,
midt, 43 e 'Í'rajario.

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

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

Inspetor de Farmácias

M g D r

DR. WALMOR ZOMER
r

,

GARCIA
Diplomado pela Façu ldad e Na

etcnal, de Medi cl na da t; nrv .. r
sldade do Brasil

E.-Iuterno por concurso da Ma
ternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima)

gx-Interno do Serviço de Cirur
i1a do Hospítal 1. A. P. E. T. C.

do. Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cartdade
e da Maternidade Dr. Carhs

Corrêa
DOENÇAS DE SENHO'lAS -

PARTOS - OPERA':' elES
Cons: Rua João Finto n.

16, das 61,00 às 18,00 horas.

Atende com horas marca

das - Telefone 3635 ..

Residência;
Rua: General Bíttencourt

101.
Telefone: 2.693.

DR. CLARNO G.
GALLETTI •

.

- ADVOGADO -

Rua Vitor Mei:eles, 60.

FONE:: 2.4G8
Florianópolil -

TÔNICO ZENA

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

Cir.urgião Dentista
Cltníca de Adultos e

Crianças Raio X
Atende. com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

Ias 3 e 4.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA FLORESTAL

REGIONAL
"ACóRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S O

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hoa

vital de Caridade
n, CLíNICA MÉDICA DE CldAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consúltório: Rua Nunes MIl

chado, 7 - Consultas das 16 às
U; horas.'
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Fone: 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
,MÉDICO

Com prática no Hospita! São
Franclaeo de Assis e. na f'anta

Cesa do Rio de Janeiro
, CLINICA MÉDICA

CARDIOLOGIA
Consultórío : Rua Vitor Mei

reles, 22 Té!. "2"675.
'Horários: Segundas, Quartau e

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

mídt, 23 - 2°- andar, apt, 1 -

'reI. 3.002.

I
I

E FRAQUEZA, TONICO ZEN�\ I
JUA MESA!

DR. J.(lLlO PAUPITZ
FILHO· A D V O G A O_O SI

I <\0 PRIMEIR:O SIN

DR. JOst MEDEIROS
VIEIRA

_ \OVOGADO -

Caixa Postal lfiO - !taJa'
Santa Cl1tarina.

Ex-interno da 20· enfermal'la
e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
.Prof, W Berardinelli).
Ex-interno do, Hospit.al mater

nidade V. Amãral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, tntesttno,
fígado e vias bilia?es. Rina .

Consultório: Vitor Meirele. 21.
Das 16 às 18 horas.
Residênci'l: .Rua Bocaiuva 101
Fone: 3458.

,

Fotocópia
Máxima perfeição e- rapidez.

- Rua - Jerônimo Coe·lho.
Edifício Joãõ Alfredo.
Sala l8 - 1° andar.

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de 'coibir, ao" máximo pos-

sível, as queimadas e derrubadas de mato-. afim de impe
dir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os pl'oprietário's de terras e lavradores em ge

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

QUEIMADAS E DERRUBADAS.. DE MATO
Nenhum �)roprietário de terras ou lavrador poderá

jroceder que •.•iada o-u derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença 'da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Fiores-

I
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando Os

infratores sujeitos a 'penalidades. .

I
.

REFLORESTAMENTO
'

' .

I 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
r o Banco do Bras-ii, com juros de 7% -B prazo de 15 anos.

I Os_ interess�dos em ass�ntos
'

florestais.:.,.. para- a,

'-1 !-btí!.n.çao_ d� mal0r",$. escJru:e(ô\m.�'?tv" t ;_'t:quererem auto

.

rização de licenç� para 'queimada e derrubadas de mato

,..tl:evem dirigir-se às Agências FlQJ'estais Municipais o�
r-...-------------........za:sc"""'...;-�-..-"'-----! diretamente a esta Repartição, situada ,à rua S.antos

DumOnt na. 6 em Florianópolis.

Ex- FI
.., .. _

Lld
Telefone: 2.470 - Caixa Postal, 395.

prJSso ,[ OrI8UOp,OII'S: a,t I, ..c�l1dereçO telegráfico: Agrisilva - Florianópolis.

ENDEREÇOS ATUALIZADOS' DO EXPRESSO.I
'

�

I .......�._•.:o.........-_...-•••-_-........._._•.-...__.......- ........."'.....- .......•-•••-••�

�----------------

DR. HENRIQUE PRISCO
. \ PARAISO

hÉDICO
Operações �,Doenças de Se

nhoras - Clínica de At1ul!.llll.
Curso de Especialização no

Hospibal dos Servidores do Ea-
tado. ' .

__

.

(Serviço ao Pro!. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

RospIt!l.1 de Caridade.
A tarde das 15,3!! h s. em dian

te no consultório á Rua Nunes>

Machado .17 Esqu ina de Tira-
dentes. Te!. 2766.

'

Residência - r.1111 PrCSlaent.€

Coutinho 44. Té!.: 3120

OLHOS

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇAO DR. ANTONIO GOMES DE·

,

ALMEIDA
_ ADVOGAOO -,

Escritório e Residência'
Av. Hercilio Luz, 16.
Telefone: S34C.

M •••••..�··..

D E N TIS TAS

CL��ICA DR. SAMUEL tuNSECA I Viagem cem segaraD·ça
OUVIDOS - NARIZ HORARIO: ,

CIRURGIÃO-DENTISTA

IE GARGANTA Das 13 às ,16 horas. Clínica - Cirurgia .Bucal _.

e r'apl"dezDO _ Telefone: Consul tô rlo - a.41f) Protese Dentária
.

DR. GUERREIRO DA ' R J 'd V I Raios X e Infra-VermelJao

FONSECA ,
Pe�:[::i\���a:__ ;r�ia °â: S�ud:d� DIATERMIA 80 NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS--DO

Ngh:!eH!�p�:rà�o Fi�:ia�Jp���� -�e�os FO���s:�:���n�oReMi:cê::J:: n, 6
I -

IIPIDO --;SIIL:-BRASILBIBO))
�

Possue a CLINlCA os APAllE- DR. CONSTAN'rINO I .

LHOS MAIS MODERNOS PhRA . Consultas: dais 8,00 às 11 ho- I �.Florianópo1l8 - Itaía! - J_qinville � Curitiba
TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS ras e das 14,00 ã. 18 boraa

�

da ESPECIALIDAD.E Exclusivamén.a com bOl'a mar-l A A

Consultàs-' -:- .pela
.

mal�hã fiC'
MÉDICO CIRURGIÃO

-

cada.
.

.

gencia. ll.,!!--�0ro esquinÁ «lá '.-
HOSPITAL d f' h P t Sábado - das 9 Ih 12.

, _
�

�
.. --Rua Tenente ,'Silvel'la

A TARtlE _ das 2 as f) _ Doenças e "en oras -
. ar o. " �

�
•

_ Operações - Vlaa Urinárias
no CONSULTóRIO - P,ua doe

Curso de 3perfeiçol\ment'J e

ILHEÍ"1 �no.� 2 H 't' d DR LAVRe) CA
RE;:;!D�NCIA _ Felipe Sch longa. prática nos OSpl al8 e .' .' ......

.Jo2:llau

. ° 'T I 366 Buenos Aires. .

I DE AN ADA
mldt n . 113

'.
e .�__:__ ..

' CONSULTÕ RIO:
. Rua }o'elipe

.

.

'
..

�D 'N�h",m
.

M<Th'L ...

""""-'"'��
CI"U".I )-D""TlST>

.

'�l� IG12.. ,,( �t'};!l;�-""' "'00 - EibflCI�
DE· ARAGAO HORÁRiO: das 16'-.... , . c.

.

- � and�r -:- .al!

CIRURGIA TREUM�TOLOGIA ras
.

.

203 - Rua. T�nente Sllve!lI8, 15
.

Ortopedia Resillência: ·Avenlda Rio Oran-
1A�ende duínamente dai 8 à.

COilsultório: João Pinto, 18. "0, n.e '42.
1 oras'5 � 14 18 h

D 16' 1f d" 'ame te Hende chamado. 3as e as .a8 ai O1'a••

as as UHI.n..
.

'.

. 3296
.

.

.

-- 19 as 22 hOlas.
.

Menos aos, Sábados Telefone.. Confecciona Dentadura.·. Pon-
Res: Bocal1Jvá'. 136. e. ;>1.óveill d .. Nylon.
Fone: - 2.714. --- Telefone: 3666.

MÉDICO
-

CLINICO DE CRIANÇAS
ADULT03

Doenças Interna.

CORAÇÃO - FIGi\DO -- mN�
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS •

'Consultório - Rua Vitor Mel·

eles, 22.

Filial: SÃO PAULO ;\gência: PORTO ALEGRE

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

FLORIANÚPOLIR LTDA.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

DR. ANTONIO DIB
'MUSSI -

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

-

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modérnos métodos de

diagnó'llticos
.

e tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO.
SALPh,'IIGOGRAFIA - MtTABO-

LlSMO BASAL
ft'ldioterapia por ondas curtal

Eletrocoagulação - Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua rrajano, n. l,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9, às 12 horas -

Dr. MUSSI.
�

Das 15 'às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom

powsky, 84.

DR. LAURO DADR ,\
'

.

/ CUNICA GE'ltAL ..

E!:p_ecial ista em moiéstial dI!

Senhoras e vias u!inárillf•.
Cura radical das iIl1e.�çõei

agudas e cronicas, do IiP.erelho
!{enito-urinário em ambo. Ot

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

Horário: 10'1. ÁS 12 e 2'h ás li,

Consultório; R..Tira;lentes, 12
_ l0 Andar -- !,'one: 324ô.
Residência.: R, Lacerda Cou·

"inho, 13 (Chácara' do Eypanha)
-- Fone: 3248.

Transporte;; l1e Carga-s em Ge�al entre: FLORIANÓPO
, L1S, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, Rio
- DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

SUA

Matriz: FLORIANóPOLlB
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritórip)
Caixa Postal, 435

End. Teleir. "SANDTtADE"

Filia J : CURJ'rfH.A
Rua Visconde do Rio Branco

;:>32/�6
Tulefol1e: Í2-30

.

"relail'. "SANTInRA"

I
./ ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficina., i ru. COD
."Jaeiro Mafra, n • .160 Tel. 11122

.

- (:x. I'ostal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS 1'. D. .

AQUINO
Representante. :

Representpçõh A. S. Larà. "Riomar",
Ltda
•.

'. � Avenida'·do .�stad(l 16fSFf6 Rua Comenda�or Azevedo,
RL3 Senador Dantai. 40 _ lO

andar. 'l: 64

Te!.: 22-5924,- Rio de Janeiro. Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33
Rua i5 de Nov.enibro 228 6° Atf'nde "RIOMAR"

j."tlllT qala 512 - Sio Paulo. EAssinaturas anual ., Cr$ 300,00 nd. Teleil'. "SANDRADE" Elid. T�leg. "RI,O'MAULI"
Venda avulssa .... ;. Cr$ 1,00.· '.

Anúncio mediante contráto. AKiDcla: RIO DE JANEIRO

OS originais, mesmo nio·pu-' "Rlolllar"
blicados, não aerio devolvidoi.
A direçãQ não se re3J>on.abilh:a

pelos cone'" emitido&. nQ' ar-

End .

lotes,. casas, sitios, chacaras, pinhais e outros imóvei� de
grande importância e oportunidade para os melhores

negocios
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

Casas e terrenos nesta Capital, no Sub-Distrito do

Estreito, Coqueirós, Bom Abrigo e Trindade. Otimas

oportunidades, locais de grande futuro e a preços ver

dadeiramente convenientes.
Tratar Edificio São Jorge, Sala' 4.

DR. ALVARO DF
CARVALHO .

.

MÉDICO Dl': CRIANt;A:'
PUERICULTURA - PEDlATalA

_ ALERGIA nlFAN'l'tL .

G'msultório', -- Rn R Tiradel.·

tes n, 9 - Fone; 2998.
Residência: �- Av. Rucillo

Luz n. 156 - 1'e!. 2.630.

HorlÍrlo: - Das 14 àIs 18 hil·

,'as diéri'amenw

Agência: BELO lIORJ
ZON'fE
"Hiomllr"

---

A '(lllida Andr' '''lS, 871-B
Telefune: _ JO-27
Atende "RIOMAR"

" Rll&. Dr. Carmo ��.etto. ��

!!OS ai>w.
.'....,:'FODea: 82-17-33 e 32-17-::l7
� Atende "RIOMA-R"

,

INF,Ul\. ......,;6E9 urms End; Teleg, "RIOMARLI"
.

N'-OTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegrf', Rio e Belo Horizonte, são efetuados. pe{os nossós
agentes

.

I "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

DR. JúLIO DOlN
VIEIRA
MÉDICO· 1>

DR.' NEW''''ON'
�SPECIALISTA EM 'OLHOS -a

,OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA O leitor encontrará. neata co-

TRATAMENTO E OPERAÇOES CIRURGIA QERAI.
' luna, informações que n�cesait.r

hifra-Vermelho - Nebulh:açio - Doenças de Senhoru _ Procto- lião·lamente e di' imediato:

...
\ V1tra-So� . logia _ Eletl'icidade Médl...a �OR,N,,-\.I!!I .

. T(Olefo�e

(Tr.atamento de
_

SlUuSlte. sem Conc'lltório: Rua Vítor Mei- () l:sta:lo ...•.••.••.•. , •. '.022

. oper�çao) rel�s n. 28 - 'relefone: 3307.

1
<\, y.'1zeta - - 2.666

Anglo-retInoscopla - ll�ceita, de

I
Consultas: Das 15 110rail elll DII'rIO_

..
�º_

..
�i:"'d. 11. .6.6'1888 (Consultem noss'as t�rifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'

OCUl08 -. Mod�rno. equipamento diante.
. ImPfen�a 9f1<...31 .

de Oto_RllIolarmgolog-la (únlcct Residência: Fone, 3.422 HOSFI �AE.
' ·-Fones: 25.34 e 25.. 35 --

_.

no .Esta�o,) Rua: Ií'lumenau n. 71. ,Candadót: .

Horar!o das 9 as 12 horas e ., Provedor) ........••...• 2.S14 -_ ....�--_.

d.as 16 às 18 horas. . (Portaria) .. ,.,.......... 2.086

Consultório: - Rua Vitor Mei-
DR. ANTONIO BA'l'ISTA Ncrêu Ramos '. -1.831

. reles 22 - Fone 2676. Militar .' 1.167
Res. - Rua São Jorge 20 -

.

JUNIOR ;;ão SehastiãO' (Casa d.

Fone 24 21.
. Saúde) ·,•.168

CLtNICÃ ESPECIALIZADA DE lIhter:1idade -Doutor lÃ ..-

consultapC���;Ai! 11 homo 'Cll�M��o�a tili�"""""
.,121

Res. e Cons. Pudte MiIlJielin1ío, GENTES

12. Corpo de Bombeiros .... '.31�
Serviço Luz (Raclama
ções) ..................• '2.404

Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. l'elegado) '.. 2.69.

DR_ 3., LO}JATO COMPANillAS DE
FILHO TRANSPORTES

Doenças 'dó �parelho reapiutório TAC ;.... '.700

Tu'BERCULOS� �l'uzei'ro do Sul ••.•.... 2,600

'RADIOGRAFIA E RADlOSCOPl� Panair ...•..•..••..••••• 1.661
DOS PULMõES Varig ,2.125

CIrurgia <lo Toras. .Lóide Aérea ...•...•..•• 2.402

e Crianças For�a1io pela FacaldaJe Naclu- Real .... , .........•.•••.•
_

1.1'17

Consultório _ Rua Nu- nal de Medicina. TlslologÍl1ta" Scandinavas 2.800

'fisi-ocir.urgião do Hospital .se- HOTÉIS

nes Ma.chadu, 17: rêli Ram6a Lu'!:· .

"Horário das Consultas _ Curso de especialização pela Mageshc , .

S. N. T. Ex.lnterno e Ex-asala- Mehopol � ..

das 16 às 17 horas (exceto tent., oie Cirurgia do Pr"f. Ueo a Porta .

, aO!' 3ãbados).. Guimarães (Rio). i acique .

R 'dA
• R V·

Cons.: Felipe Schmidt, a8 - Cen.tral .. ':' ..

eSI pnCla: ua Iscon-
I Fone 3801

'.

Estrela ........••.•..••.•

dê "di Óllro Preto', 123' -'-':'.1 Aten.de em hora,-marcada, ,

Ideal ..
" ! .

T I 1 Res .. - Ru'- Estp.vee JUD)I,r. l-:�TREITO
e. 3559. . 80 - F'uni: 21111 .. t)isoua

"A Soberana" Praça 15 de' noyembro esquina

EMPRE�% NACIONAL DE NAVEGACAO .

- "
.

HOEPCK�
mii:MOTOB «CARL

.

ITIN,.RARIO
SAlDAS DE

rua Felipe 'Schmidt

----�----------------------------�

/
� tJIJIIAJ1TE TODO DIA

t.I" '� nos "AReJOS .

;�l

·�M<·D-�\..�A�,_::it� �" .., n "'.-t � � I

�

'/ 7t1 lP '.,.)

DR•. MARIO WEN·
DBAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE AOUL10S
E CRIANÇAS .

Consultório - Rua João Pin

to, 10 - Te!. M. 7�9.
Consulta,,': Das 4. às 6 horas.

Residênda'i' Rua Esteve. Jú
nior, 45. TeI: 2.812:

I D A VOLTA
RIO SANTOSFpolis ITAJAI

__ oi

DR. EWALDO SCHAEFER
Clinica Médica de Adultos'

. 18-9
"

2-10
15-10
28-10
11-11

19-9
3-10
i6-10
29-10
12-11

26�9
9-10
22-10
5-11

24-9
7-10
20-10

'

3-11

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Canto

2.021
2.276
S.14.7

.

As _partidas de FlorianópolÍs 'são á� 24.00 horas, e do
8.321 "io de ':ianeiro, ás. 16,00. -

1.449 TI'
'.

2.69. '.
anto na da como l'a Volta.o navio fará escf.\a nos

1.17'tlportos.
de São Sebastião, I1hab�la e Ubatuba.

1.669 Paz:a melhores informações, dirijam-se à sé�e da

06 EmvrêsE\, i rua Conselheiro Maírn. 30 .- Ttllll-foIlf 22,-12.
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Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Setembro de 1956
__
--

Sociais
Como pOde existir taoto passado

Antonio Botto

Como pode existir tanto passado,
Tantas horas, e tânta coisa morta

De um. presente que apenas esboçado
Tombava sem alento á tua porta?!

'

,.

E como pode um sonho irrealisado
Dar vida a um anseio que nos corta,
Transformando um prazer - em complicado
Sentir que tanto doi e desconforta?

.

Se apenas foste a mesma realidade,
Por que vives em mim, nesta ansiedade
Cada vez mais profunda e permanente?

, Nem compreendo por que não consigo
Querer-te mal ou ser teu inimigo
Se entre nós não chegou a haver presente!

ANIVERSÁRIOS
,-
DR. ABELARDO GOMES
Aniversaria-se, hoje, o

SR. HAROLDO GLAVAM nosso ilustre coestaduano,
Transcorre na data de Prof. Abelardo da Silva

hoje o aniversário natalí-, Gomes, zeloso Procurador
cio do nosso ilustre conter- Regional da República e

râneo sr. Haroldo Glavam, catedratico da Faculdade
figura de destaque nos de Direito..
meios comerciais de nossa Associando-nos às jus-
Capital. tas homenagens de que será

Grandemente relacionado alvo, pela grata efemeride,
na sociedade local, será al- .Ievamos-lhe nossos cordiais

vo, na data de hoje de vi- votos de felicidades.
vas manifestações de apre- sr, Haroldo Brasil da

ço e regozijo, às quais nos Luz

.

"CINCOENTA-ANOS',- Cincoenta anos comple-.
tau o Ginásio Ca tarinense,

I uma das mais perfeitas e

reputadas instituições de
ensino secundário do Bra

t • si!. O estabelecimento da
rua Esteves Júnior hoj e po

Refrigeradores Brastemp

: de orgulhar-se do ensino
-

que ministrou :e ministra a

!
seus alunos, dentre os quais

,

figuram as luminares per
sonalidades de mundo polí
tico, administrativo e so

cial, eclesiástico e militar

do país. _

Com seus professores de

dicados, compenetrados da

alta missão de prestar en

sinamentos a gerações de
brasileiros que robustecem

sua cultura . e sua fé nos

bancos escolares do Catari

nense, esta instituição tem

razões múltiplas e hçnro
sa s de comemorar tão fes

tivamente êsse meio século
de distribuição farta de

cultura, de ensinamentos,
incutindo desde tenra ida

de o amor ao Brasil e a fé

em seus destinos.
Calêada� nesses ideais

maiores.- .as sucessivas le

vas de alunos que o Colé-

gões à gás.
ve adiciortada mais outra seccão à muitas' existentes na

"A Modelar". Será a venda das renomadas marcas de fo-

recordaram
associamos. jovem Eddio Adalber-
FAZEM ANOS HOJE: to Senna
- sr, Lino Cunha, líno- _:... dr. Garibalte V. Gal-

tipista da Imprensa Oficial vão
do Estado ..o-sr. João Ribei�o Bran-
- sr. Reil}aldo Dias de

Oliveira
_:_sra. Maria das 'Dores

Balbi
-- sr. Guilherme Mever

-
- sra. Judite Cunha Li-

vramento
-- sra, Soraia Da ux Boa

baid
.- sta. Célia Tôrres
-- sra, Iná Cabral Teive

Silva
FIZERAM ANOS ONTEM:

co

-- sta. Hilda
Zomer

-'-sra. Clarice Pavam da
Rosa
- sr. Heitor Varela
.:::.... sr. Carlos Leopoldo

Lauth
-- menina Adalmira Car

doso
- sr. Adair Espindola
- sta. Miriam Margarida

Meira

das. Dores

PARTICIPACÃO
PAULO MAURICIO MACUCO BAASCH

Participa
-

aos parentes e "Pe$soa� das relações
seus pais

Carlos Henrique e Ondivaldi
(. nascimento de sua irmãzinha

Sônia Beatriz

:e:

MARIA CELESTE CARVALHO' NEVES
. Participam o nascimento de seu filho Aderson,

(. corrido na Maternidade de Tubarão, em 10 de setem-
.

.1::1'0 de 1956.

PARTICIPACÃO
PAULO HENRIQUE BLASI

:e: ..

LUIZA HELENA
.

MACHADO BLASI

Participam aos pa rentes e pessoas de suas relações,
o nascimento de seu primogênito JOÃO HENRIQUE,
ocorrido a 15 do corrente, na Casa de Saude e Mater-

.

nidade São Sebastião, nesta Capital.. I
�.------ --------

Vende-se�
Uma casa de madeira com 5 peças e. um GaLpão com

bôa água, terreno com 99 mil metros quadrados, tendo
uma chácara com 200 pés de nonas, 20 pés de vergamo

tas, 36 pés de limão, muitas laranjeiras açúcar, bananei
ras e cafeeiros etc.

Terreno próprio para lavouras, menos o arroz, este

terreno. está situado em Ratones. Tratar no mesmo local.

sa predileção por nomes ex

travagantes de côres ao de

-iejo subconsciente das mu

lheres de se livrarem do té-
dia. E, sem dúvida, Periqui
to, por exemplo, parece mais
interessante queVerde ama

relo: Mas qualquer que seja
os nomes que damos às cô
res, sua função primordial
consists em trazer beleza e

alegria à nossa vida .

Ning'il"ém �gnora que .as

côres usadas' sem imagina
ção podem se tornar sem

graça, ou, ainda pior: desa

gradáveis. Mas há muitos
recursos para se tirar delas
o máximo proveito. Um dos
mais simples e mais efiscí
entes é apl icá-Ias em fundo
branco. O conhecido decora,
dor William Pahlmann cha-
ma de "vibrantes" as. côres
usadas dessa forma. 'Para
obter melhores -efeitos, re

comenda êle "azuis sicilia
nos", variedade que abran
ge matizes vivos de violeta,
até o calmo verde-azul, pas
sando pelo malva. Ai? tonali
dades de côr de rosp. com
um toque bronzeado ou azul
também estão em voga, se

são bastante intensas para

justificar a denominação de
"Rosa Cigano". As tonali
jades de verde vão desde o

verde fosco das florestas até
o verde claro maçã.
Pahlmann é de 'opinião

que êsse método de intensi
ficar a claridade das côres
�ode ser usado só para a'
decoração do lar, como tam,
bêm para a idumentár!a,

TERRENOS

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

..-::-

./
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i de simples para veteranos, por intermédio do antigo "às" do Avaí, Figueirense e Seleção Catarinense de futebol,
..

"

"
.

.

i Hubert Beck, J,�tá, pois, de parabens o tenis barriga-verde pelo estupendo feito que o anima- sobremaneira para as
.

futuras disputas! " :" �j, '.

_

' 'rm
f=r'#lr#lr#lr'#lr'#lr'#lr#lr#lr#lr'#lêr'#lr#lr#ir#ir#ir#lr#iêE,EJaélêr:r#J@@r#lêrêrê@l@p.Ll=êêr#l@i,=rêer:#l@r#Jr#lêr'#lêr'#lr'#lr'#Jr#lr§i5�

I: S. ,-A t\ llHATA'AD 'TURf� i �i�:�:,�l:�:�:;,��:r�"!!�J������l:_
F. duas partidas de fute- Fumaça - Carrninattí e
bó1. Rozendo - .Reriato - iran
A primeira peleja reuni- - Lazano - Zicuely _

rá os conjuntos do Time B 'Humberto - Glauco - Da
da Rádio Diário da Manhã e miani - Castelã.
os Árbitros da F.C.F. ANITA CARIBALDI: _
Dois troféus estarão em Aldo Luiz - Arnaldo e Dil-

O CICLISMO NOS FESTEJOS DO CINQUENTENÁRIO DO COLÉGiO' CATARI- Pa-t-o--S--- .-<L �::.� a: �9�����;�� previsto son Ar!=!;��lin� Iva�hiCo
ex A constituição provável Gilberto - Armando - .Ze

•.�9' NENSE
P t

da�I��sBe�'1p�s�DIO DIÃ- Pe���erva�e����hO, Rober-
Como parte dos 'festejos secundário" três sensacio-I resolveu oferecer medalhas son B. Gonçalves, João Car-

a 8'S' RIO DA MANHÃ: - Clau- to, Olavo, Hugo Souza, Evil-
do cinquentenário do Colé- riais provas ciclisticas que, até o 30 colocado de cada los Mossímann e Luiz Paulo' • •• dia - Augusto - Sandro - , tono
gio Catarinense, a Federa- obtiveram o êxito desejado prova. O Clube Ciclistico Guimarães. I Vicnalí - Vidomar Marina Foi co�vidado para arbí,

C
.

d
.

R Nt' 2a PROVA Mêdi PATOS & PATAS...
L' h M' t é

'ção Atlética atannense, e fizeram' a gran e assis- osa e o, mais uma vez ".
- e lOS

-, O A' C' d
- mares - auri - rar sta partida o sr. Pre-vai e o axias no 0-pelo seu Departamento de tência que ali afluiu vibrar emprestando sua colabora- 1.500 metros .

f
' Flores - Crizard - Miran- sidel).te da Federação Cata-

-
-- ',- I

1 L' mingo oram a- campo emCiclismo sob a direção do com os lances que as mes- çao esteve presente na pes- 1° lugar - Da ton UlZ
it

-:
b dif t

d inha, rinense de Futebol.
,

C'
A

f d" ..

G' I Si uaçao em I eren e: o
'RBITROS

'desportista Reinaldo Pinto mas ofereceram. A F.A. . soa de seu es orça o diri- onça ves ! .. lid di tA' : - Barreta Dois belíssimos troféus',

,. P
. prrmerro, co- I er ISpU a-Rosa, fez realizar sábado colaborando no sucesso das : gente-mor, sr. Lourival de 2° lugar - Aldo eíxoto

t
�

d
- Silvano - Nelson - Gil- tambem estarão em jogo

último, naquéle conceituado competições, por decisão do
i S�uza "'Fol1seca. Não pode- 30 lugar - José A. C�l-: tva. ,sl�a man� ençdao e p.Otn- berto - .Chocolate - Kat- nesta partida.,

,

. ,""d' L' F' L' dei di' C' .

I erro ; o segun o, eVla-,
E lid Id P'estabelecimento de ensmo presi ente lHZ iuza ima mos. eixar > e e ograr a so urcio

'''I tern i h " crps - UC I es - eo'- rovavelmente as emis-"
-----

I idéia dos' 'revmos. padres 4° lugar Ranoldo Cunha I
va

DseId an el�ll1 .a .

Lauro - Vilela - Laert.

',sôras farão a cobertura

5 CAMPEONATO ESCOLAR 4
Benno Dischinger e Paulo 5° lugar - Henrique José esbe �s pnmelr�stA la�- A segunda partida reu- desta, grande noitada es-O '

e o E I "t 'b d C F F t I ces,
o servou a assis encia .,

d
-

dR'•
'.

•

"

n.g ert, am, os a ompa- . on es
'. . (11€ o Caxias estava volun-

n ira os esqua roes as a- portiva.

CAMPEONATO NO'RM'At 'R"'EGIONAL nhía de '.Jel�us, fa�enddo. com Não se classificaram: /adoso, bem entrosado, mas
dios Diários da Manhã e Entrada franca.

, • que o CIC Ismo nao elxas- José Miranda Ramos, Car-' , . A .
'

,

se de abrilhantar os feste- los Linhares, Sérgio Porto, abusando da violência, o

H IPI S M O. . .. .... .... jos do 500 aniversário da- Antônio' Pereira Olívelra, juiz deixou correr assim. . .

.

.

'ATLETIS1\:t(J ESCOLAR FEMININO 1 d I t b I
. Francisco A.' da Cunha, porque, na verdade, o sr.

I que e mo e ar .es a e eCI-
Demar ia _ com o seu apeli-50 metros rasos: mente educacional. A dire- Luiz Alvez Rodrigues, Sa-
d 't' 'f' ti R ·d D 'H

'"

Ilugar - Dileta Freitas. de Getulio Vargas, com ção do Colégio Catarinense, muel Linhares, Alceu Cu- o mUI o �lgUl ica I�q - 81 una s o· e
o tempo de 6 segundos, d b

.

f ti L
.

Heit 'S F '

' nunca deveria ser des igna- P
.

segun o sou emos, vai o e- ierrez, UlZ ei OI . er-
" .. _ rova de energia e vita- nio do Dunas Hotel que élugar - Neusa Nascimento, do Irineu Bornhau- recer aos vencedores das rarí, Márcio Madeira Neves, ao para. partJd�s q�le nao lidad'e é o raid hípico. I 'lUtra realização de vultosen, provas uma artistíca meda- Stênio Sim'ões de Almeida'e fosseI? mfanto-!UVeUls. F_a- Considerado como espor-' para nossa Capital.lugar - 'cíaudete França; do Arquidiocesano lha. Laudares Poli'. \ I
vorecído pela n, ao m.arcaçao t '

f
'

Ico
, e C!us artes, tem tido g'ran- I Ê,-:te raid, como sendo aSií-o' José;

'
" ,.

,

.... 1 3a -PROVA - Maiores - de uma fal.ta 'máxima e �o- de açpit�ção na Europa e
.

primeiro será feito numluaâr - Elsa ,:.M,a�,·ia. de Souza,. do. Venêeslau Abaixo damos os resul- 3.000 meti'os' " gD r-m seguida pela con quis- , ..

h N B '1 I"1"' , "" 'í " b C paise s vism os, o raSI,
I percurso

de 85 kms, dentro,'�. Bue.n01 "'" :
"

..,', ta dos das provas: 10 lugái, - N'orberto Ser- tr� de �lm elo ten.to, o a� infelizmente é pouco pTuti- da nossft Ilha.lug,al'<:-;Jariail'a Ana" Pire�, do Presidente EOll- ,1.a'PROVA _ Menores _ rati<n�i Filho, aom 7'47", I xiu,':'d' nao,.tendo malstnada a Icada. '

Esperamos de todos os ca-,seve1t, 1.000 metros 20 lugar - Wani Nunes' per er no �a��eona o, pre-
vale!ros a máxima coope-lugar - Manuela Tinoco, do Francisco Tolen- .1° lugar _ Clodorico Mo- 30 lugar - Paulo Fontes tende�.a vItona,

..

de qual- Numa feliz iniciativa' de ração.tino. I'el'ra FI'lho Ju�nl'o�I' I q,u'er Je.lt.lo: t e o Jeito .era o
e1 t d P I" M'l' O·.emen os a o ICla 'I 1- S mteressados deverão

20 lugar - Luiz Oswaldo 4°' l�gar - Álvaro Luiz J�gO VI� en � . qu� .0 JUIZ tal', ;encarregados' do hipis- procurar informacões nos
'D'AcaAmpoI'a FI'lho da SI'lva

, I,nao, sabia COIbir, hmltando� d t d I C
.'

.

mo en 1'0 aque a orpo- E<;;critórios do' Dunas Hotel,-

30 lu,gar - Flavio H. da '5° lugar - 'Togo Vaz Se- ' se a palhaçada de, chamar ra,ào, foi organizado um ou na Sala D'armas'da Polí-
Luz Buch PI'tl"ba ' IA

a attenç.,ão dos tfal.tosols: 'd
..

, . ral, o pnm�lro a realizar-, cia Militar, com o Ten. Hu-
. 10 lugar - Ney Cláudio Não calssificados: José .con eCla H� pou a�e e a

se no Estado, sob o patrocí-
I

go.
.

Veigàs Sérgio de Freitas, Jair Car- �mha o arbItro � dizer ao

5'0 lugar - Cláudio B. los Meyer, Esen Jonas San-' JogaddOl� 1�le essa era a

s�. Cestlanhas & [ncestadasPereira e Oliveira taaa, Polidoro Santiago Fi- gu� a a a e ,.que o expu -

I
,

N.ão se classificaram: Ni- lho; Carlos Borges e Sérgio s�na na terceIra. �as, da-, -

valdo Machado Filho, Nil- Má"cio Rosa .,
h a pouco, o mesmo Jogador

I
por Jayme Klein

_______�------...... voltava à bolinada e o sr." Apresento �oj.eJ � enb'evista do .atleta Carlos Alberto

NOTICIAS DE TODA A PARTE "
Demaria -repetia a adve!'-

,

Campos, conhecldlsslmo por Beto. Esse atleta atualmen-_
, tência.,. Tinha-se a im- te defende ·as cores do Clube Doze. E praticamente um

Segundo soubemos, o mé- pressão' de, que nã.o sabia I �ogador novato. Me�mo assi�1, conseguiu se�' selecionado,
dio L91ó, do Avaí, está pro- : c?n�ar alem de dOIs ... A

I
mtegrando a sel�ça,o r:atan,nense, que disputou o 9,0

penso à ingressar no Pay- vlOlencia, assim, foi cres- Campe.onat? Brasllelr�, r.eahzado em Belo-Horizonte, E'
sanàú, de Brusque. ,Ainda cendo e levou o Avaí a ter um otlmo J�ga.dor, pr.mclpalmente na meia cancha. Co
em excelente forma, o exce- que revidar, para não ser mo .car�cter:stJca de Jogo, possui otimos arremessos, os

Pl'ofissionais, com a rea- lente player será sem dúvi- massacrado em campo. E o quaiS nao �ao explorados ?ela sua atual direção técni�

rzação do primeiro jogo do da, nm valoroso reforço, se tempo foi esquefltando até o ra. �o proxlmo ano. Beto amcla sera juvenil. Foi tambem
returno, em qHe serão con- vier a se concretizar sua i}ururu, cujas consequen- con.slderado um dos 8 melhores atletas de 56. Respondeu
fr:ontantes os conjuntos do transferência para o fute- cias não afetarão pratica- assim as perguntas que lhes foram formuladas:
Guaraní e Atlético, que no bõl bruf,quense. mente o Caxias, colocado l� (Continua na sa Página)

����:��� tte����' empataram JOGO!? IN;���ACIONAIS 1 j�l�toA��7, o

/s�O�!�rdn;::a. n� -R-'-e-a-b-I·-I-I·-I-O-U-�s-e--o---�F�I·-D�·u-e-I·-r-e-n-s-.."e-....-do Irineu Bornhausen, .�.. * .r,.
, Sabado, e domingo foram dianteira, sera a grande VI-

•

CAMPEONATO JUVENIL efetuados os seguintes pre- tima do juizl se não houver Escr. HUBERTO HUBERT, nos passes, facilitando em
Bacchi, do Venceslau Bueno, DE FUTEBOL lios inter,nacionais. justiça para o caso. O clu- da A. C. É. S. C.. muito o lrabalho, defensivo

I
Os jogos Atlético x Gua- Efu Hannover - União be azurra vinha de oito Perante um públicQ, para dos interioranos. '

. raní e Bocaiuva x Tamanda- Soviética 2 x Alemanha 1. - padidas se_m um só atleta o espetáculo bastante pe· Eis que, inexplicavelmen-
ré, dH penúl.tima l�odada do Em Belgrado - Hungria indiciado em súm.ul�. �ra queno, tivembs, domingo úl- te, aos 15 minutos, Miltinho,

I Cal'npeonato Juvenil de Fu- 3' x Iugoslávia 1 um exemplo de dlsclplma. I timo, na vizinha cidade de no setü'r direito, bate a Adão
, teo'.ll, deixaram de ser efe- Em Helsinki - Dinama!'- Soube vencer e soube per·

I

Brusque, o confronto. Fi- e consegue centrar "de co-1.0 lugar - Virginia Benfica, do Irineu' Bornhau_ tuados na manhã de do� ca 4 x Finlândia O der, quando enfrentou ad- gueirense x· Carlos' Renaux. lher" para que Sadinha, com
sen, 32m,75, mingo, 'ficando transferi- ' Em Lausa-ne "- Holanda versár.ios mais leais �o que, Prélio êste que se apre- 'rara felicidade, de cabeça,.2.0 lugar - Mary Pedra, do Presidente Roosevelt, dos para o domingo seguin- 3: x;Suiça 2. o Caxias - o campeao que sentava, ao Figueirense, co- cO!1signasse o tento, que vi-
30mm,75, , te. NOVOS RECORDES SUL- se acabou. Corre por aí que mo uma oportunidade de i'ia a ser o unico de seu3.0 lugar - Maria Cardoso, do Arquidiocesano São I .

, ;{. * ,x· AMERICANOS a: aut?ridades:. e�portiva's reabilitação perante sua exi- guapo bando.
José, 30,20, .

,CAMPEONATO DA DI- De São Paulo vem a no- nao m�ls�pe:mltJrao ao. sr. gente torcida, e diga-se, va-4.0 lugar - Solene Vieira, do Getulio Vargas, 28,00,
,

VISÃO ESPECIAL tícia. de que o nadador 'Ha- Demal'la arbitrar partidas leram-se os jogadores alvi- Sucedeu-se um periodo de
5.0 lugar ,:,__ EIsa Bonchwitz, do Francisco Tolel'lti-' Segundo colhemos na roldo de Mello Lara,' na-

na la. divisão. Certo. Cer-
l,legros, de todos os meios descontrole para as linhas

no, 26,m,65, .
. ,I F.C.F., a primeira rodada dando na piscina do Co- tissimo. Mas que o Avaí não lícitos, para suplantarem os alvi�negras, onde Julinho

6.0 lugar - Rªquel Freltma, do Venceslau Bueno, elo Campeonato da Divisão rirltialls, conseguiu superar
seja a pata engalanada da

seus leais adversários, no
era o jogador experiente a

26 65 l'nc'''pacl'dade do sr' Dema incentivar 'os companheiros.m, . I E�ppcia! de Profissionais, o ,'ecorde Sul-americano dos
,... , .

-

que foram, aliás, bem suce-

I ria Com �,taques de ambos os
_ ii

('3tá c0?'I da,ta marcada para 100'mdros nado livre, com - .. :.. , "','_
didos.

lados
.

t t t hRevezamentõ dê' 4x50'lifetros: 'd' 90 d t d " / O O
,,-.... -

, sem, en re an o, ac a-o la u o corren e,

e-I
o tempo de 57 8 1. re- corde anterior era de Nos pI'I'mel'r'os ml'nlltos VI'-- rem o seu mell:1::>r jogo, ,as

1 I vend? Il-, segunda rodada ser, Borde anterior pertencia ao 4'39"8/10 e pertencia a mos o Carlos Renaux, com duas, eqllipes', esg'otaram-se.0 ugar - e.QJüp,e do Irineu Bornhausen, ,com o no d 21 d t b t' P d G I
-

I
Ia 'e ou u ro e a argeli mo e 1'0 a vao e Martinez, colombiano. mais assiduidade, ir à meÚ� os minutos I'egll.lamentaI"eSt'e-rhp'o' de 31 segundos e',g décimo�, 3a no d' 28

'

I d r.:7"7/10
'

•
.

Ia
, apos a qua era e.D. No mesmo dia, em Bue- guarnecida po'r Ciro, sem, d

. .2. lugar - kq,tjipe do Arquidio,cesan'o Sãb José, seI'a' p
.

I t .... " l' E
.

R'
o pnmelro "half-time".

, osslve men e, �ra 1- nquanto ISSO, no da, o nos Aires, o corredor por-' contudo, achar o ponto fra- P3.° lugar - equipe do Getulio Vargas, "ar'o "e t f- d d
.

S'l'!{
.. . arece que, a segunda e-f,' I' o , r ame, para a or- na a ar carlOca 1 VlO elly tenho 'Valter Lemos conse- co. da defensiva florianopoll'- '4.0 lugar - equipe do Francisco Tolentino -

d I
-

t" tapa, Waldir Dias incutiu, ma,:ao a se eçao ca an- dos Santos, procurando ob- guiu ,estabelecer novo recor_ tana, que plantada no terre- A . .
, 5.0 lugar - equipe do. Presidente Roosevelt 11€'1f\e qlle dl'SP ta' C t' d' OI'

- novo ammo nos seus trema-
.

".
., u ra o am- er m Ices para as Im- de Continental para os t'rês no, não dava tréguas aos dos, o que fez à defesa, DO-:A equipe campeã formou com Mai'ilde pe:Jnato Brasileiro de Fute- piadas, não só viu satisfeito TU:l metros rasos, cobrindo "vivos" avantes brllsq.�len- t f'Wittitz, Neusa Nascimênto, Valdoci Costa é Janira Sil-' I.l' vamen e, se Irmar, ,propor-UI) • geu Intento como �onseguiu a distância em 8'15" e 9/10. ses, encabeçados pelo vete-' dva, enquanto Que a vice-campeã apresentou com Claude- * * * clOnan o maiores chances" bater o recorde Sul-ameri- O recorde batido era de rano, mas sempre b,om, Tel'- t' bte França, Vera Costa, Zen ir Ramos e Maria da Silva. LOLó PARA O d 40 t d I' para o a aque mano rar

cano os me ros na o 1- xerinha; já o ataque da ca-' t d
.

(Continua) PAYSANDú 4'39"3,,/10,_ O re- (C t·· 5a P" )
mais a von á e, que 'por

__...""'......_,'��"".".""""",""..�=..,_��,.",..�..-
vre, com. on lDua na

. ,agma pital pecava pelo, desacerto ..... (Continua- na' 5a,Página)

/
1.0

2.0

3.0

4.0

5:0

6.0

4 Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Setem15'fo de 1956

Beck ,Campeão Brasileiro de Tenis
e Campeonato Brasileiro de Tenis, ef�tu�dO--�;�Salvador da Bahia, foi dos. mais emocionantes, sendo �

-

'

coroada de êxito a participação de Santa Catarina que conquistou um título individual: o de campeão nacional

,

,

.

IASOUETEIDL . VELA

.....-:.-;

Salto em, Altura:
,

1.0 lugar - Nirta Dutra Bari'gs, do Pre'sidente....

Roosevelt, com lm,20, novo recorde es-

colar, sendo' que anterior era de lm,15.
2.0 lugar - Zélia Sel'torato, do Arquidiocesano

São José, lm,10,
3.0 lugar - Célia, do Xrineu Bornhausen, 1m, lO,
4.0 lugar - Mal'ia SIlva, do Getulio Vargas, lm,05,
4.° hlgar - Rosinha Koerich, do Francisco Tolen-

tino, lnl,05,
'

5.0 lugar - Vera Pamplona, do Venceslau Bueno,
im;05. RETURNO DO CAMPEO-

I NATO EXT_RA
No próximo domingo terá

prosseguimento o Campeo-
nato da Divisão Extra de

Salto em distância:

1.0 lugar -:::- Roselinda Monguilhott, do Getulio
Vargas, 3m,DO,

lugar - Ruth Cazonatti, do Arquidiocesano
São José, 3m,85,

lugar - Zélia Freitas, do Francisco Tolentino,
3m,63,

lugar - Ivanete Silva, do Presidente Roosevelt,

2.0

3"0

4.0

3m,6I,
5. lugar - Maria Martins,

3m,18,
6.0 lugar - Maria

, 2m,95.

Arl'emêsso da pelota:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .sTADO Florianópolis, S-exta-feira, 2i de Setembro de 1956
���--�������_�_��_�_�_�_�_����-C2��������,��_���,_�__�_�=�_�_���_�_�_�- =

CESTINHAS &'ENCESTADA5 REABILITOU-SE O FIGUEIRENSE
(Continuação da 4a Página). (Continuação da 4a Página) foram os que melhor se con-

1.0) Como se apresentou técnicamente nossa seleção outra personalidade, dando duziram. ,

no Campeonato Brasileiro? mostras de um jogo produti- No Pigueirenae salienta-
R - Apresentou-se bem, apesar de termos em nos- vo e extremamente perigoso mos o desempenho de La lHO,

sa equipe alguns elementos novos que pela pr i- para os contrários. ! bem como Pito, Toinho, Ani
meira vez disputavam um Camp-Brasllelro. -

A defesa local tinha 'seu bal e Adão que campleta-
2.0) Notou muita diferença técnica entve nossa se- ponto alto em' Petruski, en- , mente fora de sua posição e

leção e as demais participantes? tretanto não se mostrou ap- deslocado, pois foi o substi-
R - Particularmente não notei muita diferença en- ta a deter a avalanche ilhoa, tuto de Walmor, a "repen

tre nossa eeleção e as demais participantes: que fez cair a cidadela <do tista da estrada", que esta

pelo contrario, estamos com um bom bas- gigante "colored" Jorge, aos va contundido.

quetebol. 18 minutos quando Toinho, Arbitrou a contenda o Sr.

3.0) Qual a equipe que mais lhe impressinou? Por s�rvido co�o queria, livrou- Wilson Silva, da L.RD., com'

que? se de um adversário, para otima atuação.
R - A Carioca, por causa de seu basquetebol rapi- chutar rasteiro, no canto es- Oscar Pinheiro e João Mi.

do e moderno; querdo do goa.l do arqueiro guel, foram os bandeirinhas.
4.0) Aponte algumas inovações técnicas aprendidas que .têm as pernas em "X". A renda, chegou aos Cr$

em Belo-Horizonte? Continuou o domínio dos 6.435,00.
R':_ Inovações, propriamente dita não aprendi, por- visitantes, provocando, dez Aos 15 fi. do 1.? tempo,

quanto todas as jogadas que assisti, já tinha minutos mais tarde, um no- Sadinha para o C. Renaux;
noção das mesmas. vo tento, desta feita, de au- no 2.0 tempo, 'I'oínho e Pito,

5.0) Comparando os nossos atletas, em recursos téc- teria do paranaense Pito; aos 18 e 28m., para o Figuei-
nicos, notou muita diferença com os dos de- aliás, cabe, aqui, um elogio rense.

,

mais Estados?
,

merecido a êle, pois esteve, As duas equipes estiveram
R - A unica diferença é que êles aplicaram a técn í- sempre, incansavel e luta- assim formadas:

ca e nós, poúco a a,p.licamos.
'

I' dor,
fazendo o que, até en- Figueirense: Ciro; Trilha

6.0) F?i v�r.dade que a FAC f�lhou na parte �d.mi- tão n�o havia feito: um per, e L
..

audares.; Anibal,. Julinh.o

Inístratíva de nossa seleçao? Caso POSItIVO, feito snt.rosatnento com os e Adão : WIlson, Tomho, PI-
. aponte as principais falhas.' I demais companheiros de 'tü'; E'r ico e Lauro.

R - Infelizmente a FAC falhou na parte adminis- frente, dando maior objeti- Carlos Ítenaux.: Jorge; A-
. trativa de nossa seleção. O Chefe da 'Delegação vidade e desenvoltura nas fonso e Baião; Tesoura, Pe: I
de Volei que deveria ser o mesmo da de bas- jogadas. Muito boa a atua- truskí e Maiki; Miltinho,
quete, ao termino do Campo de Volei, realizado ção de Pito. ' Roff, Teixeirinha, Sadinha

'

tambem em Belo-Horizonte, retirou-se com sua I
e Agenol'.

.

seleção, ficando a de Basquete sem chefe, sem Este mesmo jogador, pou- O clima desciplinar da

Delegado, correndo o risco de não poder dis- cos minutos mais tarde, dei-
'

part.ida esteve bom, e o ar

putar o Campeonato. xa de consignar mais· um' bitro soube evitar o jogo
7.0) Aponte. em sentido geral, Os principais--defeitos goal quando foi agarrado na brusco tão prejudicial ao

de nosso basquetebol, e o que deve ser feito. entrada -dá area, pelo vigo- brilho elas partidas.
para a correção dos mesmos. ,I roso Afonso, que em deses- i' _

-

R - O �r�ncipal defeit? é o' de não haver clube.s pero de causa, não teve dl�- I CINE SAO JOSEsuficientes para disputar o .Campeonato da CI- I vidas em segurar o expedi- /

dade, pois cada clube joga apenas seis vezes to' atacante. I As 3 - 8hs.

por ano. I Os ataques sucediam-se "Na Téla Panorâmica"

8.0) Já ouviu falar na modernização do basquetebol? de ambas as partes, notan- - Charlton HESTON I

O que realmente você entende a êsse respeito? do-se a nitida superioridade, Jack' PALANCE - Katy
,

R - Sim. E venho a entender que o basquetebol mo-
I nã� direm�s sempre territo- JURADO em:

demo não possui chaves, sem jogadas prê-es- rial, mas técnica do Figuei O ULTIMO GUERREIRO

tabelecidas, usando de corta-luz etc .. ·. Je prin- I
rense.

'

I technicolor

cipalmente, usando o in.dividualismo do atleta.) Nos quinze minutos fi-' Atual. Atlantida. Nac,

9.0) Qual à maior necessidade atual de nosso bas-
, nais, o Carlos Renaux, teu- : Preços: 11,00 - 5,50.

quetebol ? I ta e leva a efeito uma rea-
' Censura até 14 anos.

R - É uma' cancha coberta e tambem maior inter-'; ção, que, entretanto, não I

câmbio com equipes do Rio, .São Paulo etc ... I surte .o efeito desejado, pois
10.0) Gostaria que o Depto. de Basquetebol da FAC, o "mestre-salas" Trilha não

organizasse _u� Campeonato Extra de Basque- quer "folgas" na area que Itebol Juvenil ?
, lhe está confiada, aliás, com I

R - Claro. Deveria organizar um Campo Extra, pois Laudares auxi1iando-o de
só assim não f icarjamos parado, pois o Cam- manaira soberba.
peonato de 1957, somente começará em Abril.

,(, * 'x- , Com o Carlos Renaux for-

E assim o atleta Beto encerrou o seu questinário. Es- .çando o empate e os alvi-ne

t; á terceira entrevista da série que venho p.ublicando.! gros não toma�do cOl1�eci
E todos, até agora, têm os seus pontos de vista quase mento do desejo dos inte

idênticos. Podemos .reparar que êsses atletas, também I rioranos, trila o apito do

não gostam de jogar a base de chaves, Com referência a' , Sr. Wilson Silvà, encerran-

8.a 'pergunta, podemos notar que êles estão a par da do o jogo que, sem duvida,

modernização do basquetebol. E quanto a, 10.a pergunta, muito alegrou a família do

nem se fala. Sera mesmo que os nosso atletas não serão preto e branco.

ou�idos ? Arguardemos. Amanhã, voltarei com nova en- Nos locais, Teixeir inha,
trevista, Petruski, Sadinha e Afonso

,------------------------------------
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GRVZEIRO DO SUL
Reserve no LUX HOTEL \. ARIG

PANAIR

seu bilhete de passagem REAL-
SADIA

A PREÇO OFICIAL

Telefones 2021 - 2022

111$"

As 5 - 8hs.
"CINEMASCOPE"

A mais linda história de

Pirata de todos os tempos,

apresentaíldo - /' Robert
NEWTON em:

'O PlRATA DE PORTO
BELLO t •

technicolor de luxo

No Prôgrama:
Cine Repórter. Nac,
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 14 anos.

As - Shs.,
Broderick GRAWFORD

_ Ruth ROMAM em:

NÃO HÁ CRIME SEM
CASTIGO

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preço's: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

li'·'"
As - 8hs.

Zacharv SCOTT - Ann

BLITH' - Joan GRAW

FORD em:

ALMA EM SUPLICIO
No, Programá:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 arros,

As - 8hs.

:ttosita QUINTANA
Andréa PALMA em:

MULHERES QUE
TR�BALHAM

No Programa:
J�rnal na rrela. Nac.

Preços: 10,00 -:- 6,00.
Censura até 18 anos.

�m;m
i As - 8hs.

f 10) O IMPÉRIO DO PA-

VOR - Com: ,Rock'Hudson
I _ technicolor

'

I 20) ASSASSINOS DE
I

ALUGpEL _ Com: Wip
Wilson.

30) CONTRABANDO DA

MORTE - 1/2 Eps.
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

õ
:;::::, ===

i
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isto é veldade
o moior estádio do mundo é o do

Maracanã, no /'Rio de Janeiro, que tem capacidade para 155 mil
espectadores e possui clojomento para 130 atletas, restaurantes
com instalações para 58 bares, 45 "bombonieres", 90 varejos para
cigarros e um parque de estacionamento para 4.500 automóveis.

isto também é verdade

r .m cada 5

fumant.. pr.f.r.

� Cigarros

•

on Inen o
;. uma pr.ferência' nacional �

..

UM. P R OPU TOS O U -Z A C R U Z �

/VENDE-SE '1 INSTITUTO DE AP�SENTADORIA E PENSõES DOS
I. ,EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

ótimo lote de esquina no
I ., E D I T A L

'

,

centro da cidade, com, De ordem do Sr. Delegado Regional do LA.P. dos

445 m2. Tratar à Rua Es- Empregados, em Transportes e Cargas,
\

neste Bstado,
teves Junior, 85. comunico aos interessados que se acham abertas, até

.o dia 10-11-56, nesta Delegacia Regional, à Praça Pe
MINISTÉRIO DA

AGRI-1leira
e Oliveira Edifício IPASE, 30 andar, inscrições

CULTURA rara concursos destinados ao provimento, de vagas

SE�VI-ÇO FLORESTAL €xistentes na_s carreiras de Contador, Assistente Social,
"Acordo Florestal" com o Estatístico, Estattstico Auxiliar, Oficial Administrati
Estado de Santa Catarina'" \ o e Escriturário.

A realização desses c-oncursos obedecerá' às normas
, constantes 'do Edital de abertura publicado no Diário
Oficial da União de 8-9-56, Secção I, pg. 17 131.

Pedro Miranda da Cruz - M. 2803
'Chefe 'Divisão Administração

VISTO:
Nerr Rosa

Delegado Regional

Dia do Comerciario
De ordem do Sr. Presídente convoco os membros,

da diretoria do Grêmio dos Comerciários, para uma reu
nião, no próximo dia 25,' terça-feirá, às 20 horas, em

I
sua sede social à rua Vidal Ramos, n. 25, quando serão

II deb�tidos .

assuntos �e. grande impol'tân�ia para a .clas
f E, inclusive as festividades comemorn tivas do "DIa do
Empregado no Comércio".

JOÃO MANOEL DE SOUZA - 10 Secretário.

EMPREGO
Firma estabelecida com ramo de representações

necessita de 2 (dois) prncistas com prática. Paga-se
hom ordenado e co.missão. Cartas para Caixa Posta) n.

[2 escritas de próprio punho. E' inutil cnndidatal'-se
sem ter 'pratica.

Sou o' caxinguelê _- o

amigo, das tlorest'as - es

colhido como símbolo do

Serviço Florestal do Minis
tério da Agricultura.
Moro-na 'floresta e pre- NOlle·las de Parfl'c,'paça-ociso dela para vive!'. •••

C�ncito todos os cidadões (Continuaçjio da 4a Página) Adolfo Bunn Junior e
a agírem em sua defêsa, uti- 8'24" 5/10 e pertencia a Mayia Wagner Bunn, parti
lizando- a com critério, sem genlino. cipam aos seús par�ntes e

,destru�-l,a. _, , I Ra ltl Ibarra, também ar-
pessoas de suas relações, o

Preste sua colaboração se-
' 'lo- * ;c.

nascimento de seu primogê-
guindo as recomendações do

I
RUBENS PARA O nito PAULO ROBERTO,

Serviço Florestal
..
no contrô-l BELENENSES ocói:rido na Maternidade

le de derrubadas e queima- O atacante "colored" Ru- 'Dr. ,Carlos Corria no dia
das de mato. : bens foi vendido ao Bele-

P
18.

Consulte o "Acôrdo Flo- ne'li'es, de ortugal, pela
restai" com o Estado de San- son.a de um milhão e tre- CASA MISCELENIA
ta Catarina á rua Santos lentos mil cruzeiros. Ainda Grande variedades de brill

Dumont, 6 ou Caixa Postal eS,LH semana o jogador ru- quedos
395 Florianópolis' - S. C. 'mará para a terra lusitana. R. Conselheiro Mafra n. 9

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- O ESTADO

,,'

,
.'

c

'

e D�' a·
.

o 0, John Leland I "horas de trabalho" das ga- a época do ano em que os automàticamente, elimina
/'

, Da Globe Press � linhas. , dias são mais curtos. quase inteiramente o perigo

c

-

'. '.

"

i ni����ic;��r�s
- a���!� I �'e��'�oco:t�t�l\l�l�:�::,e o�· EI�cStr�!C�i;��a�Y, �0:�1/�{�; �:t-l���:�;�1i�ri:�:�te C�!i�o�

I "

"

que se pode aumentar-a pro, i ga linheiros para manter as vez, advertem, que é de gra.n- A aplicação do sistema

�,� , dução de ovos, de 20 a 30
I
galinhas acordadas, de ma- de importância assegurar- varia, de acõrdo com a pre-

�
ANTES DE FAZER SUAS ,COMPRAS NÃO DEIXE ,e por cento, aumentanqo-se as I neira que ponham ovos de se que a iluminação, dos ga- f'erência dos agricultores"

I ,,- - -

.
. --.

"

antes de amanhecer e depois linheiros corresponda ao ti- Alguns acendem as luzes

lo
DE VISITAR 1). CASA'NfISCELANEA SITA A RUA CON� tElelções Sindicais II f:r:enno;:,e;ll� :e��:i;�;;�;e�� ��t:!:��:di�seta���:.eja cor- :�t;�li��:dh���'n;;����:s�
..,

" ' '
, inforrnacões oficiais a esse ao passo que outros prefe-

,-
SELHEIRO MAFRA ·9 ONDE V. ·S. ENCONTRARA�" OS ME I SINI>LCAl'O DOS .CONDU-' rêspe,ito:. " ,:'_:.'

'

_., Segundo êsses técnicos rem a<;_en,lê-Ias ,lepois do

, ",'.' '.

_.,
_ '. c 'TORES DE.VEíCULOS RO- Alem dISSO, os avicultores da G. E., os avicultores es- anoitecer, fazendo com' que

<> ,LHORES ARTIGOS PELOS MENORES 'PREÇOS TAIS CO-' '. DOVIAJ�IÓ DE FLORIA- avançaram consideràvelmen tão alcançando grande êxi- as galinhas "trabalhem" do-

,�
,

,..., NÓPOLIS t�, desde o� te�pos em qt�e
to com o de diversos tipos ze horas, ou mais, em vez'

tinham de iluminar os gali- de lâmpadas elétricas, tan- de nove. Outros, ainda em

c MO: "ROUPAS, .'EM GERAL) -FERROS· ELETRICOS; FO.. i, EDITAL N° 1 : nheiros -com lampeões de to fluorescentes como incan- pregam lâmpadas de baixa

, t Fa-ço'�abeT aos que o �re-I querozene ou gasolina. A- descentes. _' voltagem, mantendo as luzes

'0 GAREIROS)' LANTERNAS�. LAMPADAS; ,BIJOTERIAS, j .sente virem ou dele tive- tualmente, a eletricidade as� Todos aquêles \
com os .acesas durante tôda a noite.

. , r�m conhecimento, que, no

I
segura uma iluminação mui- quais, d�:cuti o ass,unto, são Com ,ês.se método, as gali-

OBJETOS PARA 'PR'ES NTES
'

. ,�dla 30 de setembro de 1.956, to mais segura.. .

de -opmrao que o sistema da nhas' dispõem da luz sufi-
,

,0 "_, '
, ; ,E �" "IDROS:, CAMISAS, PIJA- I s�rão realiza��s neste Sin- i Norrrialn:e�te, a produção i�umi�,ação e�étrica n,os, sa- ci�nte apena� para procur�r

c
.

. e dI�ato �s eleIç_oes para, sua
I
de ovos cal nos meses do a- ,l1l1helros apresen�a ,!�uum�; .. 3.1.l'i"".'>;';'!:0 .�, ..»2;'J'il., l):'.al; ;;Íi,I),

'MAS;'GRAVATAS; MIUDEZAS, PERPUMARIA, ETC. ., Diretoria... Membros do Con� no=em que os dias são cur- ,I:M, ..y,al1tíl\l:fpf;". ASSim, t�ll estimuladas a dormir mais

e
selho, fic�ndo aberto o p;·a-lros.Jj',� "fJ':��'-ll'à�(lcia, o pre- sistema pode ser controlado tarde e acordar mais cêdo.

I Alem de um n rande e va riado sortimento _ de' :,��, 5d:';�i}l''':i��'ifJ�i�':: I ;::m:�o�'-�;�ul::d:�:: :; VOCE SAB IA QUE.
_ :''7 '-,' ",<lo deste, para o r.eglst.IO 10 p_?r cento t�l.aumento ..

, '

.' _�
.

,.,'
- '----;/�,

'/ das c�apas na SecI.etana,·I, �aOr resta dúvida - af ir-
.

lo ,11üo-a_lIed�,t. p.�tcr,o'ttãtêfl que se ap-roxima
.

o de acordo' com o dISpOStO, mam os especializados em

.

'

.. __

,

,

. ,I Portaria.
.'

,', I'avicultura - que a ilumina- \'e �s requerimentos para_o ção artificial estimula as

0,
;

RUA CONSELHEIRO MAFRA - 9 - FLORIANO'POLIS. I registro das chapas dever�o gal�nh-as, fazendo-as pôr I

___ �
ser apresentados na Secre- mais ovos. Portanto trata- I

i

'I�'�' I'�[� �O�I
-, ", ��:ia�e�: c�::ç:i�� :�:�na:�, �: ���1_��1:����esp:;:t:st�� '\

tO,
.

'.'

. ,� pesso.a�mente" não s.endo vista comercial, assegurar-

.

permitida para tal_fIm a lhesTuz artificial, quando

'I� tO o�todrga det protcudraçao, de: os ,dias começam a .ficar
, ve�.o con er. o os os �e mais curtos. A quantidade

.
..J

o qUlSlÍOS previstos na legis- de luz extra fornecida terá

,
....

, lação vige�te e n?s est�tu- que variar, de acôrdo com a 'Irff;����=�� DI�TÁNC;Ã. C.ADA
� c

tos da entIdade. e. instruidos I posição geográfica do país. - � TR;h;;�O PA��ÂIi, !,tiVIA A1).

I ,.
com a prova e�nglda. no § 10, E' indispensável dirigir-"

-,

_

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 9 _ FLORIAN0POLIS. .

o'
do art. 11 da PortarIa nO. 11

se a criação de galinhas
TO'MÀntzAM'NT& ,O �tT.l NjjMr:.�o �O !lNA!..&'IIb,

_,'/ , "��', /'
,.

. 'I
de 11-12-9�?, com grande cuidado, para se O; Müiiu QUI"j IJAPOSSiv..éJ., CfJNF.JJli/)I!l, DS

.

'

.',
., 1, Alexandnno Barreto da conseguir um aumento de 20

_o"':»�H�(>'�O�()__()�()""o'_'o'_'o4ll;D()41118:0�(,.-.()....()...�·1 Silva :- Presidente. '

a 30 por cento pa produção
d,e ovos, mesmo, quando se' :i

emprega a iluminaçã<'l adi- 1'1' , ,
, ,"

t'i}
ficia!. Um boletim do Depar- �rJ:!' AipilCA, J)O A.tA. � �._�,,_.. J!,
tamento de AgricultLlra dos

f5�LAMENTO. A ",!:a1PA "O
'U'a.��",,' �j -

Estados Unidos chama a a-
r-1Im"

'

=-:ji
tenção para o perigo das ga-

U�'O ,®!TU� �l_VoI?ARI -/�Ij,�:
�

linhas começarem a perder

I
�!U CO�PAHMJ1�Ó. ��j .

as penas e -a reduzir' a· pos- l' �

.\_!.II�
� "I

tum, quando o sistema de ---;.;..oii.í;.... ..._,-.;,.-;..__....---.--'__..:

iluminação arfifieial não é

',,;I�:�à"qua�·;�:;;�·,I-A-S-sO-c
.......

ia-ç-ã-o-C-at-a-ri-,n-en-'s-e de
" � •

<

' Engtnht írí S
._.��� ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

y � Por, determinação da Assembléia Geral Extraordf-
_ � _nária; realizada em 21 de agôsto p/passado _ficam con-,

SÃO
� \ ' �) vocado� todo's os socios .d� �ssociação, para uma As-

OLHOS, "ta'íIf'L."I' ('�1
o:embleJa Geral Extraord1l1arIa a ser realizada em 3

'.BEM,TRATADOS � de �utubro vindouro às 20 horas, na séde da Associa-
,

COM� I'
cão Catarin�nse de Engen heiros no Edificio do Mon

.m�
tepio 'dos Funcionários Publicos do Estado de Santa

I ,�,ti I; til Cata���UNTO: _ A Associação Catarinense de En-

�I genheiros e o Conselho
-

Rodoviário

.ClAREJA f "tiIGIENIZA '

Estado de Santa Catarina.
; •

_ c.,' Florianópolis, 18 de setembro de 1956
p'or ordem do Sr., Enge�heiro Presidente

Valmy Bittencourt - lO_Secretário"C' I- N D E R' E L- A'"

iUM;�.....;�_.....
sr:

..

'

........'=..

lHO êLURÔNICO,,1N&TA- ,�c
- - ..

.
.

�.
UDO ENTRE OS TRILHOS

lDENTIFICA � rHNS,'l :

�, ba ao J(�, DE :

Cinderela é o' sonho, da
adolescentes, por isso, 'a re-

vista "CIN'D;ERELA" apre� p'art."'do·.le Repres.A'B-',aça-Osenta Sempre O' que há 4le' U �

melhor para moças e rap'a- P Iz:�: "p,..s m.ais i��ndas" his- , OpU ar
tonas Ilustradas - Con, S

�'

S t C t
.

t '.' ""

I
ecçao em

.
an a a arIna

os maravIlhosos - Foto- ·0 D' t" R' 1 p'
'

1 ""s
- .

Ire 01'10 eglOna do arhdo de Representação
nove a ecçoes dIversas" PIS

- .

_ "EI
'A ,

f ..'" _

. opu ar, ecçao em Santa Cata1'1na, tem o prazer de
egancla em1l1ma -

'd" t 'd d C" E'l
.,

t' M'l'
D d

-
convI ar as au 01'1 a es IVIS, c eSlas lcas, e 1 ltares,

e oraçao pa·ra o seu Lar "

Cl P d
.

. ,

'. a� asses 1'0 utoras, e ao Povo em geral, para assIstIr
e, como sempre, um mundo à sessão de encerramento de sua ·Convenção Regional, 'a
de novidades para suas lei- "e realijlar no· d.iã'�30 do corrente, nú Teatro Alvaro de
,boras� . Leia, tamhém, a re- Carvalho.

" vista "CINDERELA".

:

Florianópolis, 2.0 de setembro de 1956.
Archimedes Monguilhott

Vice-Presidente/

--

flUXO, -'_SEDATINA
-�

,

.

Alivia as colicas uterinas

ESTUDE, INGL-'::S
Estude Inglês, mãJricule

ta�bém seus filhinhos 110

"English for Chj!dren"
Rua Vidal R&:;t11as 16-

lVIntáculas das 10 às 14 hrs.,
diáriament�.

Pela &9ão 'de seus componentes, Analge
sina - Beladon& - Piscldi& e Hama

mélls.'a PLUXO-SEDNl'INA .all�a pron

tamente as colk:as� uterlIlas. Combate as

1rre&ular1dad�s
.

das funções perioàicas
, "as senhoras.

I: calmante e regulador ,dessas funçõa

...._
--_.;_

LavandQ, com ,Sá.'ba.o,

\?i��em ES]Jeci-alidad-e
I danGla.:Yllm. II�USmU-J811,lUt.. (lIanafreptrada)
.... , ,_��t�e'CODomlZ8�se je'_'po�e�diD,hel,ro '

",�' ... -- .. , ii

.�����!��t�
Esp EC IAlIDADE

, 1---

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Genética do átomo

Concessões '. petrolíferas
Honduras

em

SINDICATO DOS CONFERENTES E CONSERTADO

RES DE CARGA E -PESC}{RGA DO PüRTO DE ITAJAI'
�]:;;]!t�-fflif::JC",�·,',)��.A:�U::.r:;"��2
Recebemos:'

I
REPRESENTAN,TES· DA

Diretor de "O ESTADO" FEDERAÇÃO
C I R C U L A' R Valdevino Vieira Cordeiro,
Temos o grato prazer de Pedro Corrêa 'da-Silva,

comunicar á y. S. que, em Marciel Ricardo Pereira.
sessão solene realizada no SUPLENTES
dia 8 dê setembro foi empos- Brnesto José de Souza,
sada a nova Diretoria elei- i'edi'o Corrêa da Silva,
ta no dia 17 de agosto, que Renôr de Souza,
deverá gerir os destinos des-' José Rubens d\e Azevedo,
ta entidade no biênio 57-59, Nelson Kormann.

.

ficando assim constituida:- Ernesto José de Souza,
DIRETORIA José Rubens Batista,

. Presidente: Valdevino Vi- Renôr -de Souzà.

Aproveitando a oportuni
dade enviamos à Vv. Ss., os

nossos protestos de grande
·e.stima e apreço.
Cordiais saudações.
Valdevino Vieira Cordeiro

PRESJ'DENTE
Marciel R. Pereira

SECRETARIO

eira Cordeiro,
Secretário: Marciel R. Pe

reira,
Tesoureiro: João Ricardo

Pereira.
CONSELHO FISCAL·
Higino Simas,' "

Manoel Ãcendino,
Joel Fernandes.

Notas diversas
GRUPO FEMININO PA-

paises. '.'A principal razão

dêste programa" diz a sra.

Prout, ':é auxiliar os povos
a compreender os povos por
meio de suas crenças reli

giosas. A história da huma
nidade é a história- das re

ligiões. Tôdas as pessoas
são religiosas. Há algo ine
rente em todos nós que es

tá procurando o que pode
mos chamar de "paz da al
ma". As religiões a serem

estudadas são : Cristianís
mo. Judaismo, Maometa

nismo, Budismo, Confucio
nismo e Hinduismo.

SENHORAS AMERICA-'

hington - A nova edição do

"Quem é Quem na América"

'contem 4 vêzes mais mulhe
res do que a média das 28

edições anteriores. Também
revela um crescente diver
sidade nas realizações de
mulheres nos Estados' Uni-

•

•

QUAL
, .

-

E A ·DIFERENÇA?

p,àticamente nenhuma. São quase iguais, são

realmente sósias. Entretanto. 5?pesar das _
aparências,

uma êI�las é mais al�gr�, comunicativa, agradável.
E quem as conhece sabe qual é a diferença.

Também em gasolinas, compare! E c,omparando, V. saberá qual é a diferença:

Só as GASOLINas SHELL CONTÊM [!� !i!
I. C.A. não e nenhuma fór
mula misteriosa.

I.C.A. (Ignition Control Addí
tive) impede a Pré-Ignição,

I não deixando incandescer os

SHE
:

1
depós:it�s provenientes da

_

' combustao Interna.

- �'
.

-

�!lm1.:1'��

* Potente n.· �O,637
I

ÍL..té. •

No dêsenvolvimento da cí- colocar o átomo à serviço da

ência atômica de nOsSOS días 'humanidade. 'RA ESTUDAR AS RELI-'

há uma pergunta ímportan- �ke chamou a atenção do

te:' mundo para o fato de que
GIõES MUN'DIAIS - Was-

Qual é' a influência das ra energia, atômica não sígní
diações 'atômicas, provant- fica apenas bombas - signi
entes das experíênctas atuais .fica, principalmente, nova:'

sôbre as condições tisicas t 'possibilidades de desenvol

mentais do homém?
, IVimento e progresso para to-

Em outras palavras: podem j
dos OS povos.

as experiências atômicas ate
_

'Foi o início da campanha
tar os caracteres genéticos da Atemos Para a Paz.

espécie humana? I Ike f_ez um apelo a tõdas
Muito ·se tem escrito sôbre as naçoes para que premo-

isso. vesse o intercâmbio de infor-
E em muito do que se tem mações atõmícas,

escrito nata-se, ínrelízmen Propôs a criação
te, uma tendência partídá- Banco Atômico.

ria. E indicou como a energia
atômica pode prestar servi-

As gentes de-Esquerda vêJ)� ços relevantes. '

tentando, sistematicamente I Na agricultura. Na medi-

alarmar o mundo com o fano cína .. Na indústria.
'

tasma atômico. Foram acelerados os estu-
.

Primeiro era a bomba. dos para a aplicação pacífí-
Diziam os, prnpangandístas ca do átomo.

,

vermelhos ,e ave:melhados I Num gesto .sem preceden
que, a energia atômica era tes na história, Ike ordenou
medida porque Significava: que fossem cedidos às nações
bombas capazes de' destruir ; amigas rádío-Isotopos. Estes
toda a humanidade. , elementos, vieram inclusive
E pintavam o quadro hor-. para o.�rasil. Para permitir

roso da, hecatombe, Tendo I estudos e experiências, pOJ
naturalmente, o cuidado de parte de nossos cientistas.
acentuar que os Estados Uni- Perplexas, as Esquerda ,
dos ,era a nação que' maio; deixaram de falar em bom
número de bombas atômí- bas atômicas. Pois a' Russia
cas poss'Uia... f astava fabricando bomba,

NAS SE SALIENTAM EM

Enquanto assim deblatera' com a maior intensidade P0S-
vam contra a bomba atômí- sível. E os 'Estados Unídps

VA'RIOS CAMPOS - Was-

ca n�rte- amertcan a os

eS-lestavam
doando atômos pa

qusrdistas, Moscou tra)lalha- ra a paz.
va ferozmente. Trabalhava Foi então que. surgiu ,:

na. confecção de. bombas

I
acusação dei que a energia

atômicas. atômica pode afetar Os ca

. S�rgiu, então, a extrao'Pdi-l'racteres genéticos do homem

nana cruzada do Preslden-, No meu próximo comen

te Eis'enhawer no sentido dt. tário voltarei ao assunto.

hington - Um estudo com

parativo das grandes reli

giões do mundo será patro
cinado pela Federação Ge
ral de Clubes Femininos

(internacional) durante a

vigência -de dois anos de

sua nova' presidente, sra,
R.LC. Prout de Wakefield,
Michigan. A Federação, com'
séde nesta capital, tem mais
de 11 milhões

J
de membros

de um
em clubes filiados em 49

dos. No primeiro "Quem é

Quem" (1899-1900), a maio
ria das mulheres eram atri-
zes e escritoras famosas. En-

quanto que o mais recente.

volí1'ifie ainda contem mu-

TEGUCIGALPA (Globe I
Honduras é um exem- -lheres eminentes em campos

Press) _:__ As companhias plo. Segundo o mesmo geó ..

petrolíferas do Texas con- logo, as provas da existên- culturais, também inclui um

tinuam a mostrar grande cia de recursos petrollf'eros número crescente das que

interêsse pelas reservas de no país são amplas e. ela- estão contribuindo para a.

petróleo de Honduras." raso
,

vida americana em campo

A última que conseguiu I "Assim, por exemplo, sãó como educação, negócio, go
concessões para a procura --:üa_l"orllC'!os,'''' por -técnicos vêrno ,e ciência s-. ,A_pre�iden-..
dI) "ouro negro" nesta pe- �specializàdos, mapas apre' te de uma enorme firma de

quena república foi a, fir- sentando dados geológí- propaganda, um desenhista

ma Lester Foran & Lynn S. cos básicos e seções estra- industrial e
- arquiteta uma

Holmes, de Corpus Chrístl, tigráficas separadas. A có- professora de relações 'in

no Texas. A concessão· ob- ria manual dêsses mapas dustriais, uma modelista,

jjda, recentemente aprova- ficaria por um preço proí- uma conselheira em negó-
da pelo Congresso hondu- .iitivo. Aqui, em Honduras, cios e a chefe. dê uma gran

renho e sancionada pelo I) govêrnô solucionou o de companhia de cozinha do

Presidente' da República, problema tirando cópias méstica estão entre "ás rnu

abrange 10.300.000 acres, dos mapas, esboços" etc. Theres que são recemvin das

nos departamentos de Olan- com a máquina reproduto- ao mais recente !,'Quem é

cho (nordeste) e Santa Bár- ra "Antara", Quem".
'

bara (noroeste).
--------------------�-�----------------------------------�-----

pr����m e::l:���, aà p����: ge��gi��i��ã:'{iS�����!e�iêds� Doalá seu lovenlo em beneficio',
ra mundial do petróleo le- ses estudos geológicos cons- públicO I

vuu todos os países a dar tituí o motivo principal RIO
I

d I
' d

.

t
-

d
(C. D. J.) - O 'des- neficiadas e econômicas, \

g'ran e va 01' as suas reser- o in eresse as compa- I
vas petrolíferas. . nhias do Texas pelo petró-

fibramento do bagaço e da i para a obtenção de celulo- I
"Isso s€ pode verificar pe- leo hondurenho. Além de

palha de cana de açúcar, ses e confecção de produtos �

:l�!:, perfurações, feitas em "Foran & fIolmes, dois ou-
agave, caroá, cacambira e específicos da industria de l

todo o mundo _ disse êle.. tros magnatas texanos do outra� plantas 'semelhantes- transformação.
.

O inven�o',: Pelo' presente, ficam convidados 'os senhores acio

Os governos têm feito' ês- peü:óleo, John W. Mecon' e podefr�t dentro .em b�ev�, q.ue _tem garantia ?e pno- nistas da Usina de Açúcar Adelaide SIA, a se reunirem

ses estudos preliminares Ernest Cockrell Jr., adqui- �.�' deI
o com. dmalO{es aCl- l'ldad� no Dep. Nacl?nal de, on Assembléia Geral Extraordinária, que se rea·lizará

por ,dois motivos principais: riram, re�entemente, gran-
. 1 a est.e r.apl dez'M�s? tO�'- Propneda!l� _Industl'Jal, es-, no dia 22 de outubro p. vindouro às 11 horas da ma

para provar a existência de de parte das 'conc'essões da áue � e�lll�� o.. llllS epo tá. s�b o patrocinio da Co-' nhã, em �ua Fábrica, em Pedra d� Amolar, no município

pptróleb e para calcular, Companhia Petroleira Hon- 'Aa fn�u ;ra:
sr. Jos�

I
mlssao ?o Desenvolvimento de Itajaí, a- fim de deliberareytl sôbre o 'seguinte': l

!'proximadamen.te, seu po- du�'ena S. A. no litoral do
ugus o ,e anas, '�ue �a EconômICO de Pernambucó, I

'

ORDEM DO DIA I'
t<�ncial. Somente com tais país. Essa companhia fôra te�pos ll1v�n,t.9u u � ma- encontrando-se em fase de

.

1O'. Alteração do�, estàtutos sociais
'. .

- quma automabca destmada- constru· ca-o n f'" d
I

20' A d C l
provas e estimativas, um fun dada por outro grupo ,_ _ '. .

as o lcmas o .' umento e apitaI, 1
,

'

d
'

t
.

d
exatamente a ·esse serVIço POI'tO de Recl'fe O SI' Fa 30' Assuntos d

.

't
- .

I ---�------------

T alS po e pensar em a ralr' e texanos, que conservou. .

' .. <-. e ln eresse . SOCla .

capitalistas nacionai� ou! 15 por cento da área origi- V�l, .doa� s�u mvento ao do- rias se coloca à disposição Itajaí;-12 de setembro de 1956. O ESTADO
estrangeiros".

'
na!.

m1'l1lO pu�hco. No mom�nto, dos orgãos técnicos compe-' -USINA DE AÇúCAR ADELÀIDE SIA
o sr. J03e Augusto de Fa- tentes do M. Agricultura, Ceslllr Bastos Gomes _ Diretor Cqmercial.

O mais. antigo diário de

rias qUe trabalha no Nor- assim como de outras fon-
; Santa Catarina•.

deste, e�con�ra-_s€ no Rio,' tes oficiais e particulares. E ,D 1,1 A l
Leia e assine

com a fmahpade de entre- Dará aos mesmos detalh..es
gar ao Presid.ente da Repu- I sôbre o funcionamentQ 'd�
blica, POi; internlé'dio 'do máquin'a de_ sua invenção,
Ministro da Agricultura, os visando a difúndir o seu

Í>hino"s e 'relatorios descri ti- emprêgo, em beneffc_io do

vos da máquina de sua in- desenvolvimento da indu;- ..

venção� Esta máquina pro-I tria de celulo_se de plantas
du�irá materias primas be- j téxteis e outras no BrasiL

I.C.A. elimina os Curtos-
Circuitos, pois neutraliza os

resíduos condutores de ele

tricidade, depositados por

qualquer típo de gasolina
nos eletrodos das velas.

Para o motor do .eu carro, a·

diferença com.-,a-"'CIuando Vi

'enche o tanque com gasolina
Shell- a único qUI contém I.C.A.

•

-� � !!' '"!V 4!
, "

�O COMPARANDOI
_'

. portanto, em qualidade,
•

PERDEU SEI.
'USINA DE A'ÇUCAR ADELAIDE, SIA

EDlTAL DE CONVOCAÇÃO
' ..

ASSE�BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁllIA

USINA DE A'ÇÚCAR TI.JUCÃS SIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A��EMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Pelo pi:'ésértte, .ficam convidados os senhores acio

Jiistas da Usina de Açúcar Tijucas SIÁ, 'a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará
110 dia 22 de outubr9 p. vindouro, às 8 horas da manhã,
em sua séde, em São João Batista, no município de Ti-

. jl:'C!.S, a fim de ·deliberarem sôb'ii o seguin te:
ORDEM DO DIA

1O'. Alteração dos estatutos sociais,
20'. Aumento de capital" .

30'. Assuntos de interêsse social.
Tijucas, 12 de" setembro de 1956.

USINA DE AÇUCAR TIJUCAS S. A.

Ce!,!ar Bastos Gomes Diretor Gerente

AV'Ó! MÃEI fiLHA!
I

TODAS DEVEM USAR A

·"illt:tI�111f:.'_I'Jj]
-(O REGULADOR VIEIRA)

.

À mulhef evitará dores

ALIVIA AS CÓUCAS UTERINAS

,ElIlprega·se com vantagem para com,

bâter a. irregularidades !lis funções
periódica"S das senhQrãs. E calmallte e

reguladõr dessas hmções.
,FlUXO.SEDATlNA. pela' sua com

provada eficácia, é muito receitada.
peve ser usada com confinnça.

,_ .• ,._"

.

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

fQ!I(a.&ia G.II c:.u. ,...olH5
"""I.......�UUIJ

': � '�ltAU '

A caderneta nO'. 9560 la.

I
série da Caixa Econômica
Federal de Santa Catarina.

I Pede-se a quem encon

tra-Ia favor entregar a esta

Redação.

•
-l
!

•

VARIZES?
USE

HEMO·VIRTUS
LíQUIDO E POMADA

�ALIVIA A
GARGANTA,
INFlAMADA

. * As novas'Pastilhu
Vick combinam OI inedicamclltol
comprovados de Vick VapoRub

cóm o novo antisséptlcp )'
penetranteQtamiuml V. nunca

ientiu alivio comparbell
Experimente as Pastilhas Vicltl
... H

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.r

,c.��'�ê�i�����ó,·-IDia da "Arvore
,

. ça de Fl,onanopolls S. A ..

\h' .

'. • Elffa �: A., �on:unica, que, I ,Com a colaboração dos edu- .l·es, KlCOla3 .Municipais, .b�m sentimento de respeit�, .8.0lssentados OS. dela es para a recuperaçao ecooo- I == SIcl? ,�tmgldo... POI uma eandários serão leva�a� a e-Ilcom� Em diversos colégios ,lad? de homenagens slgmL-
.

d' '(Ih'( t t
.

. - , I faisca elétrica um dos seus feito numerosas testívtdades particulares, tendo como I cativas, que os homens de-

mica a. 8. mpor au e reUDlao com a preseDça transforma�>Ol'es abaixado.res, em todos os Grupos Escoh-I principal óbjetivo avivar o vem às Arvores,. � fonte prl-

do Ubefe dO Sarvlço Agricola do Mioisterlo 1�.�r:��:ta;a�T�o��ad:st���:� 'JOHN MAC ADAM :a�::s: �:n�:��:�laSda;r:�:
d A

·

It.8· I rída na ultIma t e r ç [1,- . variadas utilidades· para o

a grlcu ur · feira'A dia
..

18 do co�'rel!- 20 C t
.,.

d N
·

t conforto da humanidade e

Segunda feira última, no colocou-se à disposição do tízação do crescimento econô- te mes, sollcíta a colab9raçao
.

en enano O asclmen O corno exemplo a a ser trans-

Gabinete do sr. Prefeito Mu- Ministério da Agricultura, I mico da Ilha," sendo de sua
1 dos consumidores em geral,. A 21 de setembro de 1756, Mac Adam, passou a viver no mitido às novas gerações.

nícípal, com a presenç.i dos pois assevsrou ser seu propó-] tar.era âdminist�tiva, fator,: no sentido d'e que redAuzam o' nascia na Escócia John Lou- Condado Hertford, onde veio Vários exemplares de árvo-

Irrtanderites Distritais e
.

do sito, coD·ceder amparo e as-- exponencial, para o êxito de consumo de Luz e Força ao I don Mac Adam, cognomina- a falecer: res serão solenemente plan-
Chefe do Executivo Muni -.:i-

.

sístêncía à completa concre- I,sua administração. I mínimo possível, até- ulterior. do "Pai das estradas modar- tados nesta Capital, em sole-

pai, o, sr. Francisço Braz Ber-: .

. : comunícação, nos períodos I
nas". x x x nidade expressiva, que con-

tagnholli, Ch'ef) da Secçáo ,.
I �iários seguintes: das 10,30. Aos 14 anos de idade, ten- Comemorando o 2° cente- tará com a presença de altas

Agr�cola ,do A�ini�téri? da I as 12,30 horas e das 17,30 as I' do falecido seu pai, seguiu nário do nascimento d� John autoridades civis·e militares,
Agrtcultura,

. fez minuciosa e 121,30 h09,-s. . para Nova York, onde traba- � Loudon Mac Adam, pela As- bem como o Povo em geral.
.

in�portant� exposição _ com .-': �cono�ia·. de
. Ener�ia I lhou com.seu tio William Mac sociação Catartnenss de En- Assim, às 9 horas, terá lu-

detalhes referentes aos tra- I Elétrica evitará ll: Empresa Adam. Ao eclodir o II_l0vimen- genh:ei:.os. será �'ea�izada. um gar o plantío de ·uma muda

balhos a serem executados
I
de se ver forçada e� execu- to pela .Indepencêncía norte- conferenCIa, hoje as 20 ho- de "Pau Brasil", na Praça 15

futuramente, com a finali- tar um provavel racionarnen- americana, permaneceu fieiras e 30 minutos no salão no- de Novembro, frente à Pre-

dade de recuperação- ('conô· ;
to de, Luz e Fôrça.

_

ao rei da Inglaterra, sendo bre da Faculdade de Direito feitura Municipal.
mica da L1ha. Iniciado seu I .C�rto da Colabo�açao dos nomeado agente de apreen- de Santa Catarina. Tendo Em seguida nas belíssimas
relatório, o Chefe da Secção I Distintos consumidores, a são de navios no porto

.

de como tema "Mac "Adam Pai, arvores que enfeitam' o nos-

Agrícola do Mímstérío da _ ..._-- ._. I' Emprêsa" Antecipadament.e Nova York. Sôbre o�. navios da Estrada Moderna", usará I
SO tão aprazível Jardim '�Oli-

Agricultura' comuntcou cue Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Setembro de 1956 agraçlece . apreendidos e vendidos pe- da palavra o 'engenheiro Ci-: veira Belo" (Praça "15 de No-

a: verba para as aí.ividadr s los ingleses, percebia Mac vil Constantino Lacerda. I vembro"), serão colocadas

soCiais será recaoída cm \)'"e-

C
A

.
-'

Adam slgnífícatíva comissão. [placas, contendo o nome da

ve tempo, para seu omprêgo amar'a M
..

I Em 1783, já casado, volta. á x x x I família botânica, o nome

imediato. Serão adquiridos'
.'
uniC I.Pa. !E�cócia, onde adquire gran- Observação: Não tendo si�' científico, com a respectiva

materiais atine�es à bôa I de área de terra no Conda- do feito 'convites especiais, a classificação, bem como 'f)

concretização da finalidade
r

•

do de Ayr. Como grande pro- conferência será franca a nome vulgar e' a rorígem das

exposta, pois dentro de uma Protesto ao GoveArno do E I d I f It prietárto rural gozando de quem possa o assunto inte- mesmas. -

.

'semana . estarão organizados S a ° pe �".. a a lar'go prestígio social, foi no- ressar. I Prometem; pois, revestir-se
os dstalhes Indíspensaveís '. di'R I I meadõ Administrador Dis- de brilhantismo as comemo-

para funcionamento da ta- :� � e uz.· êpU S8 pe o espancamento trttal de Estradas. No desem- Nota dístrfbuída pela�rações que assinalarão o

refa referida. Será um tra- ""
... �:�

d
-

It

I_ M
penho desta função começou Associação Catarinense

.

transcurso do "Dia da Arvo-

balho ciliciente e capaz de in- ��;�::): �_ O Jorna ISta
-

ígDI�ni. "a construir cient�ficamente de En,genheil'os). re" em no;;sa Capital.
centivar a produção agríco- .... ,... .

.

u I as estradas, obsessao que o

la da Ilha, uma vez que cons
A

. Câ�ar.a MUnICIpal de :fossle e�vlado do Governo da, rem do Partido Social Demo- acompanhoú por tôda vida.

tam vanta�ens .e d'ir'eitos �
Flonanopolls, ,durante. est.a Estado, telegrama de protes-. crático e O' vereador Carmelo Não havendo fundos públi.cos

aos agricultores em tôdas seman�" t�m 'se reun�do ex- to pela falta .de luz em nos- Mário Faraico do Partido De-. para financiar experiênciàs
as suas atividades, que pode- traor�_ma!'lamente, aflm . de' so Munidp�o, ocasionando'mocrata Cristão.

.

'I em matéria de construção
apreCIar o vet do sr' P e

... '

t tA
"

I A P f·t M" I d t dA t M
.. '

b
rão acusar bons resultados a

c

• ••

o
.'.

r - senos rans ornos ao comer- O veJ;'eador Haroldo Vilela rodoviária Mac Adam usou
re eI ura unlclpa·. e ro ,es'e UnI·C�pIO', em as-

feIto MUnICIpal proJ t . " d' t· "
. '. FI

.

n'p lI'S na defe d s
.

.

t
-

d
ambas partes. O setor agríco- .' �� e o

.

CIO, a �n. 11'3 na, a. Imprensa ,da União Democrática Nacio- largamente seu própriO di- ona o o. '
. §a. o. SIm como a expor açao as

la do Ministério da Agricul- q�e. altera . �ISPOSltIVOS do, e ao radIO. 0. PedIdo .do ve- .nal.....requereu fosse enviado nheiro, dedicando-se a uma
interesses da ':!oletividade, e mesmos para 'Municípios li-

tura, segundo 'exposição feita; COdlg.o_ MUnICIPal.. \ reador pess,edlsta fOI apro- apelo ao sr. Prefeito Munici- grande campanha pela ne-
ém colaboração ,:om a Inspe- mitrofes.

pelo ST. dr. Bertognholli, eS- .

O vereador Dlb Cherem, vado por un�-n�midade pela paI, no sentido de que fosse cessidade . de melhorar 'e toria Regional d'l Defesa Sa- S�rá instalado na Cabecei

tá interinamente jnteressa- mterpretando o pensamentD casa, tendo o v-ereador Car-: reparada a Avenida Mauro' construir estradas.
nitária Animal do Ministério ra da Ponte Hercílio Luz na

do no incremento de produ-
de sua ?a:ncada, requereu melo Mário Faraco, do ,Parti- Ram(')s, que se encoritra em! Em 1816, foi nomeado Ins-

da Agricultura, avisa aos se· paí'te da Ilha, um Posto de

ção agt:ícol"a do' MuniCíPIO. a e., . _'_"'_'__ r' d.o Democ:ata ?,ristão, .hi�t�- estado irr!,gular,. ',e,.rr-,
virtude petor Geral de Estradas' da nhores criadores qu� o Insti- Desinfecção dos meios _de

nado a sltuaça d pen d'l
. .

I tuto de Biologia Animal do transporte de aves e ovos
FlmianóPp,Jis. �_.",

'
...,', ti.

.

.

_ A

(') e una
..

as u tima
.. '.s .ch1.J1'vas�.� municipalidade de Bristol

-"c·aba
.

,�_".�,,__ __. .'

B'
,

em que. S!t:'. en�ontra o. povo ..Com a palavra, 'ó vereador tendo então oP0rtunidade de Rio. de Janeiro "" de
.

'Os 'infratores das p�esentes
Assitp é que todos os In-

usca pes
de FlonanopolIs, em VIrtude Dlb Cherem, da bancada do aplicar em grande escala o diagnos'ticàr em material de instruções serão passiveis .ie

tendente's, dentro de' suas. '., das constantes Interrupções Partido Social Democrát�co, sem precisar
aves doentes procedentes dês- severas punições (multas:

• que se tem 'f' d
seu processo, te Município, umà doença apree sõe etc )

atribuições, assumirão a reS- o

. . _ven Ica o na e- solidariZOU-Se com a medida lançar 'mão de S'eus própríos ..'

',' .

.

- n s, . . .. .

ponsabilidade .dos encargos .

- ner�Ia eletrlca que serVe a e lembrou ao. vereador Ha- recursos. altamente. contaglOSa e que Outrossim, -apelam as au--

./ de fiscalizar e providenciar' �
CapItal catarinense. - roldo Vilela que este, 93 qua-I Adquirindo grande prestÍi.- provoca uma. grande mor�a�- toridades, para o espírito de

tudo o que se venha relacÍü- �nquantG, para USo O �ereador Júli? Pa.uli�o lidade de' elerp;e�? ligado ao gio' o�icial e. popular pelo! d�de na_s aves
.. Es�a moles�Ia colaboração do Povo em 'ge-

nar com o·funci:onamento'das ;,.externo, 9. gGverna�o� ·.,da Süva, ·do PartIdo Traba- Governo dó Esta�.(;l, poderia! sucessos na ;administracão E. amda nao haVIa Slçlo consta� ral, no sentido de comunic3r

normas ·adin�nistrativas. an- vive a fazer recomenda� IIl?-i.st�.;arqI:!Ueiro, leu �e.emen-· suge:ir ao sr. Goter:�ador dI) 1'00nstrução de; rodovias.: pJ tada em Santa Catarina e se qualquer anormalidade na

tecipadamente .traçadas. Se- ç'ões aos fiscais da Fa�
I te dlseurso!.de protesto con- E�tàdo, no sentido I-'.;Pe q\ie blicou dois ,tratados sôbre chama doença de NEWCAS- c,riação de, aves, à Prefeitu-

rão êles OS credenciadós a zenda, }laça que. se' res-
I tr.� a estúP�da a�r:essão.� só- 'teumpr�sl?é o aQô!i�of}om a I construção de estrádas� .: TLE... .

ra Múnicipal, Associação Ru-

assumir inteira .resl?onsabiU� trinjam a instruir, 01'1- . fnda pelo JornalIsta MIgno- Pref.ei.tura Munici'pal, )segun- Em outubr d 1825 nh Em VIsta dISto as autonda- ral, e Inspetoria Regional de

daâe em seus resp�ctivos se-
entar e esclarecer os COJ:!.� 1�1, respon��vel por !�rn�'pro-À? Jttgu�� 9.",E!il�o fi!everá "London ',:br:es",e dizia'� um�ld2�. n�. :umprimento de' sua·s Defésa .Sanitária A?i.l1'lal.

tores, onde o Min'istéri'ó ds
. tribuintes, dentro. d� u� ., gram� polItIco irradlado pe- pavimEíntar o treCho d;t l).ve- nota: "Ontem, os trabalhal- atllbUlçoes, resolvem PROI- Pr.efe�tur� MUnICIpal de

Agricultura, atr81vez do Che- espívito de ��r�!a�lda:ae �
i lá::..emlsspra de Herva·tp'Oes- . n. idl!l:, JYI,�ro Ramo .

�,'5mpr�,- dores. começaram a maca� I BI� T�RMIN�NTE�EN:E, ]f10nanopolls, 17 de setembro

fe da Secção Agr�cl()la ,'e �eIrl .. _que.... deve _pr.esldn as···l'e- .....

i.t-e;-,qUan'do
se encontra· JW"

hdi.d:" .l!nffi""e a s Bulcão damizar a' largá estráda

quLl
ate ulterIor dehberaçao, to�a de 1956. .

combl'nação com o PrefteIto laçõe3 entre as partes ,livre exercício dos seus di n\ l· Costa .

d Ch'! .,,' C'
I" "li "p" e., qualquer movimentaçab OSMAR CUNHA - PRE-

I '.!
,.e • vaI e armg ro�s é\

ar� r
Municipal, concederá todo o interessadas, outras 01'- 1 tos, garant'rdos pelo art eza star de pos-' dáhl�iit'·stré·�t,I:. Ai I�it!���i

' co:m 'aves-, 9vOS e pintos den- FEITO MUNICIPAL.
,

apoio 'para �i,aA�j;ilidade_ e dills.,-pãra� uso interno, 1�1_ �a Con�tlt4i�ão da Re- e do -terr Praça Gene- ��Jiie ,1c!Iel M(�,�:l.!\d�i:h: t!'�?SI
1"1,..

' ,

consequentemente a arreca ... -c?bre� as'-prhneiras
_

e publIca. O sr. Mlgnoni é su- ral OsórIo, o Governo do Es-"fotm:ádoiJent �inl, �,�oiOgism '\""""dacão dos ;esultados a se- sao posta��'S ex�:�.;::
. plente de deputado do Parti- tado ainda não se manifes- 'qU� "�e'�Yà) t�ah�f(Nid�j'�,��� )

.

I; ."

re� '\ veriticados,',,; lP,-edia4t�h,�. " .�;'"il'•.� p� "''' � ,d?jti��filfn�lYia,sil'tiftt).o t,�J ..
�)'lP[� ��,

.

CI!.hrigações pa- 'o,'\1'tr';)'s Mh,.�.Ja�.:.'·.';H)cJ,.o,J,!e�.I.�,·:o,�,'s.',o .;..1 "

. , •... - , . nos si' d'é cf;lle"",�.. se "Ue --vêm agr
1J.� d

-, . . .

tarefa,_de_p.· rep_a.ra.'çã..o.•
·

é
....c_ot}-: -'.. .i..�., "- '.. ','1. avar �In a maIS. ra com a ·Prefeltura. dicionários reg·istra,m. : "Ma-
� . - . � õS� interessados:- .

1
A

I
., J

servação do terreno.' Ficou queIxam
•

a v!o. enc.ia sofrida. Vejamos si s,urtirá efeit� o c�da-m'B, �J., '�l,
..

Si&tema
taJllbém assentado que have-' qu.e pagam. 'E corre que I SO�IdarIzaram-se com o re- apêlo qUt:! deverá 'ser fei.tI> p�e- de' e!llpedrament,o do ,l�ito .

•
rá concordâ:ncia entre o Exe�: �als orden� secretas

..e, q,ue�Ido o vereador Dib Che- '10 Vet,eador Haroldo., V, ilelÔ" __ d� e."trad,as de rotgem.,,(tle
'"

.

. mternas, tem um �O.r�I- I I U
I - tl �H tl'� ll1l ��l., �.-l\ iI'''� .11', . H. f· ."i , ' : ., ,.,

cutivo Mú.nt(lip�l, atravez do�
.t'

" d�iJt\] f,� til ' i ! tA in- d • II co �te lnlma- c ada'

�. � I
'seus' I.ntendéntes, éom lavra- I mi e e,m variaS Z S" '.

,

::ll r1 b·t d· d
. ,

j �
dores' e agricultores,- eXi"stin-1 doe mf.ilhõ.es :ldl!I.c.ru:íéilfos.l'/·) I)!.

'1(1 I

E/;irO')'1 TAL . nanu: ,lr� ;� :s;es���a,c:��:me� � ,_ '.

d t d d· ·t'
.

'b"il . s Is�para seu go- '. N O 1
. ..

ai ' . , ') LII'l .
f

o ruca e lrelos,"e' e.e-,
-

'

... ..;."
.....

'l'j'l'j'
.

i'�"'lll( ", " �,J;'JJ:l'>lhff 'F clallco,m.l.sail'i)ro· 'ou JareIá .' .

• ,"1 vêrno por 'd.�tétnnrlá"..b) I .o,.. .;. I'.' '
.

. '. ., .L' ..: '.'{J' " .

'.=:'

fldo'.s, ·cujas comodidades" 'A
,

'.
.

. ,,,II!'" i "J:',!�J(J" j; ';·ii.q :g>ro'ss'a"J'e,;'cbmjJri'mitlJàf'-a"l:'ôlo .,"""_" ..'-_'"
.

- -

d" ':b . I do governo devem esque- " . /. .

.
. -. - li.

,.,

nas Ofertas, serao
.

Istrl UI- .

_'. r.
' I .I", I , "1, ,,,;) ,'" III' , " �'k

i
t1iêpOlS 'clIe regada."'Ap8rtu·g. ;

das a,S· paI'tes env,olvI·das. cer as'reoomendaço-es 'pro ". , De 'oTdem l'çlo ·Sr. FranCISCO Rraz Bert�.o·n(ll.i; LI Túnio 'd '
. .lu' .,_ I oi " ês' ',1\1"

. "

'nJ lllr ll!I,' Jlj)'0, ('1,. "rol o· SuurerlÜrue' e-scoc lV�ac
forma e para pl.!blicida- Chefe da �ecção deJ�?mento,Ag��qI11allem,I?a,J;Ü�r,Qa.tarlm AClatrl!'>fli" _,.:" 1(1 ,-';lÍi," ,',

I, .'

Será, pois,_uma'medida de de-e aplicar as. outras. 'lev-o'ao conh-ecimentb'do _CoW.é,:t;cio,l,esp�k��l).íl!ªdCilb,c,qU&.J'r.o 'I'E"'" r"'A h'l..!·Wh tó.·I,o;11Il.iI
.J ,"

. .

"" d' 't · ..... ···t"'··1 .;.>' di' '17' J .' .J 1.1 I
A

. 1"""1' 111 e"on el;l1ucn ue :seu" ,.li ,

superior interês'3e comum,
J

"(uan o .,os
.

c�.� r""-,:ln ,"s". ,P:;lO�O "
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