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A Petrobras entusiasma

Um OKAPI para o

Zoo do Rio

rísmo nacional

PLANETA'RIO

ve novamente reunida na

.Carnara de Deputados a co-
,

.
� ..

missão parlamentar de in-
querito incumbida de estu
dar o problema do turismo
no Brasil, tendo compare
cido o sr. Rubem Berta, pre
sidente da Varig, que dis
correu s�bre as possibili
dades do turismo bràailei-
1'0. S. s. recomendou a cria
ção de um Conselho Nacio
nal de Turismo" sob a' for
ma colegiada, corri- '3, parti
cipação dos interessados no

RIO, 27 (V. A.1 - Este-

EM DEZEMBRO O

Udenilda . Só os la
csrdístas não
enxergam a

. semelhança!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. JÜLIO 'PAUPITZ
FILHO

.;.-''''"

DR. ROMEU BASTOS
PiRES i.� 'horas.

'ResiiÍ€ncia: Rua Marechal Gur
lherme, 5 -,- F"lle: 3783

'
II�ÉDlCO

. Com práticIt no Hospital Sã,)
Franciscil de Assis e na ranta

Ce'la do Rio de Janeiro
CLINJCA MÉnICA
CA1WIÚl;OG IA

Consultório: Rua Vitor Mei·
reles, 22' Tel. 2675.
Hilrári09: Segundas, Quarta. e

Sexta feiras:
Das 16 ,às 18 horas
'Residência: Rua 'Felipe :"Scb-:

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

CJ,U"ICA, .. ';
,

•

de·, <
,

OLHOS cuvinos ""- -NÀlm
E GARGANTA' "

'

DO
DR. GIJKRRElRO DA

FONSECA
Chefe do. Sefvi�o .de (,Tol�l

NO do Hospitàl ue FloriHnópo]i,
Possu'e a CLINICA 09 AI'ARE
LHOS MAIS MODERNOS f'h!tJ'"

TRATAMENTO das DOENÇA:
da ESPECIALIDAD1;;,
Consultas -'- pela

.

mal'h� n

HOSPITAL
,Á TARDE - du 2 u fi·

no CONi::>ULTóRIO - f,ua du"

ILHE'"'''! nO. 2
REi(;)!Dt�"cIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2366. '

DR. ANTONIO 'l\WN'!Z .

DE: AlUGA0
CIRURGIA. TREUMArOL()Gl-�

, :Ortopedia
COilsultórii/:' João Pinto, li<

DatJ 16 às 17.dlà\ria)Ílen��1 ..�.
Men'os aos Saballos '

Res: Bocaiuva 135.
Fone,: � 2.71�.

DR. CONSTANTINO ..

DIMATOS

�llj;lHCO CIRU1t�lÃO.
'loenças de í]t>ntioras - P-a,rt.'
_ Operaçõe� � Vias Urinária,
Curso de !lper!'aiçol\mlmt·, f'

longa prática nos 'Hospitais de

Buenos, Aires.
CONSUL'.l'ÓRIO: R\I" �'elipe

3chmidt; nr. 18 (sobrado). }l'ON �

3G12.
'

_ HôRARiO{ das, 15 ás 18 ho
oras .

li.e"idência:- Avenida Rio 8ral,

'C'q, 'n ... 42. �
.

,_' .. -A tel\dt'; , chamado.
, Telefone: :.._ 32�6.,'

DRA. WLA:DYSLAVA
w. MUSSI

,�_""-----
_,_

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GE'ltÁL

Er:pecialista em moié&tiaa dI'

Senhoras e vias urináriAs.
Cura radical das infecçõu

agudas e cronicas, do Ióperelbu
genito-úrinário em ambo. Oi

I
sexos. "

-

..

,

.

.
Doenças dó aparelho Digestivo

e do sisterna .nervoso. ,

Ilolárlo: 10Y. ás L2 e 2'12 As f,

CúnsulLócio: R. Tira:!-etltes, );:

_ l0 Andar -- Fone,: 3246,

i1.esidência: R. La""J'lla Cou

ci nho, 13 (Chácara do lhpanbll
- Fone: 3248.

:DR. ANTONIO DIB
MUSSI

Mll:DICOS
CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PA1:TU,'

Serviço _

.... {}mpi�.:o c e�pe("ic..l1
�ado das DOENf"..f'.S DE �ENHO·

.RAS, com n,odernot! nuHodos dE:'

tliagnósticge, .� trn tam en to ..

SllLPOSCOPIA - HISTERO
SALPUWOGRAFIA - METABO·

LISMO BASAL
ll1\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios'Ultra

Violeta e, Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano. n. 1

l0 andar - Kdifieio do Montepi"
Horário: Das 9 às 12 boras -

Dr. MUSSI.
.

nas 16 às 18 horal - Dra.

MUSSI
ttesidência: Av�nida' Trom·

powsky, 84.

--------�------.------

'DR.·· M'�RIO' WEN·
.'1 >,�_

'
, 'D�A,USEN'

CLINIO:A: M'lunCA ,DE ADUL'l.OS
. E, C.RIANÇAS

Con1!uitÓrio':'- Rua João Pln·

to, 10 ..:..:' Tel. M. 769.
.

CuJiiúita:!: Das 4 às 6 hOTaa.
I(esíCIência; Rua Estllvell Jo·

nio�,.'415. Tel. 2.812. "

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

I
DELEGAÇIA FLORESTAL

. REGIONAL

TOlHCO ZEN·.\ I
'�ACORDO" COM O ESTADO' DE

.

. SANTA CATARINA '

A V I S O
A Delegacia Florestal -Regional,

no se_ntido de coibir,' ao máximó pos-
,sível, as queimadas e derr�badas de mato, afim de impe
dir os desastrosos efeitos econ.ôinicos e ecoíógicos que
aéarreta'm tais práticas, torna púbHco e cham'a a atenção
Oe tod_os õs proprie;ários de terras e lavradores, em' ge
ral, para a exigência do cumprimrelilto d(') Código Flores
tal (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o -Estado.

. QUEIMADAS, E DERRUBADAS DE MATO

:Nenhum -:-.roprietário de terras ou lavrador pode:t:á
}.roceder)que�.:tada ou _derrubada de mato sem solicitar,
com antecedenCia, a necessária licença da autoridade
florestal competente, conforme dispõe o Código Flores-
tal em seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os.,

infratores sujeitos ajpenalidades:
" REFLORESTAMENTO

v�agem com s gu
Esta Repartição, pela rêde de vive-iÍ'os florestais, em

. I:. e rança Icooperaçã'o, que mantém no Estado, dispõe de mudas e

"d
sem�ntes de espécies florestais. e de ornamentação, para

e rapi ...
ez : fornecimento aos' ágricultores' e!ll' geral, interessados no

SO NOS CONFORTAVEIS M1C,RO-ONIBUS'''DO reflorestamento de suás terras...

·

além de prestar' toda

RAPIOO, :-:8'Ut:B-R·ISILDIBO......
:'orientação técnica" necessári�. Lembra, ainda, a possibi-

..... D " llidade da obtençã� de e�préstimos pal'a reflorestamen to

..Florianópolis _ Ita1af __ Joinville, � Curitiba
J10 Banco do BrasIl, com Juros de 7% e pl'-azo de 15 anos.

I Os interessados em assuntos florestais, para a

)�ten_ção dê.maiores esclare.cimentos e requererem auto

rJzaçao de hcença paxa quelmada e derrubadas de mato,
deve1P dirigir-se às i"-gênci3.-s· Flprestais Municipais ou

diretamente a esta., Repartição, situada à rua Santos
Dumont nO; 6 em F.lorianópolis.

Expresso fllfia"óp;olis LIda ,I i, c�:;l:':' ;;;:�'áfiC��ixaA��::��;95, FlorianópoUa,

, ,

,_�ND�R�(}S A�A�ZADOS �o EXPR�sso.
_ L.- i� '......_ :... -.:...� - -.J

. �

Plorfanõpelis, Sexta-feira, 28 de Setembro de 1956
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'1NDICADOR PROFISSIONAL'·:;+:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:":++>+:++:++:.;? '�fARMÁCIAS DE PLANTÃO
M I!: D I C OS.' DR. NEY PE&RON� r "

O '[STADO
.t. lVÍ 11: S D E S E TEM B 'R O

UR. W!\LMOR ZOM,ER I
1':IU•.JOS€, TAVARES. ·.�II!.�.��c'· .• 1 :::

.

..' .

.t. DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

GARel A IUACEMA �'orDl ..do � veia; 1"8Clptlaae Nacto- :.
.

,

- ;. Plantões de Farmácias

l>iolomado I la f'arllidaM, Na· nOE1'içAS NERVOSA,S E MEN. aal... .\l�<l ..!illa ,IJ-u,vers'<la<ll! I ••+ .:4 - l'sábádo (tarde) Farmácia Catarinen�e Rua 'I'rajano
cic:aal de -df crna da t;illv.,.r- TAiS - CLlNICA- GERAL do, H,raaU,

.

••.• •• '
'

sldade de Brasil Angustia Complexca- _._

r

arl) DE ",ANEIRO . : Aos nossos assinantes da Cáp,ital' avisa- ·t 2
- domingo Farmácia Catarínense Rua Trajano

E�-illterno por concursn da Ma· lnsunia:--. Atat.ues - Manias,.- "pertelç�_ _.tí�n�� lU. ··L'�.sa <le ..... mos que a entrega de O ESTADO ê 'feitaà·..•
-

7 sexta-feira (fer.). Farc..N.oturna '" Rua Trajano
. ternidade-Escoln Problemátlca afetiva e sexual ",,,ue :Sao lil'l!Iuel ,._, .+. .

.

')
, .. .

"

R C M f
(Serviço do Prof. .Octâvio R". Do Serviço Nacional de Doen- Prol. _ ..rnand= Pauhno. �t" noite, devendo estar concluida às 6 horas. 't 8 sábado (tarde .Farfnâcta Esperança •. �ns._ a ra . .'

<

drigues Lima) ças Mentais. Psiquiátra do, ínte ruv pu!, 3. aL_� do Serviço �� . Pelo telefone 3022' receberemos neclamaçêes ••4 9 domíngo Farmácia Esperança 'R. Cons. Mafra

�x.interno do Serviço, de Clrur- Hospital-Colônia Sant-Ana, ·.fe ClrUrgl�':' T .. .... 15
..

b d (t d) F
. .. .

N 1 R F li Sçhmidt
�ia do Hospí tai 1. 'A; P. E. T. C.: i,:ONSUl!/fómO _ RU!l T'ra- Prol. ped:o de Moura ., ... de qualquer atraso ou falta na entre.ga. t

sa a o, ar e
.

armacra -B son " e rpe
rl'\

do Rio de Janeiro jano 41 _ iilas 16 às 17 horas UP)!;RAÇOF.') ,." 16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

MédIco do Hospital' de Caridade RESIDf:NC[A:..RiI;a Boeaíuva: CLINICA DE .ADULTOS ..

�.
, .,'.... t ..

22 sábado (tarde) Farmácia Moderna" Rua João .Pinto
e da Maternidade DJ:'. Carl"s 1:19 Tel �1!01

� DOENÇAS DE SENHORAS �.� �.�..� � � "..� ++ ��.4r
Corrêa

.

.
éONSULTA3: l'iàriamente das � ••• � �,�.� � • � • �_!._!_!_!.�_�_!_"!'.!'.. 23 domingo Farmácia Modema Rua rJoão" Pinto

[IOl<:NGAS DE SENHO'1AS _ � d 9,30 no H()spitd de C.lri·
...........:w...............���lrÓRA..Õ()u�-----:�_.... 29 s:ibado' (tarde) Farrnácie S. \A�t. F,elip. Schmidt, 43

CPARTORS.
- OPERAp::'tlES aREe"S,ID"'NCIA _. Ru� Duarte

" .

30 domingo
- . Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43

• ons: ua João mto n. DR ARMANDO V
.

LI:
."

.

• «. -

Schutel, 129 - Telef. 3.288 - TÔ'NJ('O ZENA O serviço noturno será efetuado' pelas Farmácias
16, das 61,00 às 18,00 horas. RIO ·DE ASSIS Florianópólis. . ....... ..... Santo Antôno e Noturna, situadas às rua Felipe

.

Sch-
Atende com horasmarca-'

.

) DR. CESA-R BATALHA DA midt, 43 e Trajano, .

das - Telefone 3035. Vo� Serviços rie Clínica Infantil
SILVEIRA A presente tabela não podérá ser âlteradâ sem pré-

Residência: da Asstswncta Municipal e BOIi- "

.

Rua: Gene ral Bit tcncourt n Fitai de Caridade
. Cirurgião. Dentista via' autorização dêste Departamento.

lOl. _

' CLíNICA MÉD1CA DE CMAN·
Clín ica de Adultos 'e "Departamentc de Saúde Pública, em Agôsto de 1956

Telefone: 2.693. Ç..l.8 E ADULTOS .
-

"

-:- Alergia - Crianças Raio X Luiz Osvaldo' d'Acâmpora
Co nsu ltór io i ltua Nunes ·MIo· Atende., com Hera Mar- Inspetor de' Farmácias'

chnd o, 7 -- Consuttas das lõ à�

ADVOGAD'OSI_ .....

, '-� I W PRIMEIRO .sIN· E FRAQUEZA,
Ex-interno da 20· enfermn... " DR. JOSI: MEDEIROS ... AJA MESAl
8erviço de gastro-eltterologia EIRA

la Santf.\ Casa do Rio de Jeneiro VI
I Prof. W Berardinelli). \DVOGADO
f�x-intei-no do Hospit,'al mater· Caixa Postal 160

"idade V. Amaral.
'

,Santa Catarina.
-

DOENÇAS INTERNAS ------------_.---

Coração, Estômago, ip�e.tino,
fígado e vias bilia,>:ell. Rin•.
Consultório: Vitor Meirele. 21.
,Das 16 às 18 boras.
Residênci .. :, Rua Bocaillva 10.
Fone: 3468.

DR. HENRIQUE PR.SCO
PARAISO'"

'

..

�ÉDICO
._

\ Operações � '. Doenças de Se·'
ilhoras - ClínIca de' Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do EI-

ta���rviço do Prof. : M·�riàno. de Dll. MARIO DE LARMO

An3:!��ítas _ Pela manhã. no

-

CANTIÇÁO DR. ANTONIO GOMES DE

'F{ospihl de .Caridade: _. .

. \
.

ALMEIDA
Á tarde das 15,ô�'I!·s ...em. d�an- M É D I C O - ADVOGADO .-

te no consultório á Rua 'Nune's CLtNLCO i'lE CRIANÇAS Escritório e Residência·
Machado 17 Esquina· 'de Tira: .ADULTOS Av. Rercilio Luz. 15

dentes. Tel� 2766:,. ,�. D('enç..s Interna. <Telefone: 334(,
R'esidência - �ua p;residente (:;OR.AÇÁO· - FlGADO _. lUNf-., �.... I

Coutir:hô 44. Te!.: 3120
'

.

;-., INTESTINOS ,�_.....---=--'!".-......_-_..._---._-----------

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

--- Tratamento moderno da D E N 'J' 1 ,8 T' A S
SIFILlS'

,

, 11 .

ConsnltÓrio - Rua ,Vitor Mel·' DR. SAlIUEL J.' uNSECA
eles, 2,2.

. ClRURGIÃO�DENTISTAHOoRARIO: ..

. Das é13 -, às 16 horas. Clínica - Cirurgia Bucal

Telef�n'e: Consultório - 8.41.b Protese Dentária
.

Re�'lJÜll'cia: ..Rua José ,do VaJ, Raios - X e' Infra-Vermelho

i'ereiJ'a lóil ':_... Pi1aia da Saudad, DIATERMIA
_ Coqueiros \ Consultório e Residência:

______ Nua Fernando Machado, n. 6

Fon8: 2225.

Redal:ão e Oficinal, 1. J:Ra COIl
....heiro Mafra, n. 168 Tel. 1022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. D.

AQ{JINO
. Filia!: SÃO rAULO \... PORTO

.

IrRepre.entantelt
' genna; '. ALEGUR

Represeribçõell .A. S. Lar.. "Riomar" .

'
'

Ltda Avenida do Estad(\ 16fG/'(6 Rua Com(mda�or Azevedo
Rt.:·lI Senador Dantal. CO - 1°

64 _
, 'I' rotes, casas, sitios, ,chacaras, p�nhais e outros -imóveis de

andar.
-

DR. ALVARO DF Tel.: 22-6924 _'o Rio de Janeiro. Telefone: 37�06-50 Telefone: 2-.17-33' ,grande importância e oportunidade para os melhores

.CARVALHO
Rua 16 de· Novembro 228 6° ,\tpndp "RJOMAR" I negocios :

-

.

",jp.r -ala 612 - São Paulo:
'

MÉDICO Dl!: CmANçM . Assinaturas ànual .. Cr$ 300,00 Erid. TeleK. "SANDiL\DE Ej,d. T:>leg. ':RIOMAl�LI" 'I'
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

PUERlÓUL'J'UIÚi:.- f'EDIAT.ítI.� Ctt C 't I S b D'
_ ALERGIA mFAN1 fL Venda avulssa pr$ !,OO asas e errenos nas a apl a, n"O u - lsttito do

C'),nsultórió' _ Rll" 'fil'adel, Anúncio mediante contráto. Alinej.: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HO�J- 'Estreito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindad�. 'Otimas

tes n. 9 - Fone: 2998. ...' Os originais, mesmo não p,u� "Rlo••r" ZON'fE oportunidad.es, locais' de' grande futuro e a preços
ttesidência; -- Av. H.rclll<> . lilicados, não serlo devo.lvidol.

-

"H'
.

ver-

Luz n. 165 -- 'l'el. 2.530. A direção não se .re;1J)onsabili&a iompr" dadeiramente convenientes.

HorárIO: - Das 14 iu l8 b" pelos conc�'" emitidolnQ' ar- Rua Dr. Carmo ��ett(). 9!\ � pnícia Aná, '\s. 871-B Tratar 'Edificie São Jorge, Sàla 4.-
DR. JúLIO DOIN ,'as' drs,riament.e ':., 'gol! al>8Íl

"

I
FOJl.el: 82-17-33 e 32-17-37 "releJ.me: ;:. .10=27'

VIEIRA
.

----.
.

j �tende "RIOMA_R" , AteIHle "RIOMAR't
-" . MÉDICO, ,

DR. NEWTÓN' INFOh......_:OÊ8 urEIfI End. Teleg, "RIOM:ARLT� .
"

J!:SPECIALISTA EM OLHOS NOTA O
..' ,., •

,OUVIDOS, NAR-lZ E 3ARGANTA D'AV1r..A,'· O leitor encontrar', neata co-
: -. s nossos· servIços nas praças de Pôrtu

���'PRATAMENTO E OPERAÇOES CIRURGIA GtERAl. luna, informaç,ões que n.;ce••ita, Alegrp. Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos 'n rIIInfra-Vermelho _ N�bullzação - Doenças de Senhoru _, Proctu diàl'iamente II dt imediato: agentes
.' Ultra-So�', logia _ Eletricidade. Médl,·B. 10R,N�IS .

Ttole,one .. "RODOV!ÁRIO RÁPIDO

.

(Tr.atamento de sJUullte IfJl;Il Com'lltório: Uua V.t"t Me,;· O l::starlo '.' •• ,,, 1.022 , RIOMAR"" ,,' ti' .oper�çio) reltls n. 28 _ 'relefou.. : 3:�07. A.,G.'lzeta ,.... 2.666
,

Anglo-retinoscopla - Receita de

I
Gonsultas: Das 15 horall em IDumo �8 t;:.,-t\.., ., •••.... U71t Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÚFOLJ'

OC!llos - Modernc equlpall!ento diante. ,Imprensa �t,.,.al 1.68�. '

de Oto-Rrnolaringolo�l� (unl\!c Residência: Fone, 3.422 HOSfI�AIÍ;i ·-Fones: 25-34 e 2õ-35 -

'

no Esta�o,) , Rua: BlumenAu n. 71.' Candade:
Horário das 9 as 12 horas e __,- (Provedor) ....•..•••.••• 2.114 -.- ----- ----,

009 16 às 18 horas. (Portaria) .........••.,' • • 2.086

Consultório! - Rua Vitor Mei·
DR. ANTONIO BA'l'�S1'A Nerêu Ramol 1..881

reles 22 � Fone 2&75.. Militar 1.117-
Res. - Rua São JOl'&,8.20 - JUNIOR t;ão Sebastião (Caaa 'de

Fone 24 21.
.

.

Saúde) ;....... 1.16'
CLíNICA ,ESPECIALIZADA DE Mater:lidade' Doutor Cu-

CRIANÇAS los Corrêa l •••.••• : .. : 1,121

Consultar das 9 ás 11 horas CHAMADOS Ua.
Res .. Cons. Padre Miguelinho GENTES_

l�.: Corpo de B-bmbeirOI . ".. iUlS
Serviço Luz (Raclama-
ções) . l. . . . . . . . . . . . . . . . 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038

DR. ,_. LOBATO
Polícia (Gab'. relegado) 2.1194

" COMPANHIAS DE
-

FILHO. TRANSPORTES

Doe,;ças do aparelho r�Bplutórl" TAC
·

'.700
, rU:BERCULOSIi1'. '.' �ruzeiro do Sul 2.1100

DR. ÉWALDO SCHAEFER RADIOGRAl<'l� -E RADI'DsCO\'lA Panair ...•..... •.•...••.• !.·aIl26!
CI·• M 'd" 'd' 'Ad lt DOS PULMõES Va'rig '........... "

mICa e }ca e u OS
Cirurgia <lo Toras" Lóide Aéreo ..........•• 2.402

e Crianças Formado pela F'acllidaJe Nacl · Rllal . ;... !.J"7'7
.•

C Itr' R N nal de Medicina,,: Tislolo"'lilta e Scandinav:u . .. .. 2.300
onsu ,(:>rIO' _ ua U- ...

H TÉIS'l'i8�ocirurgião do_' lJÓilpital .� ..< . O

nes' Machado, 17., rêu RàIilos Lu� .

Horário das Consultas _. Curso de especialização pel.' Magestic .....•.....•..••

,

' S. N. T. Ex-interno' e Ex-uala- Hetropol .........•••....
das 16 as 17 hor.as (exceto I tent.e <te Cirurgia do' Pr"f. U&'o a �orta , .,..,...•

aO,Q 3âbados). Guimarãe� (Rio). (�Caclque ......•..•.•••.•

V. <;;Vil": F�lipe' SchD1idt, 18 - Central .•.....•..••.•..••
.Resid�ncia: Rua lscon- Fone· 3801, '., Estrela ........•• , •• , ••.•-:

de de Ouro" Preto, 123 - I ,Atendo em hora ,mar,cada. I(leal ..

T I -�5-9 Res.: - F,UL tilstp.vel Junkr. ESTREITO .

e .
" tl" 80 - Fone: 111.1 Di.que : .

L'"rPA.
.'

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA AD,QUIRIR SUA

cada ..

Felipe Schmidt
la8 a e 4.

39 A Sa�

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

..

ltaJa' -

Fotocópia
Máxima perfeição e .rapidez.
.

Rua - Jerônimo Coe·lho.·
Edifício João Alfredo.
Sala 18 -1° andar:

"A Soberana" Praça lÍ'í de novembro esquina

rua Fêlipe Schmidt

;,

/

Filial "A Soberana? Distrito do Estreito - Canto
,

ilR. CLARNO G.

GAL,t.ETTI
_ ADVOGADO -

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

Florianópolil -

'.
,

'

... --------_._.�- ,

1\.UII Deoaoro e8quina da
Rua Tenente :Silveira

C.. nsultas: da� 8,00 às iI bo

"as e das 14.00 às '18 boral
Exciusivameu'.a' com

bOJ:a. mar-Ielida.
'

Sábado - das 9 tu 12: ,;AgênCia:

'.'E;:;ef011e :' 12-30
End. Tel�ir. "SANT(1)RA"

DR. LAURO CALDJUR,\
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Edifldu

Partenon - 2° andar - aala
203 - Rua Tenente Silveilla, Ui
Atende diáriamente da. 8 à.J

11 horas.
_

.

aas e, 6as ,�as .14 ali 18 hora•.
-' 19 as+22 horas;
Confecciona Dentaduraa e Pon·
e. <>fóvei� d." Nylo,n.
Telefone: 3666.

'

FLORIANÓPOLIS VfDA.

----------------------

'rransporfetl de Cargas em Geral entre: FLORIANÓFO
LIS, PõRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO. RIO
DE. JANEIRO E_BELO HOR!ZO�TE;

o ESTA1m":s� l\fàtriz: FLORIANóPOU�;
Rua Padre Roma, 43 Térr<,o
Telefones: 25-34 (Depósito)

.

·25-35
'

(EscritórÍp \

Caixa Postal, 435
End. Teleg. "SAND�ADE"

Filial: CURITlP.A

ADMINISTR,4.ÇAO
R'Ja Vis(;onde- dQRio Braneü

. J32/�6

EMPRE�A NACIONAL Df NAVEGACAO
. �,

HOEPCK�
NI1II...MOT·OH· «CIRL

,

ITIN.RARIO
SAlDAS DE

HOEPCK[)
\
I D A

Fpolis ITAJAI
VOLTA

RIO S4NTOS

18-9
2-10

.19-9
.

3-10
16-10

.

29-10
12-11

26;9
'9-10
22-10
5-11

24.,9
7�10
20-10
3-11

15:10
28-10
11-112.021

2'.276 I
.

,
.

3,14!7 As partidas 'de Florianópolis são ás 24.00 horas, e do.
a.321 ..iõ de .:;aneiro:' ás 16.00.
'.449 ,

. ,!. -

'

2.694., .

Tanto na Ida como ra Volta o navio fàrâ escf.la uos'

1.1711portos
de S�o se.,bast'ião,' Uhabela e· Ubatuba.

1.61� '.
Para melhol!es informações, dirijam-se· à séde da

iNi ilmprêsll., à rua Co selheiro Mafr,a. 80 - ��l..toll�' �2�1ª•.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Ciume

J. G. DE ARAUJO JORGE

Encontro em ti tudo o que imaginara
na mulher, para ser o meu ideal;

-

- não é só teu olhar, tua voz clara,
e essa expressão que tens sentimental ...

Nem essa graça ingênua, hoje tão rara,
de quem não sabe orrde se encontra o mal,
ou teu riso feliz, que se compara
ao tilintar de -taças de cristal. ..

E' tudo em ti, traço por traço, tudo!
As tuas mãos são rendas de ternura;
teus carinhos, macios, de veludo ...

Por isso mesmo-é que é maior a dôr,
quando amargo a mais inj irna tortura

por não ter sido o teu primeiro amor ...

.---.-.. .- � .

- sra. Cacilda Pereira
,
- sr. João Horn, funcio

rár ic do Banco INCO

ANIVERSÁRIOS

ULTIMA.

/

SR. DOMINGOS CORREIA
DE AMORIM JUNIOR

Transcorre na data' de

hoje o 850 aniversário na

talício de nosso prezado
amigo' e distinto contel'-'

râneo sr. Domingos Correia

de Amorim Junior, serven

tuário da Justiça, já em

gôzo -de merecida aposen
t:laoria.
O distinto an iversar ian- :':.',

:;::::;:;:: ....

te, residente em Tijucas, :::::::.,,;:::

f���e� :�l\�: ��:���i����� ,!j!!'jj'jj'jjlj!:!!!l,:/:::
nesta Capita l,

"':':,'

Às muitas homenagens de

�lle será alvo na data de

hoje, os de O ESTADO se ,':

associam formulando votos
'

� 1te felicidades.'

FAZEM ANOS HOJE: I
ti

- .
1::::::::::":':':':':':':':':':':':

- sta. Leon iria Llvra-' '::}':::::::;:::::::;::::::::::::,

mente, filho do sr. Bertoli- i ':::::::::::::::::::::::::::::::::
no Livramento e de sua

exma. espôsa d. Mercedes

Livramento
__:_ sr. Nestor de Deus

Cardoso, funcionário da

Assembléia Legislativa
- menina Inah Mara Fa-

ria.
menina Maria Auxi�"

lia dora Meurer
- Tenente Coronel Aldo

Fernandes, brilhante Ofi
cial de nossa Polícia Mil i-

AGRADECIMENTO E MISSA
A família de Bernardina Joanna Pacheco, sensibi· 1

\ � i:zada agradece a todos-' qüe a confortaram no d<!loroso
l�'anse qUe sofreram e convidam para a Missa de sétimv I
dia que será celebrada na Catedral Metropolitana, sa-

1
hado, dia 29 do corrente as 6,30 horas, em intençã-e � sua

alma. Desde já agraclece a todos que comparecerem a es-·I
11' át6 'de fé cristã.

. !
�.",-...-",_"_"_"""_..-..,-"-"",.,,,,,,,..•,,,,__.��._""�."""""""'J

ENG. LEONARDO PETRELLI

(MISSA DE 70 DIA)

Viúva Alice Gonzaga Petrelli, Dr. Armando Petl\elli e'

F'amília, Dr. Mário Gonza:6a Petrclli e noi'vá, Viúva Santa
i

, Petr,elli Neves e Farn�lia' convida�l os _amigos ·e paren�es I
Para a-- missa de 70 dia que, em mtençao de seu quendo

1
espôso, pai e avô Eng, LEONARDO PETRELLI, mandl}m

�,celebra,r no dia 29, sáb.�do, às 7,30 horas, na Cau:dral Me: I
tropolitana, e desde Ja agradecem o comparecimento a

eS'�,e ato de fé cristã.

ENG. LEONARDO PETRELLI

(MISSA DE 70 DIA)
Des. Sá1vio Gonz-a'ga, Walter' Novo.g-rond e Senhora,

Oswaldo Simões C�rreia e Família, Dr. Ademar Gonzaga e i

F'amília, Viúva Dr, Antônio Pirajá Martins da Silva e Fa-
t

ll1ília Sálvio Guilhon Gonzaga e Família e Dr. Aldo Gui-
I

lhon 'Gonzaga convidam 'Ü's amigos e parentes para a mis"!
, I

�a (l,e 70 dia qU?, por intenção da alma de seu inesquecível �
t genro, '�unhnf.J e tio farao celebrar no dia 29, sábado, às

i

7,39 horas, na Catedr\\ Metropolitana, ,e desde já agrade-
I

cem o comparecimento a êsse ato cristão. I

9

" Ano Santos-Du.�Ont" rc;�;;;S;;:;:
..

��.w'!
8r aode. COBOUr". 8scQlar�Clrao.t8rjsjlCas .: regUla· � (REGISTRADO) �

P ê
� .

'd
.

E 1 ,"' mo �. DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA �
m6.otares _- r mlo_s ao vence ores,.. o OS 85 PROFA. LfGIA DOS SANCTOS SARAIVA �

t CO I ro
' PREPARA TAMBÉM PARA �

,eo re IIS 88 a çS
.

.:: CONCURSO DE DACTILOGRAFIA. � ,

O Grande Concurso Esco- res poderão se inscrever

I
racteristicas e prêmios do �. ATENDE AOS INTERESSADOS, DIÀRIAMENT}<�, �

lar "Santos-Dumont", cria- até 13 de Outubro, quando Concurso de Aeromodelis- I �
,

DAS 9 ÀS 12 E DÁS 14 ÀS 18 horas. �
do pela Comissão Executi- se apresentarão à Secreta" i mo do "14-Bis". - .. Endereço: Rua Feliciano Nunes Pires 13 <
va Nacional do Ano Santos- ri� .G.eral da Comissã?, no Estejam "os nossos cole- � TELEFONE- 3113' �
Dumont, com a cooperação Distrito Federal. No dia 16

g ia is a postos e in crevam- ....
.., 4 �

.

h MATRíCULA SEMPRE ABERTA ..
do Ministér-io da Educação de Outubro, às 9 oras, rea- se em tão palpitante quão � ..

e Cultura, di], Federação lizar-se-á a prova de sele- oportuno concursas,
I. ' )

Nadional dos Estabeleci- ção nacional, no Instituto "-"'�K""""""""'••·.·.·_"""""""""""""'·""""'·""·""""·""''!Y--�

'mentos de Ensino ,e das Em- de Educação da Prefeitura

presas de Navegação Aé- do Distrito Federal.

rea, destinando-se, como se Segundo o parágrafo l°

destina, a desenvolver na do art. 80 do respectivo Re

juventude, uma sadia men- gularnento a classificação
tal idade ãeronáutica, "pon- final se fará mediante a

(lo em justo relêvo, de mo- aplicação de duas provas

do particular, a vida e obra escritas ná 'seguinte forma:

de Alberto Santos-Dumont, a) - Composição escri

cujo feito memoravel ao ta de tresentas a quinhentas
palavras realizada no máxi
mo de cento e vinte minu

tos, não se computando no

cálculo de palavras aquelas
que tiverem menos de qua
tro letras, sob um dos te'
mas abaíx., relacionados e

.

que será sorteado publica
mente diante dos candida

tos;
1 - Dever cívico das Co

memorações do Ano Santos-
Dumorit I

2 - Significado históri
co de data: 23 de outubro �
de 1906

3 - Origem e formação
de Santos-Dumont (infância
e adoslescência).

4 - Santos-Dumont, ci-.
dadão do Mundo I5 -. A prioridade dó

...vôo Ido mais pesado do que o

vôo mecânico com o seu fa
moso "14-Bis" recebe de
todo o mundo culto as

_

jus
tas homenagens q�e lhe
são devidas, ao ensejo da

passagem do 500 aniversá
rio do 10 vôo do mais pesa
do que o ar, conforme o

r e s p e c' � i v o' regulamen-
to, vêm merecendo o mais

entuslastlco acatamento,
sendo grande a expectativa

.

em torno da conclusão, com
a declaração dos vencedo-
res.

Nesta Capital, e em todo
o Estado, como não pode.
ria deixar de ser, reina o

mais intenso entusiasmo
pela realização da grande
prova, não só na parte da

composiçao escrita sôbre
Santos-Dumont, para os ahl
nos da 4a. série' (ginasial,

"O que Santos-Dumont
representa para o Brasil e

para a civilização contem

porânea" é o tema único da'

composição a ser feita em

:::::: cada estabelecimento, para
ser escolhião o respectivo
Repr,esentant.e,. o qual deve�.
rá ser inscrito pelo Esta
belecimento com ofício di
rigido ao Presidente da Co
missão Executiva Regional
'(Zona Aérea), acompanha
do do original da prova,
devidamente autenticado

pelo Diretor e pelos mem

bros da Banca Examinado-
ra.
A habilitacão dos candi

datos à prova' de seleção na,

cional se fará até o próxi
mo dia 10 de Outubro, sen

do que os candidatos clas
sificados em 1° e 2° luga-

I ,

2 xícaras de ameixas pre
tãs cozidas e picadas

2 xícaras de massa de a-

,

'�, ODA

assuntos pertinentes à ae

ronáutica brasileira em ge
ral (civil e militar) e, em

'

particular, sôbre a vida e a

obra de Sant-os-Dumont.
São prêmios oferecidos

peta Comissão Executiva
Nacionil: • � �..._.... 'i.- I' .

.

a) ��·p-'rêmios e'll' <liVl�O�' a

aos primeiros colocados. em

cada Estabelecimento;
b) - prêmios de viagem

ao 'Distrito Federal para os

dois primeiros colocados; À Diretoria desta Agremía-

c) - troféu "Santos-Du- cão convida V. S. e Exma.

mont" e prêmio de viagem a .Família, à 'assistirem a' uma

Paris, para o primeiro co-
I monumental SQIREE, a rea

locado na class.if'icâção na- llizar-.se 110 dia 29 de setam-

cional;
.

\
bro, as 21,30 horas.

'

d) - prêmio de viagem a
---

Lima (Perú). �o 2_0 coloca- VENDE SEdo na classif icação nacio- w

tal' Para. a presente e.st�çáo, VERA Ex'p�'rm8D' t.D' bOJ·e�')
,_ COl\(mel Duarte Pedra MAXWELL, sugel'e esse encan-

I 'J V
Pil:es" da Reserva Remune- t�do, conjunto de. dua� peç,as, em i

'

rada da Policia Militar �:I11CI:=�� �e �:�t��o e eo s:�:f,��s� SANDUICHE ESPECIAL
- sr. Ivo Gandolfi é bastante orig'inal com um teci-f
_ sta. Inês Hermes do estampado e fechado grande I N G R E DI' E N T E S :

_ sr. Célio Rollin gola sob'M'eposta na. frente com!
F 't d

um laçQ. angas tres quartos
-, sr. Lúcio rei as a

com punhos grandes. ISilva '(.F'OTO 'l'HANSWORLD)
..... '"r'"l,:w."W_..e.__�., ".··�"'8 __,"_.".IitI1 ..� .......

mêndoas
1 xícara de maionese
1 colher de 'chá de sal
Maneira de Faaer :

1 - Misture as ameixas
com a massa de amên
doas.

2 - Em seguida ponha a

maionese e o sal
3 - Passe o recheio sôbre

as fatias de pão, tendo
o cuidado de p�ssar
antes um pouco de
manteiga. Cubra com

Olitras fatias de pão.
'1- A receita dá para l,lmá

forma de pão de san

dt;iche.

'\ ,r

Em . qualquer parte do. mundo

gostam mais de J:
,

:j",
.

.

,u!nk
',,1
J

qlle de iquaJquer ,outro· marca _.�A1lt.,'

Limpa ,a ,caneta .à medJda que·.1CJI
,.�

ar.

6 - Santos-Dumont e a

dirigibilidade dos balões. ';
,

t '

,,'

é

Parker
PREÇOS: 2 onças· CR$ 20,00 - 32 onças. eRS NO;OO

Representantes exclusivos p.ara todo ° IrasiJ
,

''','

COSTA. 1'0RrELA & CIA.

Ay, Pr8�;J�nI. -VQJ'�.as, 435-8.° aR'do; - Rio d.�

��-C�'I�� - MacÍiadll'" cli."S,A.• Rua S·ald"nha ,�lHlnho. � • florlaRép.1II

'C. R. LIMOENSE
CONVITE PREfEHURA DO MUNICtPIO DE

FlORIANO'POllS,
LEI Nil 230

O Povo de F'lor icnópol ia, por seus repre

sentantes, decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 10 - Fica prorrogn da para 30 de setembro de

t9G3, o prazo, de pagamento, sem multa, dos Impostos.
Um Ford Prefect 1950 em Predial, Territorial, Economia e Taxa de Limpesa PÚ

perfeito estado só a vista, hlica, relativos ao 10 semestre do corren te.
ver tratar na Rua 211 de Art. 20 __:_ Esta lei entrará em vigôr na data de sua.

Maio 930 Estreito. ' .

publicação, revogadas as disposições em contrárío.

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 26 de se

r------_.."........__ tembl'o de 1956
.." ',' Osmar Cunha

?tt>vO'SUAVIZA I Pl'efeito Municipal
-'

,I
Publicada a presente lei nl:! Departamento de- Admi-

A GARGANTA I nist.r�ção aps vinte e .�eis dias do �ês de setebbro do ano

_

de mll novecentos e cmcoenta e seis.
.

. I Asbelina Dias Mourão

IRRITADA I ,Diretor de Administração
. DECRETO N° 3lA

o' Prefeito Mun icipal de Florianópolis, no

uso de suas atribuições, resolve:
DECRETAR:

nal :

e) prêmio de viagem a

Assunção (Paraguai) ao 30
colocado na ·classifica.ção
nacional. I

Os Premias de viagem re

feridos compreendem pa�-
I

sagem e hospedagem para
'

o vencedor e mais um seu

acompanhante.
Amanhã daremos as ca-

CLUBE 15 DE OUTUBRO

do.

Dia 28 (6a. Feira) - à

partir das 12,00 ,horas.
,SENSACIONAL APRE

SENTAÇÃO DE DE'SPE
DTDA DO NOTAVEL CON
JUNTO ARGENTINO "LOS
PANAlVIERICANOS"
Shows espetaculares, com

a ,resença ainda de valo-'
res da Rádio Diário da Ma

;-,hã, tais como: Neide Ma

ria, Florés, etc ..
RESERVA DE MESAS:

Na Secretaria do Clube,
diariamente, das 14,00 hs.

Art. 10 - Fica criada a Biblioteca Pública Munici

:1ul com séde no Sub-distrito do Estreito" que se regerá
de conformidade com a Lei nQ 286 e convênio entre a

i'refeitura Municipal de Florianópolis e O Instituto Na

cio.nal de Livro.
Art. 20 - Fica aprovado o Regulamento da Biblio-

teca supra citada.
<

Art. 30'- Este deci'eto entrará em vigôr na data da

;:: ua publicação, éevogadas as disposições em contrá-

Sinta a difere�1
* As novas Pastilhas Vick
combinam os medicamentos

comprovados de Vick VapoRub
com o novo antisséptico pene..

.

trante Cetamium, para dar
4 su'a garganta um bem-estar
comoVo jamais conheceul
"i. �xperimente..aa I �

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 17 de setem

bro de 1956.
Osmar. Cunha

Prefeito Municipal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Promovido' pelo Departamento de Gclismo da F. A. Ci será efetuado nesta Capital, sébede 'e domingo próximos, o Campeo
� nato Estadual de ,Ciclism·o de 1956, nas modslidades de resistênda (80 quilcmeíros), 1.000': melros coníra relogio e 200 me-:

� tros olímpicos. ,

� Grande, número de pedalistas de todo o' Estado deverão participar das provas!

.1: s
- -

,Campeonato [sta�ua'
�e Ciclismo

,
-

c::t
...
•

-
c::a

, .

n"::::J@@êê,@@F:.::1j§Ei@j:=J[#Jê@j#Jj#J@êeef.3'êTêr#lê__::r;=:J@í@êêeê@élr#)@r:- ::JS
.

�.. \
- 10 P IR ·0 G R A M .A

�!��g�i:�p!;��a�;:1���;���.��:�:: !�����C;;�g!�is I�,ú�.eros..�os ferdta�es de, Dia, �E��I�A;;�emb'o h) ::::;�:;d:::�:����:
.,

Patro.cJna<lolJes-:·,.-· , l:'�ãO - Riô Vermelho - Ca- "1°,- PERCURSO - Saí- JlIvnlS e ama ores, Dia 29' co a lnscrição será

':Dransporte� Aéreos Ca- 'choeira do Bom Jesus -. da de Florianópolis - La- AMADORES Horas: 14 hs. permitido 1 atleta de .

tarinense S/A "I Hotel Balneário de Canas- gO�l da Conceição - 'RiQ Classificação Dia: 19 cada Liga ou Clube;
Dunas Hotel S/A _J vieiras - Santo-António de Vermelho - Cachoeirá do 1° lugar - Tamandaré; '1 p. p. Pista: Rua Bocaiuva/ 'c) Para o campeonato de

',A Capital:e tÔg,o· o 'Esta- 'Lhiboa - Saco. Grande - Bom Jesus - Hotel Balnéá- 2° lugar - Postal Telegráfico, 2 l\'[odalidade: 1.000m, con- resistência as inser-i- ,

do empolgam-se eom a sen- Chegada em Florianópolis. rio de Canasvierras - San- '3° lugar - São Paulo e Treze de Maio,-3 tra relógio ) ções das equipes de-

sacional e i�édit� pi'ova de
,-

Na capital do Estado a to Antonio de .Lisboa - sà-' 4°,lugar - Colegial e Ipiranga, 5 Máquina: Livre verão ser no mínimo 2

resistência fi1pica "Alferes , prova em questão 'está sus- co Grande"::__ CHEGADA '5° lugar - Austria, 6 Classe: Aberta e máximo 3, 'por Liga
'I'iradentes's;' (i'ue, sob o .pa-

; cita�do. grande 'i�teresse e FLORIANó'POLIS.· ,6° lugar +: Vendaval, ;-{ Juizes: A serem designa- ou Clube;
trocín io. da Transportes Aé;J'cuúqsidade, esperando.. que '20 � A saída, será indi- Tentos"a' favor e contra dos. d) 'Os atletas q le não são

reos' Cat�Í'Í:ll�nse TAC e, Du,
!
grande núme:ro de eavalei- vidual, por -ordem de cha- F. C. RESISTÊNCIA fichados na F.A.C. de-

nas Hptel fÚA: .'se1'� rea li-. - ias, tome pa,_fte d� mesma, mada n�lmÚi.ca espaçando Austr ia 9 19 Dia: 30 verão trazer 2 fotos

za.da ,em�FJoriànÓpolis,. dia \estando sendo . convocados, os cavaleiros de 10 minu- Colegial :. . . .. 8 10 Horas : 8 hs. 3x4;
30 de set�mhro�c'cihente, tarnbem.vos que reside�'no tos. Ipiranga � : 3 9 Pista: ';Avenlda .Hercílio e) A estadia será por

O �erc_�l�p.� à eumprh� ê intei'ior' catarinense 'e em 30 - A andadura é livre, Postal Telegráfico 17 �1 Luz,. conta da F.A.C'- aos

de 85 .quilômêtros, no in- ,outrqs Estados. isto é, poderá ser feita a' São Paulo .- ',' '11
"

6 Modalidaàe: Resistencia
.
participantes do cam-

tú)or da ilH:a;"seiído a saí- Os detalhes técnicos da passo, trote e· galo,pe. Taman<!aré
'

� 1�_ 7 Quilomeh'agem: 80 km. peonato, .sendo, que a

da- do Bar Miramar, às 7 prova ou seja sua regula- 40 - A primeira parte TreZe de Maio -

.. : 10 9 Máqúina: Livre viagem será por conta

horas..e chegada à Avenida I mentação, são as que abaixo do percurso será feita .até Vendaval......................... 5 10 Classe: Aberta dos Clubes ouLigas ;

Mauro Ramos, defronte a! transcrevemos, para gover:. o local onde.será construido JUVENiS
-

Juizes: A serem designa- f) A estadia compreende, '

,
o Dunas Hotel de onde se Classificação dos. rá para 1 delegado, 1

.dará nova saída, obedeceu- 10 lugar - (Campeão invicto - Paula Ramos, 2 p. p. OLIMPICO técnico e no maxrmo
,•••••••••••••••e••••w••�8•••••••••�••••••-
'. NOLT'ICIAS DE JOINVlllE : "do uma hora certa, levando-12° lugar - Bocaiuva, 3 Dia: 3,0 de 5 atletas por Clube

'I
..' ,-'

,

, ,-

'

. -. : se em conta a difer'énça de ", 3°_lúgar - Figueirense, 4 Horas: 14 hs. ou Liga;

: ' fQ9 'c,Ol:respondente Hugo : tempo de chegada. I - 4° lugar - Atlético, 5
t

Pista: Rua Bocaiuva g) Será tolerada as ins-

• Weber, para "O ESTADO", • 5° - Só serâ permitido o 5° lugar - Ouaran! e Avaí, 6 Modalidade:\200 m Olim- crições das delegações-

: especial pela TAC} .: Uso de selas; sendo 'proi-! 6° lugar - 'I'amandaré, 10 picos ,

até às 12 horas do dia

•••;->:�.@��.... í......-- .

..,. ,•.7 bido usar-se pelegos. (Un'i-" Gols a favor e contra. Máquinà: Livre 29;

(-D6';corre�ponderit� Hugo nos dias 16,17,e 18 de no- fo.rme a v.ontade' dos çava-! F. C.

'I
Classe: Aberta h) O regulamento' das "1

Weber, para "O ESTADO", I vembro proximo o 10 Con- len·os). A tlético .. e •••••••••••••••••••••••

'

13 5, .Iutzes-: ,A. s�rem designa- provas será, discutido
.,

.

'I -1' 'TAC)
,

I' d' C
.

E ti 6° - Todo o percurso, Avaí
-

-. . . . . . . . . . . . . . .. 9 14 dos. ' no Congresso de aber-
especta pe a ,.', '

gress.o a' ronlc�., spor 1- , " •

-

•
•

11 7 I
.

,

_:_ CAMPE;ONATO CI- va de Santa Catarina, nesta deve ser feito a cavalo: �o- BocalUva......................... I -:x:- tura no dia 28 na

. TADINo:'� Áproveitando-, cidade, simpatia e aplausos I
dendo

.

porem o cdavalell�o, Figueirense -1--•••••••••••••••••••••• 19 8 NOTA:. F.A.C .

.

se' ã falta pl'oporcionada pe-' que se tr,aduzetn
'

pela ex- CO'1dUZlr sua monta a .af. pe.
Guaraní .... : .....•............... 13 141 à) Todos atletas deverão Reinaldo P. Rosa, Diretor.

t' d 'D'"
�

E 't"
� I 7° - Para ser classi ica- Paula Ramos 22 'apresentar atestado de Ciclismo da F. A.C.

lo ceI' ame a lVl.sao, s" ceten e repercussao que, " .' ,,' ,

,.
.

C'f •

.

1 d FCF L" -.. . .' 1 h do .deve.. 0 cavalo passar as Tamanda,re....................... O 38 mêdíco.; ,"iyIVlO N. Gomes
peCla a , a, Ig,a ,,'Oill- causou e o a:pOlO e co a Qra-,

..

'
, "....', ..

, �_.
,

,'viIlense 'de Fut-ebol inaugu- ção. pro�eti.dos. Este COl}- ll�has de cheg_ada e�salda. II r..3r#Jêêr#)r#lr#Jê@ê@r#lr#)êr'#Jêêr#Jêêr::�r#JêEa;"±Jr#lªªêl#lr=,
rou, domingo, o campeonato clave, que é inédito, terá ,,�? -caso d� umal ,ch,ega�a, _

.
'.

�:i��fl�:el:O:!��u�:�o�!ejO� ���rf!�vel:.���i:Oba �;'o��cs� :o�:ileor�r_s�_:av:t�n:id�a� HOMENAGEADOS OS CAMPEqES DO ,PRIMEIRO CAMPEONATO BRASILEIRO
�os. Floresta x Operário'e picios' d'a ACEJ, ·afim de se cheg�da no .momento em que

DOS (OM''ERrl
'

RIOSSão Luiz x Afonso Pena debaterem assuntos relacio- o peito do c.avalo cortar a
.

'

'

. ,\., A "-

E C, cujos ref;l.ultados fo- nados COl'n. a cronica e des- ,.linhoa da cChdeg�da. 1
. 'Terça-feira,

'

à noite, na rar sua oração feito a e�- qu:stados na competic"ão. re'lpectivamente presidente
(" �, 8 - a a cava eIra "re-

-

ram os' seguintes: Floresta ta em relaçao ao esporte. '

"
.

séde da ,Federf\�ão de Co- trega a cada um dos cam-, Em seguida foram entre- do COl1selho Deliberativo.e
3 x Operário 3 e São Luiz 3 Os mentores da Associação' cebera um numero qUe será

mércio de Santa, Catarina" peões e mais o técnico de ,gues as medalhas à qlie fi- c!iretor do SESC-SENAC em

Af 'p 2 d C
.

t E t' d preso na manta.
t· 't'd d

.

"b' h "d'l
. '.,

f f
'

S C t' d R 1x ansa ena . ,os rOlllS as spor lVOS ' e
I C' 1 pl'�seu es au on a es, 'es-, um IC o e mi. cruzel- zel'am JUS e oram o erta- ân ta a arma; r. au

. . . 90 - onSlC eram-se au-
Participam, deste certame J0ll1vIlle, depOIS que fo-:

,.
.. portistas e imprensa escrita � ros, como prêmio à dedica- das pela entidade promoto-

.

f· d d t s aCl'ma Xl lIas extranhos e prOlbl- .
'

Ita�mbem as equipes do Glo- ra;n I�a as as a a , e fala�a", realizo1J-se� uma ção, coragem 'e destemor ra. Por 6.1timo- discusou o Caldas, deleg.ado regiona
ria F C e Estiva E C. redobraram suas atividades dos: Fazerem-se acompa- justa

-

homenagem aos co- dos rapazes num dos cer- sr. Charles Edgar Moritz ia Ministério do Trabalho;
nhar ou rebocar, por outro ' ' -' , .'

_ CAMPEONATO DA 'para que o referido concla- merciá1'ios que, ,d. isputando tames ma,is, empolgan.,te.s já que foi i",O'ualmente aplaudi- '\1'. Hipolito do Vale Perei-
caviíeiro não concorrentE); <

DIVISÃO ESPECIAL: - ve atinja a real impor.tan- o I Camp,eonato Brasileiro realizados. Agradecendo a do. Após foi servido um co- Ira, presidente da Federação
, 'I agarrar-se a oütro concor-_ , S CÉ facil de se notar nesta cia de uma reunião desta dos Comerciári'os, em São homenagem, discursou o �luetel aos presentes. 'l.de

Comércio de anta a-

cidade que ,as atenções dbS natureza e se revista de to- ren;e. ,', Paulo, por ocasião dos fes- comerciário' Laudares Ca-
"

tarina e jornalista 'I1mar
. desportistas voltam-se em' do o brilhantismo. 'I' roo,-' Tóda a fraude a� tejos do� 10° aniversario do 1leIla que ao final da sua Entre os presentes nota- Carvalho, presidente da As-'

maior escala para o Améri.-'
, carrethrá' na desclássifica� SESC-SENAC n a c i o na 1, [ orrtção fez entrega à F. C. mos os srs. Charles E,dgal' sociação dos Cronistas Es-

ca F C, visto ser este dos � REUNJÃO DOS PRE- i çã� do cav�leiro. � 'consegui1:am nma das maio- S. C. dos ricos b_ronzes con· Moritz e Roberto Lacerda, podivos ele Santa Catarina.

dois clubes locai", que dis- SIDENTES DE LIGAS

DE,' 110 _ NÃO É

PROIBI-j
re8 honrarias para o n08sb �

pulam o certame da Divi- FUTEBOL: -:- Concomita!l- DO: _ Fazer o call1inho em Estado, sagrando-se cam

são E!!\pecial que ainda des-l temente com a realizaç�o .do c01}junto; fazer-se preceder peões in'Victos, pois, leva

fruta. de po.sição �ue l?e 1° Co�gresso da, CronlC.a ! ou, seguir de ciclist�s ou; ram a melhor SÔbl;,� os gau- ,

permite
. aS�ll'ar a conqu�s. 'EsportlVa, de S�nta Catan-. i-Eal�rÜs; prévio conhecimen- chos por ·1x1; paulIstas p,or I

ta do pnmelro posto, ao fIm na, devera reahzar-se tam- to do' itinerário' reconduzir 2xl e paranaenses, tambem I
do retull·no. Por outro lado, bem a reunião dos senhores: 0- �avalo' deSgal:rl),do' auxi- pOl' 2x1. O quádro, aguer- RIACHUELO - Com vis-! te ano, porém, êste remador ALDO �UZ - O "4 com"

'

o Caxias- F C, já fora de nresi'dentes da� principais liar o cavaleiro a re�justar rido e valente como é sa- tas ao próximo Campeonato foi defender também a ca- aidista ainda não 1l11ClOU

qll.l1lquer cogitação para q Ligas de Futebol de Santa
o arr�iamento de sua mon- bido formou, com Jaime I; Catal:inense de Remo vol- miseta rubro-n�gra do -Rio,! seus treinamentos, esperan

campeoIlato deste ano, face Catarina, devendo se con- tiula; remontar após uma Fausto e Jaime 11\; Anibal, tau a treinar a antiga dl!lpla entretanto não sentiram do o técnico Cordeiro -cola-

I suas atuaçpes negativas tal' tamhem com a presença 'queta; tra.tar, alimentar e Valéria e taudares; Dilnei, em "auterrigues a 2 remos muito a ausência do Silvei- cal' n'água ainda esta sema

neste certame da Federa- dns mentores da 'Federação dar ágüá aos
-

cavalos; dar '\-'Vilson, 'Pitola, 'Quará e com patrão''', Cocoróca e �á, trata')e 'do inesmo can

ção' Catarineuse de Fute- Catarinense de Futebol. Es- indicações l'elativas ao per- Nenem, todos de�ta Capi- Kurt, a qual vem treinau- ra, porqurmto A�fredinho e Junto que venceu. apertada-
,'_PaI, trata, por -intermedio te conclave �erá auspiciado curso ou prevenir ,erros. tal. Foi treinador do con- 'do' diàriamente, todas as Tatáu vem se destacandp mente o _último Campeonato
de seus mentores, de traçar pela Liga. Joinvill�ns.e de 120 _ Nas passagens I j�nto o sr

.. Gers_o;Q.. Dema- tnanhãs às 11 horas. Ê uma nos treinos e já são consi- Catarinense' de Remo, ou

. diretrizes- que possam, pelo Fute1901 e visa trocar ideias obrigatórias o cavaleiro na, conhecIdo arJ:ntro de das ,espe�anças riachueli- del'ados os favoritos do seja, Edson, Chicão, Gleno e

menos, ,atenuar os efeitos à respeito do futebol regio- apeará e àssinará seu nome·1 nossas canclias. 'nas no páreo -dg "2 com". campeonato. de novembro. Osman.'

neste resto 'do certame, é nal no âmbito e" jurisdição _na ficha. préviamente ins-I Enaltecen.do, o feito espe- MARTINELl;I - O, clu

reartic.l){ar-se para a� jQl'- da 'F' C' E, m.edida ,que, talada nas reJeridas pas- ,tacular dos nossos come\'- be presidido pelo jornalis,:,
nadas di) proximo ano. Nes� 'aliás, é' altam�nte meritó- sagens, e, receberá ,dos fis-·I ciários, discursou de im- ta Jairo CaIlado é sem dú

te sentido, nota�se i) irite- ria, téndo�se ém vis.ta que cais um cartão
-

C'ontendo o --proviso o dr. Hipólito do vida alguma o campeão dos

re8se dos diretores � e as:- vez poi� 'o\Jtra, ou pelo me� nú�ero do postro, que dev�- Vale Pereirllt, pr.esidente da. "pá,�'eo,s em "braçadeira du- Vende-:'Ie ·ou anlenda-se o Perola Restaurante. sito à.

saciados, ciosos para pre- nos uma vez por' ano" de- rá ser examinado em todos Federação dos Empregados pIa em nossas raias. ,JIá rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

servar o conceito e ás tradi� vér-se-iam promove� reu- os postõs que sI! sucedam. "n,o Comércio que 'foi ap'íau-' --anOs que- 'O MartineIli é o
.'-----

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

'çÕ'es do clube
;

alvi-negro, niões entre os maiorais dli:s' '13� -, Serão -pass_.agens

I
didíssillJ,O, tendo ao encer" �al11peão nos ·páreos qe

C �L U :-: [:, 1 5, D E' OU.:, 7,- �,_ ,"I' B-R Opara o que, aliás, ha muito Ligas inte�joranas com a obrigatórias: '

'

,

. skiff � - de double;: sempre
.., I: I �

a fazer. Federacão Catarinense de I a) - Lagôa da CoÍlcéi- : !)BSER'VAÇÃO' IMPOR- defendido pelO campeOlllS-
- 1° CONGRESSO DA Futeb01. Entrosando seus! ção ,(posto'no 1);, I TANTE: _:Serão distribui-

.

simo M::ul'bel �ilveira, ês-

CRONICA ESPORTIVA DE programas, a LJF e, ACEJ b) � Kilômetro 8 da dos &OS vencedores ricos,
SANTA CATARINA: :-"'- A proporcionarão aos cronis-! Praia Grande _ ou I trofeus, e Os int�ressados P I N T, O R A Diretoria do Clube 15 de Outubro, sente-se pra-
Associação ,dos Cl;õnistas tas esportivos catarinen,ses

I
Maçambique (pos- pod-erão habilita.r-se na LiS-1 \ 'zeii'osa em convidar as senhoritas pertencentes ao se1L

Esportivos de �oinvi�le, v:em e presidentes de Ligas aqui j to nO 2)'; ta de, -Inscrição, em poder _

. Augusto Silva, contrata quadrõ social e que queiram debutar no próximo dia 13,
recebendo as slmpa�las e· os

I Jlresentes
a ,acompanharem c) - Hotel Balneário de da Agência da· T4q nesta � quaisquer serviços de pin- '1niversário dêste clube, a. comparecerem à Secretaria,

apla�s�s. .do pubhco ,}?ela os trabalhos de um e de ou- I Canasvie'iras (pos- I cidade e, na Fôrça Públjca;', tUl'a - �ua Ferreir-a Lima I nas 15,,00 às 17,00 -horas, diariamente:jt até o dia 10, afim

�......""""SlF\
ln-IClatlva de prolllover tro conclave. I to nO 3). 1 com o Departamento Hípic9. ! � fundos.

, I de inscrever-s}?

Pelos Clubes doe'Remo

CONVITE ÀS D,EBUTANTES:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grã-Bre'anlla' Católica

História ·de uma vida
GrUflll.Trabalho

.

iDcessaof�.Voléglos�catóUcos.PercorreDdü
ii cidade bombar.dea·dit.Morte de umJtrab8lbador. .e,.

.

por Michael Derricik

r
DOENÇA GRAVE mos anos de vida, _pelo .me- I anos para o .semmano em

LONDRES, 27 CB. N. S.) Então, nos últimos dias nO.3 desde 1951, êle sabia

I
Roma, onde fOI o�'dena�o em

- Cardeal Griffin, o sexto de 1948, o Cardeal Griffin que estava' vivendo à som- 1924. Desde entao, ate sua

Ca rdeal-Arcebispo de West-I caiu gravemente enfêrmo. bra da morte; que um ata" nomeação para Westminster,

minster, faleceu a 20 de a- Uma grande congregação que fatal podia aniquilá-lo viveu em sua cidade natal,

gôsto com a idade de 57 a- no Albert Hall .de Londres a 'lualquer momento. Toda- sucessivamente como Secre

nos. Quando foi nomeado pa- que êle convocara para pro- via, isto jamais perturbou tâi-io do Arcebispo de Bír

ra esta alta distinção eele- testar contra a prisão e jul- sua serenidade, que se ba- ·mingham, como .' Chanceler

siástica, pouco -antes do Na- gamento do Cardeal Minds- seava na sua profunda espi- da arquidiocese, e então, em

tal de 1943, parecia razoá- zenty, teve que ser realiza- rituaiidade, de sua fé em 1939, como Bispo Auxiliar.'

vel se esperar que teria pelo da em 'sua ausência. Êle rei- Deus, e acima de sua devo- TeVe sempre um profun

menos um quarto de século mClOU seus compromissos ção em particular a St. Te- do senso de serviço público.

de atividade à sua frente. públicos no verão de 1949, resa de Lisieux. Aos 18 anos, durante a guer-

Era mais jovem, na oca- mas teve que os cancelar no- ra de 1914, se alistou à Real

sião em que foi designado,' vnmente no outono para r�-I'
VIDA DE SERVIÇO . Força Aéro-Naval, e duran-

do que qualquer outro Car- pousar durante a maior par- Bernard Griffin 17:'lRCeU te a Segunda Guerra Mun-I-deal-Arcehispo de Westmi-. te de 1950.
_

em Birmingham, a 21 de fe- dial, como Bispo, . prestou

nster que o .ànt�cedeu, e era No verão de 1950, o cen- vereiro de 1899. Seu irmão magnífico trabalho àdef'esa ]
conhecido como um traba- tenário da restauração da, gêmeo tornou-se monge be- civil, percorrendo em bic,i-!
lhador inflexível. Hier'arquia da Inglaterra e neditino, e uma de suas ,três 'cleta os locais destruidos

Há quem diga que êle de- Gales foi comemorado com irmãs Se fez freira. Comple- durante os bombardeios, os-
I

-,dicou suq vida a serviço de um Congresso, em Londres. tou seus estudos de cinco (Continua na 6a. pag.)
seu povo; sacrificou-a pelo O Cardeal Griffin presidiu
trabalho demasiado árduo. a grande congregação no es-

I

Isto será dito em tr-ibuto a tác!io de Wembley que cons-

um homem de, energia incãn- tituiu o clímax do Con g res

sável: que se recusou a capi-· 30, mas êle era um homem

tu lar ante à doença, Mas completamente doente, e
I

não é realmente verdade, e muitos ficaram comovidos

Ipodia, de fato, sugerir uma ao ver como êle procurava, Trata-se, no que concerne ao "mês dos enxovais"
I

certa imprudência, que o quando andava com passos I
também uma inovacão no ambiente 'comercial da Capi

Cardeal Griffin .ial�ais d�- incertos, escon�er a be�gala I tal. Tal' qual o "mês' dos colchões Divino" em março, tal
monstrou, Êle .sem�Ie consl-l

de �ue necessitava para se

I qual
as grandes vendas comemorativas de aniversário

derou sua obrigação conser- apOJar.:. . A
-r-m maio, etc. são realmente inovações que notabilizam a

var as fôrças o quanto lhe Em Janeiro de 1951, e:e moderr-s, r rlinâmica marcha comercial dos estabeleci-
I

fosse possível. S� teve tl:Y!.g

j sef'reu -um.cutec Ma.Q.U..0... ....�e- --�t --:\"A' -1\-; del
-�- ,_

,

',. -. . ,........_ '- .1
.. .'..

. ;llen os 'l.O e ar. '.' '
"-... <

-virla difícíl em Wes.tmll1ster ,riO, ficando em convales- 'rfoi porql�e se�lpre _vIveu d.e�- cença durante tôda a prima- Além das características acima há ainda por con- .

sa: maneira Ele nao modif i- vara daquele ano, Todavia, .
.,

bit' ti
I

.• " . siderar e por destacar, com inteira e a so u a JUS iça !

cou o ritmo quando se lhe sua' recuperação, desta vez, I d
...

ti
I

" as vantagens que resu tam, essas m icra lVas, para o
'

de'Jararam zrarides respon- foi mais completa e, em ..
...' '. . ,

1
. " "'.

o " ,
povo em geral. Sao preços que tavorecem a economla ou '

sabi liidades. FOJ APOl e,stcol �952, fez uma declaração pú, são condições sumariamente vantajosas qUe facilitam as

acostumado com este rítmo blica tributada em grande
compras. Em suma: só trazem vantagens e benefícios a

de vida, podemos crer, que parte à intercessão de Bles-
grande parte da nossa população.

estas responsabilidades lhe' sed Cuthbert Mavne, o pri-
foram confiadas pela 'Santa rneiro martir dos padres se

Sé em uma época em que o mínaristas inglêses. Só em

mundo passava por imensas novembro tie 1955 é que teve

modificações. )utro ataq�le. Aos olhos de

Durante quase 5 anos, êle mu.ita gente parecia uma e_ê

trabalhou incessantemente 'pécie de milagre que duran

como .Arcebispo de Westmi- �e todo êste tempo o Cardeal

nster, rião apenas em sua l1presentasse o aspecto vigo
dioc�se mas em muitas'par- Iroso. de seus:"Pl'�mei�os a

tes da Grã-Bretanha e, na nos em Westmmster. Somen

verdade em muitas partes
t
te mais tarde é ql1e se soube

, I

do mundo, pois viajou muito que seu sofrimento era con�

entre 1943 e 1948. tinuo.

SUA PRIMEIRA
I Durante todos êstes últi-

Cardeal

!Iguns pre�os que s8nsaclonoUzam

'O HMês' dos Enxovais"

Agora mesmo, não podemos furtar-nos a publicar-al
?,uns preços real e verdadeiramente baratos dessa venda

(,o "mês dos e!lxovais". Aqui vão:

Toalhas de rosto a CI'$ 12,00 Toalhas de ba-

�'! ho a Cr$ 46,00 - Camisolas bordadas a Cr$ 71,00 -

,iQgos de cretone, bordados, para casal a Cr$ 173,00 -

Quimonos de seda acolchoados a Cr$ 210,00 - blusas
úe "OpaLa, bordadas a Crl <19,00 - Anaguas com barra

renda,da a Cr$ 79,00 - Combinações de 'jerseY a Cr$ .

'

...

'79,00 - fronhas bordadas, par, a Cr$ 55,00'.
"'

Não' se póde de fato, deixar de salientar e de elo

g-iar iniciativas comerciais .como essas que favorecem

direta e eficientemente, os intel'ês'ses do povo.

�- �;. } .

-LÂMPADAAladdia
II
j.

�QUEROSENE)

.fem IOm/Ja,lempl/!!rã/},lem Ca,/JiJflllIJII
�

. �

.... não enguiça. não corre. perigo dê explodir!
,A(; contrario das lâmpadas comuns a querosene,

onde a pressão obriga a passagem do combusuvet

através de um orificio menor do que a cabeça de

um alfinete. 8 lâmpada ALADDIN revolucionou a

indústria brasileira no gênero.
Por suas características próprias. não enguiça. não

pode explodir. e a sua luz permanece inalterável e

firme. sem piscar. durante todo o tempo em que

estiver acesa.

ALADDIN APRESENTA I
MAIS ESTAS 'Vanlagen� .,

CRIVO DE METM
Adaptável à boca da chila
miné. Evita que os In_
tos tombem sõbre a ca

misa. daníflcando-a.

...... A cham.iné, a camisa e e

galeria devem ser mant;
puladas corno uma 94
peca. Deixe sempre •
chaminé na gatería. par.
á e iicaz proteção" da ca

misa. A maior ou menos

duracão da camisa depen
de, unicamente. do cut
dado que se ttver com ela.

Não produz cheiro ne. fumaça

.,
...�

15 horeis de luz com um litro de querosene

manejo fqcil e sem risco de explosão

É silenciosa. Acende instontâne(imente

ALADDIN.é a lâmpada ideal para lugares'
não servidos por luz elétrica. Peça LIma de

monstração ao' seu fornecedor. Verifique- por
si mesmo.a utilidade. a economia. a segurança

e 8 beleza da lâmpada ALÃDnIN.

MODÊLO DE TETO

• Composto dé um depó-sito para que
rosene" um queimador com pavio. uma
camisa Incandescente e uma chaminé, .

Acompanham urna suspensão de me

tal e um limpador de .pavio.
• Abat-jour e crivo de proteção vendi
dos em separado.

MODÊLO DE MESA

Crivo de proteção,
abat-jour e suporte,
vendidos em sepa
rado.

INOÜSTRIAS REUNIDAS

AGOSTít�1 S.A.,

RtLa TéófilO Otom. 94/6

Caixa' Postai 843 - Rio'

Nome .

Endereço

CINE SAO JOSE CORRETORES DE SEGUROS

Pessôas, que disponham de horas vagas, po

derão ganhar excelentes comissões, na angwriaçãel
de seguros, e concorrer, no de um plano recente

mente lançado, a um prêmio de Cr$ 100.000,00.
,

Aos candidatos serãQ prestadas prév,ias ins-
truções.

Informaçoes 'no Edificio Jpase - 30 andar -

.SATMA
.

. :. _.._ �-

filtrada Uruss8oga-,Mo'rro da
,

fumaça•••
(Contin'uàçáo' da ga P.ágina) Rodagem dêste Estada ao

re::m'sos até o limite de .... Departamento Municipal d�

Cr$ 180.000,00 (cento e 01- Estradas de Rodagem do Mu·
As 5 - 8hs; tenta mil cruzeiros), ó qual niéípio, foi atribuido n0

"CINEMASCOPE"., constou dó Programa de Tra- periodo de junho· a ·dezembro
Jeff CHANDLER - Jack balho dêste DER, no exercí- de 1955, recursos, para a

PAI NCE L d '11
. cio de 1955. construção da e s t r a cl a

...A· u ffil a
Referido contrato foi fir "Urussanga _ Morro da Fu-

I
TCHERINA em:,

.

mado em Junho do ano p. maça", até o limíte de .....
'

ÁTILA, O REI DOS findo, e especificava a entr€- Cr$ 180.000,1)0 (cento e oiten.

HUNOS ga da importância de ta mil cruzeiros), conformü

technicolor Cr$ 30.000,00 (trinta mil cru- se 'constata do documento
zeiros) mensais, para o cus- anexo (Cópia do ofício n. 205

No Pro.grama: .

teio dos trabalhos da referi- do DER, de 22 de março de
Cine Noticario. Nac. da estrada, valôr este entre-' 1956).

I P e � 18o' 1000 ,ue na forma citada até de-I No - entretanto, senhol

'I
I' ço,,: ,o -

, .

Censura até. 14 anos.
õembro d'e 1955, quando tota. : Deputad<l, tal pr'estação de.
lizou a dotação feita por êste contas, Isto é, qua,nto aS des·
DER a essa Prefeitura, ter- pesas feitas no referido tre.

],.A-a ;Y'll minando. �utomaticamente, cho de estrada, apenas três

�ÜJ-!t �.,� .

�, 'o prazo de vigência do refe- quilometros de reconstrução
-,-- - �- - rido convênio. assim mesmo com o trator d(

Cordiais Saudações. município e que foram Preso
(AssO)

. EI?-g. Alm�ro Perei- tadas. pelo Teso.urel!·Q dést�
l'a de Ohvelra - pU'etor Ge- PrefeItura em novembro de
ral do DERSC. ano passado o, foram na imo

. A.o Ilmo. Sr. Américo Co-I portância .de C.l'$ ;12.334,00
dorm ' tendo recebIdo para movi·
... D[).' Prefeito Muni'cipal de menta-las apenas a impor.
Urussanga tância de Cr$ 60.000,00, em
Urussanga duas prestações de .

NN/WATL Cr$ 30.000,00 cada uma, seno
Confere com o original do o saldo devolvido Pelo
(Ass.) Assinatura ilegível mesmo Tesoureiro ao Sr, Pre-
Secretario Municipal feito na mesma data da pres-
Confére com original. tação de contas. '

ff:STADO DE SANTA CA- Depois disso, novembro de
.

TARINA 1955, nenhum s'erviÇo se fez
,�REFEITURA MUNJ..cIPA� na referida .rodovia, estand,)

DE URUSSANuA a mesma se ressentindo de
Em 11 de s'etembro de 1956 urgentes repái'ios.
Ofí�i? n. 239. Assim desej�rriamos que o
SolIcIta esclarecimentos. ilustre Deputado e correliglo-
SENHOR DEPUTADO nário solicitas�e, por inter,
�oE "Delegação· . �e Atri- mé�io dessa casa, esclareci·

)Ul(�oes ,e recursos" do De- mentos, a .quem de direit,')
partamento de Estrad

..

as deI sôbre a apJi.:?ação. do saldo.
�

,
.

,.

_
entre a dife.r'ença entre cs .

. � -.. _ ., ..
Cr$ 180.000,00 recebidos e "

�utl I� -&mI
Cr$ 42.334,00 apli?ados, con·

t: forme segundas VIas dos do-
.

.

u'. . cumentos de despesas em

_....._ ..._-.... poder desta Prefeitura bem
com<l si a dita rodovia' está.

,As - 8hs. incluída no Plano RodovIário
10) TERRA ENSAN- do Estado.

'

GUENTADA I;_ Com: Gre- I Na certeza de qUe o 1!ustr �

O-Ol"Y Peck - technicolor I D�P�tado tom�r� as provi·
'" denClas necessanas, com os'
20) SALTEADORES SO- sinceros rugrade.cimentos, rei,

LITARIOS - Com: Tibur- tero 'os protestoS' de alta es·

cio Velasques.
.

i tima e distinta consideração

30) CONTRABANDO DA
I Ass: Améri�o. Cad(}rin
Pref<elto MumcIpal.

MORTE 3/4 Eps. I Ao Exmo. Snr. Deputado
No Programa: OUce Caldas .

Jornarna Tela. Nac. I Assembléia Legislativa do
Estado.

I Florianópolis.
Confére com {) original.

"Na. Téla Panorami���'
As 3 - 8h-s.

John PAYNE - Lee J.

COBB -,- Mona FREEMÀN
RENEGADO IMPIEDOSO

technicolur

No Programa:
Noticias da Semana ..Nac.
Preços: 11,00 - 5,50. '.

Censura até 14 anos .

[-••·íl4

�
..

de·

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

As - 8hs.
25 anos de .gloria

progresso·
GETÚLIO "GLóRIA' E
DRAMA DE UM POVO"
1\ ') Pro.grama:
:Metro Jotnal. J01' ..

Preços:' 10,00 - 5,00.
Censura at{.14 anos.

'..

"11IilJI . As - 8hs.

1°) MERCADO DE MU
LHERES - Com: Eleonora
Rossi Drago. ,

2°) MULHERES QUE
TRABALHAM - Com: Ro
sita Quintana.
No Programa:'
Cine Noticiario. Nac.

Preço�: 8;00 -"- 4,00.
Censura_ até 18 anos.

I "E'DII1
As - 8hs.

Charlton HESTON
Jack PALANCE em:

Ú ULTIMO GUERREIRO
technicolor

'No, Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censblra até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VOCE SABIA QUE .

I

Sou o caxinguelê - o

amigo das florestas - es-

. colhido como símbolo do

Serviço Florestal do Minis
tério da Agricultura.
- Moro na floresta .e pre
ciso dela para viver.
Concito todos os cidadões

a agirem em S'ua def'êsa, uti
lizando- a com critério, sem

destruí-la.
Preste sua colaboração 'se

guindo as recomendações do
, ,Serviço Florestal no contrô,
le de derrubadas e queima
das de mato.
Consulte o "Acôrdo Flo

restal" com o Estado de Sane
ta Catarina á rua Santos
Dumont, 6' ou Caixa Postal
395 Florianópolis - S. Ç,

CASA MISCELENIA
Grande variedades de brin

quedos
R. Conselheiro Mafra n. 9

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Setembro dê 1956
---�---, ...._",.�--�.... .;,_"._,_.. .. ""'.�.

,

I Grã-Bretanha católica ...
I (Continuaçãrr da 5a Pag.) dência já estava sendo cria- Êle criou numerosas organi,
tentando um capacete de açõ do, e era preciso adaptar u- zações- vocacionais que são

I
em lugar .de sua mitre. ma complexa formação de um testemunho de seu enco-

O Papa Pio XII o fez Car- trabalho católico voluntário rajamento constante' dos a

deal no primeiro Consistó- ao novo padrão.. O futuro' póstolos do cléro. Mas o

rio de pós-guerra, em feve- das escolas católicas e dos' pr irréjpal, mon umerrto à sua
: reiro de 1946, sendo então hospitais cátólicos tinha que: memónia são as escolas ca

I o 'mais jovem Cardeal do ser reconsiderado e o Car= ] tólicas construídas sob sua

I mundo, ideal Griffin assegurou que
I orientação, numerosas, mo-

I
Durante os primeiros a- seus casos não seriam negli-I dernas e bem equipadas, e

nos do Cardeal Griffin em genciados e� Westminster

I
que podem ser comparadas a

;Wéstminster, foram toma- ou Whitehall. O Cardeal qualquer escola no país.
das importantes medidas Ie, Griffin dedicou a Londres Nenhuma dessas lhe deu
giislativas pelas quais era uma obra duradoura. A de- mais .satisfação do que uma

4J 'n'ecessárlo esclarecer a con- coração interna da Catedral situada em Poplar, no East
til:ibuição católica em ter- de Westminster, realizada En.d de Londres, e que rece-
I

.

•

l1llos que fosse compreendida por sua iniciativa, estará beu o nome de Escola Car-
el aceita. O Estado de Previ- sempre ligada a seu nome. deal Griffin .

.�--------------�----�--------------�--------------------------
,._.o....()._.()._.( ....{)�()--{)._.()._.()�{)....{).fIIaj>{).....().....().....(i�.r;.'

,\:
o"

,

I' ,

SERVI'ÇO DE ASSIST1J;NCIA A MENORES , I
Em 25 de setembro de 1956 ,-Do Agente do S.A.M. em Santa Catarina I C, ANT S

-

Ao Jornal "O ESTADO" i E DE FAZER SUAS COMPRAS NAO DEIXE ,
���ul�:�cação '

i i DE VISITAR A CASA MISCELANEA SITA A RUA CON.:. ISenhor Diretor:
I

ICPelo presente, tenho o prazer ,dei comunicar a V. S. SELHEIRO MAFRA 9 ONDE V. S. ENCONTRARA' OS ME Ique, por ato do Excel,entissimo Senhor Ministro de Jus- tr iça e Negócios Interiores, de 20/9/56, fui ,designado pa-" LHORES ARTIGOS PELOS MENORES PREÇOS TAIS CO- ,i1 a exercer as funções de Agente do SfVviço de Assis- g
tência a Menores no Estado de Santa Catarina. , ,:Certo de que o S.A.M. poderá contai" com o apôio I �

MO: "ROUPAS EM GERAL) FERROS ELETRICOS; FO-
"'dêsse conceituado órgão' de Imprensa em tôrn., ao pro� , _ '

'

blema de assistência ao men0s-q�<",�??�;;{íl"�

'��C:Úlé;1 ,�--GA1t�.LRÕg:' IatNTERN1-t§;-'-L'ÂMPÁDAs-,
-

'ifLJG::'ER!A�, J,,,��������, �A�CA�1f:�K��:- _'T' )�&�j�;l�! 6�v:�a Mattos'
. j OBJETOS PARA PRESENTES VIDROS. CAMISAS PIJA- ,-,�-;--,...,- _���RINA I

'. ,Agente do S;A.M. po Estado,d,e Santa Catanna

I "INa qualidade deEp�es�d�nte �o 'Sindicat�, convoco, ' Vti!!: nele-se,_ ,

i

,C
MAS, GRAVATAS, MIUDEZAS, PERFUMARIÃ, ETC. '

�

os 81'S. associados -para participarem da Assembléia �

,�Geral de 21 do corrente, na." séde da Entidade, a rua Uma casa- de madeira com 5 peças e um Galpão com
.),

AI d'
.

d
I

d f f �

Visconde de Ouro Preto, 13 - -sobr., em 1.a convoca- bõa água, terreno com 99-mil metros quadrados.vtendo tC em e - um grétn e e varra o sor Jmen o d e �

ção às 19 horas, .em segunda e última convocação às ' urna chácara com 200 pés de nonas, 20 pés de vergamo- �" I,20 h�r;�0�:ç1�e�tt�;�!:E�;,gia�ARA 1957 �:�' :6c�::e��sli�!�, muitas laranjeiras açúcar, bananei-II brinquedos para o Natal que se. aproxima. ' "',-Florianópolis, '17 de s�tembro de 1956 Terreno próprio para Íãvouras, menos o arroz, este C,' �

Abel Capella. - Presidente terreno está situado e�to�.es. Tratar no mesmo local. i C RUA CONSELHEIRO MAFRA _' 9 _ FLORIANO'POLIS. I
���OMA�, ,�CULTURA I

M I/C •.

-
_SERVIÇO

.. :LO�EST1:L,. ii! B�I I"D an�� ,-
. ;;t,::::"re>;��·�.t#�"\" .

,

.

'.
.

'

.

.

. �'. I
'",

'

,
'"
,L

I�•

L �'. ,�
. �,

í I
I RUA, CONSELHEIRO MAFRA -'9-' FLORIANOPOLIS. t'
I

"

ó
, �() »""()""_'()�(I""()"'I)'_'()""()�()�()""'()""'()"'('�()""()'_

«NO t.enacuto»

Com a Biblia na Mão·
SEXTA-FEIRA, 28 DE SETE,MERO

Esforçando-vos dilig'entemente por preservar a uni
dade do Espírito no vínculo da paz. (Efésios 4 :3). Leia
Efésios 3: 14-2i.

NOS DIAS ATUAIS parece que o Espírito de Deus
está se movendo no meio das igrejas cristãs. Há um

crescente .esp írtto de mais estreita
-"'" união: O concílio

Mund íal jde Igrejas tem reunido muitos corpos missioná-
'rios que estão trabalhando por êste espírito de unidade

.

que é o vínculo da paz. Aqui na África do Sul, onde há
'

muitas seitas, o Espírito de' Deus está o�rando para ai-i'cançar uma união mais íntima entre elas.
A Associação 'Africana de Mín istros.e'composta dos

ministros das dif'ererites _ denominações, tem Como obje
tivo principal o seguinte: Que podemos trabalhar 'jun
t os e mostrar ao nosso-povo africano' que na unidade
no Espírito trabalhamos para todos os cristãos) indepen
dente de côr, credo 'e tribu. No final de suas reuniões
êles realizam um culto da comunidade, que é assistido
pelos membros de tôdas as seitas. Como resultado disto,
estas pessoas estão)'se unindo mais intimamente no espí
rito de unidade cristã:' Suãs" âiieÍ'liência's torriam�sé' me-
110S importantes quarido eras trabalham, adoram e ser

vem a Deus reunidas debaixo do mesmo teto. Tais reu

niões estão sendo cada' vez mais concorridas.

ORAÇÃO

Nosso Pai Celeste; graças te damos porque pelo po
der de teu ESp'írito tu moves o teu povo através do muno

do. Ájuda-nos a mirar o espírito de unidade e lutar para
viver com os nossos irmãos no vínculo da paz. Por amor
do nosso Redentor. -Amém,

PENSAMENTO PARA O DIA
�

Farei tudo o que puder para favorecer a unidade
pela qual Jesus Qi.'ÓU e também para fortalecer o vínculo
da paz.

-, ,/

SAUL S, NDHLOVU (Africà do Sul)

I

'\

,.

r;RrZEIRO DO SUII
Reserve no LUX HOTEL "ARIG

PANAIR
.

seu bilhete de passagem, REAL
, SADIA

A PREÇO OFICIAL

Telefones 2021 - 2022

,( ,

'� ,..

PRO�GR,A'MA DO MES
I

. I
1

SETEMBHO

"

Dia- 29- (S) - 'i'ards Soroptimista às 1600 ho-
ras. Um elegante chá de car-idade, com

a excelente orquestra do Veterano,
Mesas com a Diretora do Clube Soroptí- ,

mista, Dona Adélia Amím, Casa Treis
Irmãos.

\
L

-

I .

_

Lavando com-, S,abão .

'''i�aem':!Especialidade
da OII".1ilZIL IIBDIIBIIL-JoIDlllle" (1I1,el reglstradl)

-

, ecoDomita-se ,jempoAlLe dinbelro

,t)��2'Y.'Rct;'
41.. "F

. ESPECIALIDADE
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__

A luz do psicoJogia
.

.

,Reeducando pais e filhos .

.

,

Uma eSCBla diferent6�O preço da Uberdalle- Amõr \
-

egols.ta-DesajD�tados-Um s'oobo CODcr·.,tlzado.
por Lydnev Cárter, Via BNS na maioria das vêzes com as �ar Mr. Lyward como um

LONDRES, �7 ?e setembro, I' melhores intenções do m'un- profeta prestigiado, un:a voz,

(E.. N. S.) - Fmchden Ma, do. Os padrões de compor- solitária pregando na imen

nor é uma edificação alon-I tamento de violências são sidão. Não foi isso qUe Mi

gada, em madeira preta ,e suas revoltas. F'inchden lhes chael .Burn fez, neste livro

branca, cercada por um ver- dá �m amb-iente no qual po- M1'. .Lyward surge como um

de .gramado e um roseiral, a dem se portal' por algum homem, um professor notá-I'uma milha da cidade de 'I'en, tempo, como uma criança de vel, um salvador e um s�r
terden ... "

..

quem tinham tirado êsse di- humano, mas felfzmente não
Parece a introdução de reito, Não lhes é exercida como um martir. Ainda exis;

um romance Vitoriano' e a coação e são cercados de a- te oposição mas já há um

obra "Mi:' Lvward's Answer' fetos desinteressados. No bom apôio ao trabalho de-

, tem na verdade algum cunho momento oportuno as legi- Mr, Lyward assim como ên

de vitoriano. Conta de uma tinias obrigações da vida tre aquêles que podem ser

aventura e de sonhos con- lhes D são apresentadas de chamados de "técnicos".
cretizados. "Finchden" diz forma que compreendam, E mais no seio ela família,
Michael Burn era aquêle "Momento exato é o essen- do que na escola, na côrte
"dulce farniente" do .mundo cial, e o instinto de Mr. Ly- policial ou.na clínica que a

de que sempre ouviramos fa- ward a êsse respeito chega batalha contra a delinquên
lar, 'mas que só nos faltava as raias da genialidade. No cia juven'il, ou simplesmente
conhecer o endereço. Para entanto êle crê que sua téc- "desajuste" tem que sertra

ser claro é sôbre uma escola nica pode ser ensinada. vada e vencida, e é neste

para crianças consideradas O que são as verdadeiras ponto que o livro pode aju
desajustadas pelos pais, pro- obrigações da vida? Neste dar. Pais, não "técnicos",
f'essores e magistrados. Al- ponto Mr, Lyward muitas são pessoas que devem ler a Iguns já haviam mesmo sido vêzes teve que educar tanto óbra, pois esta pode forne

classificados de "tielinquen- os 'pais quanto a criança. Em cer algumas idéias de como Ites juvenis". Há 25 anos MI'. nome do amôr, dever ou mo

Lvward está empenhado em ral idade os pais pedem -coi- tratar sàbiamente não só

recuperar soéialmente vidas sas que são tirânicas. MI'. com seus filhos, mas - tarn

de jovens transviados, fru's- Lyward "ver íf ícou que -al- bém com a criança, muitas
trados ou pervertidos pela guns anseiam de uma forma vêzes desajustada, que cada

falta de arnôr paterno, ou patológica pelo "sucesso" sêr leva em seu íntimo.

por amõr ' excessivamente I de seus filhos, pára que ês- Comecei êste artigo com

violento, egoista ou indul- 'J tes lhe seja acreditado"; ou- uma citação do pr imeiro pa,

gente. No pequeno círculo I tros desejariam absorvê-lo rágrafo do "Mr. Lyward's

que cõnhece a óbra, o nome emocionalmente. Na verda- Answer" deixe-me terminar,
de Finchden é quase' Ieridâ- de, muitos pais são tão desa- com o segundo:
rio, o Sr. Michael Bum foi justados quanto as crianças. "A parte mais antiga da

verificar o que se passava Quando êste fato lhes é fran construção é .Jacobina e- o

ali. Ali esteve 6 meses e es- camente apresentado, mui- resto urna imitação Vitoria

crcveu sua óbra, tos retiram seus fil-hos do na, Existem diversas saca-

"Na ocasião em que, ali Finchden, mas Michael Burn das e uma dela� é suportada I
me encontrava" escreveu nos relata de outros que en- por colunas gigantes pare
-MI'. Lyward" havia cêrca de Érentaram esta afirmação cendo velhas árvores. A ca

'40 meninos internos com i- com coragem e honestidade sa tem aparência de ser que

dade variando de 15 a 20 a- que lhes deu valõr. Na ver- rida e a noite encantada. Até

nos, havendo contudo, um dade uma das coisas mais às dez horas as janelas se

caso excepcional de um me- animad_clms sôbre êste .li- mostravam iluminadas e tõ

nirio de 14 anos. A idade mê- vro é a demonstração da bôa das as vozes que se ouviam
dia era de 17- anos, uma fa- verrtade ve cooperação por eram juvenis. De uma sala

se que conforme fez notar parte dos pais,tutôres jurí- ecoava Chopin e de outra \

um psiquiatra "visitante", d.icos, magistrados 'e outros booste-woosíe e nada havia

muitos costumam pensar ser Teria sido possível 'conside- de fant�smügóri'co".
.

.

� '"
.

tarde. demais para pensar - ,-_ �" - "',-

nesta espécie de trabalho:"�1 '"" �'." -"� '�� E I},"' 'I�"E -Ir Li��,-�,�' ��'-

Mais ou menos a metade dos-i- '
__

.

"'" "�;< _ .. _�-t..J:f-' ""

• ,':,,'��"""��:-�-:
internos eram pacientes par-

I JUIZO ,DE DIREITO DA- PRI-, com díversos co�pa:tJmfn
ti-cÚlares, As autoridades 10- ! MEIRA VARA DA COMAR- tos e suas benfeitorias, e_m

,

-

cais pagam total ou parcial- � CA DI: FLORIANOPOLIS bom estado de. conservaçao
t 'd pesas dos de e seu respectivo terreno

men e as es

'"1 . . , .

'

mais. Havia, e- sempre hou- Edital de prrmeira praça, medindo de frente 25,24

ve, alguns que- Mr. Lyward
com o prazo de vinte (.20) me.tros, com os competen-

mantinha gratuitamente.
dias 'tes fundos até ao, mar, com

No sentido mais amplo O Doutor Waldemiro a área de 902 metros qua-

Finchden é uma escola, ain- Cascaes, Juiz de Direi; drados, extremando pelo la-

da mais é um local de saneá- to, Substituto da 13:. do Leste com terras de Er-

mento. Na maioria elas vêzes Circunscrição Judiciá- nest Branâ ou quem-de di- I

o quadro negro é preterido ria, em exercício do reito fôr e pelo lado Oeste. •
,

CU'l"go ,de Juiz de Di- com ditas, de Aro, lodo Vilela I -------------por outras coisas. A não ser < ,. ,

as refeições e a hora de re. reito da la. Vara da ou Robel�to Müller, tendo o COlUN"A U'NIVERSITAR�I'A
,

colher que são fixas, a 01'- Comarca de Florianó- dito prédio o nO 178. Dito

d F· hl' polis, Estado de San-- imóvel' foi penhorado a Al- COJ�EGAS ·UNIVERSI. - ./ ConcO'rrência Pública
ganização e Ihc c en e '

inacreditavelmente flexíveL ta Catarina, na forma berto Müller na ação de TARIOS (PRORROGA'ÇÃO DE

d
'

d da lei, e,tc., Remissiio e Execução Hipo- Por:. Innocente Xavier - PR'AZO)
mas não esregl'a o.

Wl' FAZ SABER a quem o tecál'ia que lhe move Car- Alves, Construção do RESTAU-
r Por detrás do aparente -

"laissez fáire" existe um presente edital de primeira men Wendhausen de Brito. A fase de tr:ínsição acen- RANTE UNIVERSITÁRIO,

Plano determinádo. O preço praça com o prazó de vinte E, para que chegue ao CQ- tuada, que altera o ritmo Avisamos aos Senhores

da liberdade que tantos me- (20) ,dias virem,
.

ou dêle nhecimento de todos man� de vidSL em nossa Pátria., 'Engenheiros e _Firmas inte

ni;lOs apl�ciam ê a incessan- conhecimento tiver'em que, dou expedir o pres,ente edi- requer o despreendimento dE. l'ess:ldas na construção do
r'

te Ifaciênci-a" presteza e vigi- no dia vint: � dois. (22) de 'tal que se�á afixado no lu- todos os brasileiros. RESTAUftANTE
-

UNIVER-

'I'
' d' essoal dedl' outubro proxlmo vmdouro, gal' do costume e publicado Neste mome.nto, "de tantos SITÁRIO Ih União Catari-

ancla e umP" "

'

d' U d
.

-memorá- às 14 horas, a frente do 'na forma da lei. Dado e pás_ problemas por resolver, e à nense de Estudantes, con-
ca o. m os mais '

.

't" d t' d d d FI
.

t d t /. .

'do latado' s pOI'
,Pa!ácio da Justlça, SI o a sa o nes a CI a e e 0- cuja solução o es u an e forme edital n01/56 57, de

vel�ePlso
,lOS l'e'

I
. . .

I' E t' d d S
'

M. I' B .I e' de um me- praça ,PereIra e Ollvell'.a, rianópo IS, s a o e an- selJlpre contriblli, não há lu-, 18/9/56, que o praso para
IC ae mn ,

C· d Of'
.

I d t C t
. .

t I d. 'b RiChard a quem>
nesta Ida e, o, ICla e a a al'�na, aos,vm e, e g'ar para esavença� �em a apl'e.sent�çã<\ das p,ropo.�.nmo ce o �" "

t· d' t J' I
'

t d d m d b d
'

t f
-,

d t' d
T

.

'livremente Jus Iça' es e U1Z0, eval'a -q,ua 1'0 Ias <;> es e se- pat:a arrou os emagoglcos. as. OI. prGIToga o a e Q Ia
se perml Ia V\Vel ,

d
I
a n'úblico ,pregão de venda e tembro de mil novecentos 'e Certo é que não pode ha- primeiro de- outubro próxi-,

passean�o p.e os grama os
I �r�ematação, a quem mais cincoenta e seis., (24/9/ ver patriotismo, nem mes- mo, devido às àlt�rações in-

ou t?cdan o pla�o no escuro e

I der
e o maior lanço ofere-11956). Eu, (as. Hygino Luiz m.o dignidade, naqueles q_ue trodu;;:idas no projetei. .

fazen o passeIOs no campo' . - . - b' '\,

R. h d d t t
•

ceI' sôbre a avaliação de Gonzaga, Escnvao o su s- l"ecusam sua parcela para a Os demais interessados

sózin�o'd dlc aCr t
e es ��a Cdil 550.000.00, os bens. crevi. (Ass.) Waldemiro constrllção de diàs melho- na supracitada, construção,

ser am a o.. er a ocaslao '

. 'd
..

.' .. 1 t'l f'
.

f '

I abaixo, transcritos: - Um Cascaes"JUlz e Da'elto da res. queiram dirigir-se à séde da
um policIa e e onou m OI-, • a V

. , .

R· h d ha'vl'a prédio situado' nesta clda- 1. ara, .em exerclClO. O po'vo sem,-!)re teve no .UCE, à rua Alvaro de Car-
man,do que IC ar

I
. L-

-

,--, f
..

I
. ,

.

-

d de a rua A mIrante ame-, Gon ere com ,o ongma . est,udante um colaborador valho, 38 - A, para maio-
SluO VIStO vaguean o, apa- 'a'" I

' H' L' G
.

t d ,go. constrUI o. de Í1Jo os, 'Ygmo. Ul7; onzaga, eficiente para a minoração rés informações.

rentementMe .lIlhcerl °B
e s�u cob'el'to de telhas, forr'ado, 1-' EScI'I'va-o do C'lvel da la. I

caminho. IC ae ul}I saIU -.'
,

de suas d�ficuldades. E a Florianópolis, 25 de se-

t d R· haI'd to assoalhado e envIdraçado, Vara. eficiência de nossa: classe tel))bro de l_956.
ao encon 1'0 e IC ,-

,

mando cuidado para que ês- não poderá retrogredir jus- Nilson- Bridi .

te não percebesse que esta- tamente na ocasião em que Presidente da U. C. E.

va sendo acompanhado. Uma FLUXO _ SE Dí"Ã, <:0T] "'<1, ,Â,.', mais alto se ouvem os bl'a- Haroldo Bez Bati

vez que o som do motor do 1'\-"'1< I�I"\ deis de auxílio: Secretário da U.- C:' E.

carro -era desconhecido ao QU'ando a nação tem ne- Rubens C, Vianna

-menino ceg:o esperou êle ter Alivia u colicas uter.ina� � cessidade de todos os· es- Diretor RestMlrante.

sido bem sucedido; no en- Pel& &9lo �e "UI componentes Analge- forços conjugad�s. no s�n-

tanto, quando Richard che- a1n& - BeladOll& - Plscldia e Mama- tido do bem, maldito sej.á ei

gou ao seu d-estino sem que meUs. a PLUXO-SEDA'1'INA alMa pron- seu· fHhó que mantenha o

nada de .desagragável lhe 0- iamente as coUcas uterlÍlas. Combate as . interêsse particular, acima

corresse ao ser casuá,lmente 1rre&u1arlclad�s daa fuuçôel pe!!oàiCa$ dos sagrados interesses da

I
centro da cidade, com

cumprimentado por,Michael
das senhoras, Pátria.' 445 m2. �r:tar à Rua 'Es-

Bum fez a seguinte obser- I: calDWiie ii reÍlllador cleR!!" tunç6ea. Mas não creio qUe exista teves JU�OI, �5.
vaçã�: "Não gosto de sentir ' entre nós alguém que não 1-, CINE-M-A-----
que estou sendo observado". deseja o I;>em da Pátria e da

,

Mr: Lyward acredita que PEROL'A, Família Br-asileira;' pOl'tan- I V-ende�!;le. uni projetol' .d�-

a razão que a maioria dos '(
to colegas,--1.mamo-nos:e a 'cinema sonoro de 16 mm.

meninos seg-:'lem "mau ca- ju-demos a' impulsionar' este 'Faz�se qualquer� negóc'io.
!oYlinho" é que 'for'am frus- Vende-se ou arrenda-se Q Perola Restaurante. sito, à nosso grande Brasil, pab a Tratar à Rua Júlio MOllra,
trados em sua mel1inice - rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local. frente e para o alto! no' 13.

o tS1.�DO
-'�-----"'-------�----.""_�'__"'-,�.��.__ .__"""""'_"'��-" """ ''''-4- .

•
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,

,
,

I
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Pràtica'mente nenhuma, São quase iguais, -sêc
, realmente sósias, Entretanto, apesar das aparências,

uma delas é mais alegr!', comunicativa, agradável.
E quem as conhece sabe qual é a diferença.

Também em gasolinas, compare! E comparando, V. saberá qual é a diferén�a:

SltrlS GASOLlNIS SHELL CONJÊM·[! (Sm
I. C.A. não é nenhuma fór- I.C.A. e'l im i n a os Curtos

Circuitos, pois neutraliza' os
resíduos condutores de ele

tricidade, depositados por

qualquer tipo de gasolina
.

nos eletrodos das velas.

mula misteriosa.
-

I.C.A. (Ignítion Control Addi-
tíve) impede a Pré-Ignição,
não' deixando incandescer os

depósitos provenientes-da
combustão .mterna; ..

'

-�- ,- -
....

Para o motor do leu 'carro, Q

diferença começa quando V.
enche o tanque com gasolinQ
Sh,ell· a único q". contém I.C:.A.

com

i'tQ" ;.--

�portanto, em qualidade,
-,

-

.

�O COMPARANDOI
•

Faleceu o
. ��re-I Se Você usa Oculos \

Chãl Espendlao - I PARA CORRIGIR A VISÃO

Rosas I'

RIO, 26 (V; A.) COIl]
grande acompanhamento,
foi sepulta,do ontem. no Ce
mi.rerio d'e São Francisco
Xav4er o marechal, E'spiri
dião RD,sas, anUgo' c,p,man
dante do Colegio Militar e

uma' das figuras mais ilus
tres de nosso E:s:ercito. Con�
tava o extinto

qUll. tro anos.

noventa e eARA HIGIENI,lAR OS qLHOS

'Oli�a oportunidade
'Importante firma americana precisa de um elemen

to para carg� d'e responsabilidade em�ua Fílíal de Ven-
.

.das nesta praça. Imprescindivel: - ótIma redação, grau
de inst�ução minima secundária" maio� de 28 anos e

)Jrincipal�ente experiencia comprovada nos setores de
Vendas e Administração.

Favor escre'ver ao Largo do fagunde,s, 45 ou telefo
nar 3563 para marcar entrevista, chamar sr. Pauld.

- I

,._�.

VEND.E-5E AlÓl MÃE! FllHAl
TODAS DE,TEM USAR A

�fJllr.fl�1ilf!lll�rn
ótimo -l�te de 'esquina no

(O REGULADOR VIEIRA)
À m�lher evitará dores

-I,UVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Emprega.se com vantagem para c�m,
baler a� irregularidades �.s funçoes
periódicas-das senhor_s. E calmanle e

regulador dessas' funções,
flUXO.SEDATI"NA. pela sua com,

provada' elidei>, é muito recei!ada,
Deve ser usada com confinllça.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estradas Urussanga·-·Morro Na Assembléia Legislativa do. Esla�o:
da Fumaça" Aprovada a -criação 8m D05S0 Estado da Fac�lda·

O dep. OUces Caldas pede informações de de Engenharia. Ou'lras Dotas.
Senhor Presidente '1 Stlcretária da Viação e terença de .•......• Ainda em tõrno do assunto Oaua ao Projeto ele Lei_ n. 3� dada ao Proje�o de Lei n

.. �7
O Deputado ínna-rírma- IObra3 Púhlícas

. Cr$ 137.666,00 (cen- referente a construção de A/56 - Concede pensa0, .a A/56 -. Considera de u.tlh-
do, REQUER, na forma do I NESTA. to e trinta e sete uma estrada em trrussanga I vIUya do sold.a�o .da Policia dade pubhc� .

a V�nera'vel
disposto na letra, (b) do item A .Assembléia. Legislativa do mil seiscentos e s�· que suscitou vivos debates I

Militar - FelIcIano da Rosa. Ordem TerceIra de Sao Fran-

II, do art. mo-. do Requeri Estado, por proposta do centa e seis cruzei- no plenário, o deputado Oli--j Votação �a. red�çã? final ci.sco da Peni�endária e Ho_s·
manto Interno da Casa, se Deputado Olícs Caldas, enca- ros), a que se refére ce Caldas, integrante da dada ao Pr9J�to de Le� n. 39 pítal .de Caridade, de Bào

digne V. Excia. mandar cnca- minha a V. Excia. cópia dos o oficio n. 205 em bancada do Partido Traba I A/56 - Crédito especial de FranCls�o do Sul.
_ .

mínhar ao Exmo. Snr. Dr. :ofísios n. 205 e 239, dos srs·l apenso;
.

lhista Brasileiro, voltou n,! Cr$ 84.862,50, para pagarnen-] Votaçao d� redaçao. fU'íal

Secretário da Viação e Obras ,IEng. Almiro Pereira de-

Oli-I
b) - Se a importância ocupar a atribuna na hora do to. de uma. ma9Ulna. mdl;l�-; dada ao Projeto de L.eI n. �9

Públicas, (JS PEDIDO DE IN- iveira Diretor Geral do DER 'supra-citada t e v e 'expediente da sessão de arrte-] tríal fornecrda a Penitenciá 'A/56 -:- Aprova a LeI MUnI·

FORMAÇÕES e as JUSTIFI· ISC, e Américo Cadorin, Pre oútra aplicação, men- ontem dando conhecimento ria do Estado. 1 cipal n. 30 que cria os dístrt-

CAÇÕES, constante dos orí- feito. Municipal d_e urussa�-I
cíonar em que obra; à Cas�' de vários documentos I Votação d.a redaçã� final i t?S ?e Pinhalzi��o. e Vi}a

cios n. 205 e 239, que a este ga, lidos na Sessao de hoje onde e quando; enviados pel-o Prefeito atu�l i
dada ao Projeto de Le� _no 43

I Modelo, no mUnIClpIO de Sao

segue em apenso. ao mesmo tempo que sollcí- c) - Se está incluida no daquela cidade em OS quais' A/56 - Concede auxilio ao Carlos.

Sala das' Sessões, setem- ta as seguintes INFORMA- Plano Rodoviário do contem fartos' d.etal.l1es f-O-,'
município d_e Brusque, para a I

. Díscussã., e votação da In-

bro de 1956.
•
ÇÕES: .' Estado a Rodovia br= a promessa feIta pelo go- comemoraçao do seu cents- dícaçâo n. 3 A/56 - Autor

Deputado Olice Caldas. j a) - Se enco_ntra-se em urussanga ...,- Mor-' vêrno do Estado, em atender nano.
_ _. I Dep. Orlando ,Berto.li - re-

Documentos juntos: poder dessa Secreta- 1'0 da Fumaça; e aquele município, no que 5C, Votaçao· d.a redaçao. fmal. ferente. ao Frecho RIO do Sul

Exmo, Snr. } ria ele Estudo, a di d) - Quais as razões que retere às provldênctus qU·.2 dada ao Projeto de LeI n. 48 - Subída .

•••••••••••••••••••••aoo••••$.............. íevaram éssa Secre- seriam tomadas para a :!)n· A/56. -:- Des}ara. �e utili�a-I . Dis::ussão e votação da In.

taria do Estado, a cretização do aludido empre- d� pu�lIca o Oolégío BarrIga, dI,;açao n. 7 A/56 - autor _

determinar a para- endimento. . V.vrde, com sede nesta ca-I, Dep .. Braz. Alves
- Sobre e

lízaçâo do serviço da Ainda na tribuna, o depu pítal. nergia elétrlca para Santo

·

. rod�vi,a_ em apreço. tado petebista leu expe�i.en· Votação da redação final Antônio de Lísbôa.
•

·

. Sala das Sessocs, Setembro te da Preteítura Municipat
- ...- ------"--

·

.d= 1956. I de Urussanga, no qual está
" Paulo Konder Bornhausen incluso valioso dO'2umento

- Presidente. �. I em que evidencía o rccebi

Deputado Olice Caldas.
.

manto, pela Prefeitura local ]
ESTADO DE SANTA CA- de uma quantia. de cento ,2

_

TARINA ! oitenta mil cruzeiros, em

PREFEITURA MUNICIPAL seis prestações, para cobrir

DE URUSSANGA.. '.
as despesas concernentes à

Estàdo �e Santa. C.at�nna construção da referida estru-
secretaria da Vlaçao ! da. Todavia, foi gasta pelo

Obras Públicas I ex-Prefeito eleito pela le-

. Departamento . de Estrada genda da UDN, a ímportân
de Rodagem. cia de Cr$ 42.334,00 e até o V-

'

f f' O CI b d C d FI IFlorianópolis momento não foram presta i ai rans enr-se ;. u e e inema e orianépo is
.22 ..-:- de Março - 1956. das contas sõbre o .r'estante I'OfICIO n. 205. da quantia concedida pelo

para B 'I
' , ,

'b'
-

1Senhor Prefeito
.. Departamento de Estrad�s cl� O rasl. Imcla as suas eXI IC,oes regu ares

Em-resposta ao OfICIO n Rodagem. Com a f'lnalidade . ,

55, dessa 'Prefeitura, cumpre- que venham a ser apuradas I RIO, 27 (V. A.) FOI! .. _ ..... .
'

..

nos informar a V, S. que, as razões da omissão eviden-: aprovada pelo presidente moCodmI'a a2gexa,Ibl1ç5a030' nho ParsoxdI . dd!>s 2m5tedr essados at Palotsh "de�
f ' c t· to PJ

60/551
.

I f·t d' J I' t f'
, s , ar, o la o 'corren e, n .l

�on orm� !?n ra - clada pe o
.

ex-pre ela. e! usce mo a propos a elta filme "Em qualquer parte da guintes locais:

e�te DER, �e.z .ao D. �. E. R. Urussanga,. o �eputado Ohce pelo industrial e armador Europa", inicia o Clube de Dketoria de Cultura _ Li.
desse MUlllClplo a Delega- Caldas enVIOU a Mesa um pe-I

.

. �. C· d FI
. .

l'
' . . ..

I

ção de Atribuições e Recur- doido de informacões, solici- -de pesca Japones Kmroku- mema
_

e
,
o;lanopo IS as vrana.�n�ta GanbaldI Ltc a

sos" para a construcão da t d
. aça ofi:cial ra Ivata no sentido de

suas sessoes regulares. e, Escntono da !AC,
,. 3.n o comUlllC o " Esclarece-se amda que so

estrada "Urus��nga -:- �or- acêrca da importância
_

de .: transferir para o Brasil, em A Comissão ·O.rganizadora mente poderão adquirir in

rO(Cda t�numaaçna '5a apta�gIbl'nUlan)do Cr$ 137.6d66,00, qb�et' nao fdoI caratêr difinitivo, parte das já ultimou os detalhes para gresso Os sócios do Olubp.
on I u a emprega a em o Je IVOS a -' esta re nião "t d N

.. •

d t
._..............................................

..

t t·,
. suas instalações de pe.sca

U·
.' qu� e" ava e· o prOXlmo mes e �u u·

mmls_ra IVOS. ..... _ pendendo excluslvame'nt·e dr bro o. Clube apresentara 3

CR�SE MADEI:r:-EIRA e de IndustI Iahzaçao Ido local, o qual já foi gentilmen- filmes que serão oS seguin.
SegUIU-Se �a tnb.una _

o pescado. Compromete-se o te cedido pela Direção do Ins tes: CINEMANIA, no dia 13

deputado HeItor GUlmar�es
1
interessado inicialmente a tituto de Educação Dias Ve· UM DIA DE VIDA 1'10 dia 20

PARIS, 27 (U. P.) - A que. ld,embtrolu. a Cas� de
t e� inverter no' país um milhão lho, r�alizando-;�e portantp, e CORONEL CHABERT, no

presidência da república e�vla o e egr?maA as au�'. .' a. sessao., no Salao Nobre dr dia 27 .

anunciou. qUe a. rainha Eli- ndades �ed.erals, �obre a crr· .e qUInhentos mIl dolares na referidó' Estabelecimento ele RESENHA CULTURAL

se madeIreIra que v,em cas- industrialização e no' co- Ensino. "UIRAPURU" (17 minutos
zabeth da Inglaterra e o tigando o Aprbo�resso, cAat::n- mercio de peixe. As insta- As propostas par3. sócios colorido. Cinema 16, New

Duque de Edimburgo farão nense, no alJl ItO eCOI!OmlCO
I

- .

d t·'
bem como Os il1!7ressos pa"" York) Uma interpretacão

uma visita oficial á Fran- Disse .ainda o �.rador ter lid� açoes In. us I:laIS deverão
.. 0 primeiro ciclo'" de 4 'exibt visual' da lenda brasileir=t

ça,' no mês -Oe abril vindou� num Jomal edItado na, capI; ser localIzadas em Santos. ções, estarão à disposiçãe feito por Samuel Zebba como

, ····t
tal paranaens·e, deno'n:mado n••••••_ & defesa,Jile tese na Universi-

roo Sera a pnmelra VISI a "O Estado do Parana", que'

B II t d J" ·,1
dade d� California Los An-

l'eal britânica à Franç�des-I p�?li�ou . en��evistaA ?O sr.
�\ a e e· olnvl e geles. O "New Yo�k Times'

de mil novecentos e trmta e

I
ArIstIdes Lar gura

.

sobr e � "

com�ntou: "O engenhoso sr

. .p_roblema da :mad�Ira -.�o·
U d h'

Zebba filmou seu filma in

alto.. ._ 1 mo
fator de .mteresse naclO- m gr·opo. e amadores qoe 00. t�iro entre Os pr�mitivos na·

........- ...........�_.. nal....
. tl'VOS da AmazonIa. O resul·

O
' I o ?onc!�lU por ,co.nsld:�rar· ra a an II catar-I080S. tado é admirável, bastante

ca pes
S'd � plOblclJla de mteresse v ti salientado pela excclent.�

US e.?le�IVOt�dme.reCetndO� do dgO,- A Escola de Ballet da
.

No ·dia 30 domingo have- música de Villa-Lobos".
.• verno o a a a ençao a ml-. . .,

'.
' ,

Noticiário distribuido pela
nistrativa, pilrticipando de SocI�da,de HaI'mo�l.la LIra, rá um vesperal. D', t .d C· lt .

A 'dA
.

'd d d J' '11 ' .
ue ora e uma.

...
.

todas laS prgyI enCIaS quc da CI a e e' OInVI e, que·'
c.

•

.. . dev�in ser toma�as ,imetl!a'l visitará amanhã nosso ·Tea- I Para ambos os espetácll-
O Senl�O de Fomento tamente, com a fmahdaàe de .

. I, ..

.

I

ao Rebanho Leiteiro es- impedir o declínio do pro-.
tro Alvaro

.

de Garv,alho, I
Ias esta h�vendo grande I O ESTADO

' .

d 'a bre- gresso madeireiro, em Santa I com o bOnIto espetaculo I' procura de Ingressos, send0 I,

ta anunClan o paI c· t' m duO I "M' N't M '" '.
d d't I

.

d d
atarma,' que era se -

ela 01 e no useu, e . mesmo e acre 1 ar-se que. O mais antIgo diário de
ve il?V� reven a e ga- 'vida, gr�ve conseq�ên,cia pa· composta de jovens. da me-. na, noite da estréia esteja Santa Catarina.
do leIteIrO. ra a umdade eConomlCa do . . .

'
. •

Essa revenda, não faz país.
lhor SOCIedade .de JOI�vIlle, a casa totalmente lotada. I LeIa e assine

·t g verno Bor- HOMENAGEM AG SR. DR. alunas da.. Prof. LIselott
mUI o, no

.

o
. _ ADOLFO KONDER Trinks.

nhausen, feita em ,lel1a,o, 1 Como, último orador da É um grupo de a�adores
deu o que falar. E que i hora do expediente, ocupou

os melhores ani�ais, ad- I
a tribu,na � deputado José já aplaudido inúmeras vêzes

i 'idos a qualquer prêço Vald?mI�O í?Ilva, que deu co� em JoinvilIe e Curitiba .e
qu t

" munlCaçaO a Casa de 'Um te· que, agora, se apresentará
por gente protegida, que .

legrama enviado pela Prefei.

se esquecia dos paga- to Municipal de Joaçaba, em
em Florianópolis. São com-

..

tI' f
. . ponentes do festeJ'ado con:'

'mentos, acabaram !in e- o qua m arma que enVIara

esses dentro em breve, um projeto junto:
ressando apenas a

LeI' a' CaAmara MunI'cI'pal, df'-- ,

1
- Rosemarie' Colin, filha

afilhados e nao a so u- nominando a uma via públi
ção do problema do' lei- ,ca, de "Dr. Adolfo Konder" do sr. João Colin, Prffeito

te� numa justa e expressiva Municipal; Mônica Bran,d,
memória ao saudoso conter- filha do sr. Willy Brand,

râneoC>RDEM DO DIA
Industrial; Suely. Stein, fi

Na ordem do dia, da�essão lha do sr. Gel'mano Stein,
de ante ontme, da Assem- Presidente da Harmonia Li

bléia Legislativa do Estad:J, ra; Cristabel Schwa:rtz, fi
forRrn, aprova'dos os seguh1- lha do sr. Otto �chwartz;
tes requerimentos: .,

ORDEM DO DIA _ 26-9-56 Iva Lucht, fIlha do sr. AbI-

I Votação da. Redação �inallllio Lucht, proprietário das
dada ao Projeto �e Le! n linhas de ônibu,! locais;

! �4 A/56 - concede I�e�çao do, Annemarie Pinho Freissler

Ij Imposto de transmlssao de
.

'

proprIedàde às operações i-I fIlha do sr. Germano Kurt

mÓbiliárias, efetuadaS por Freissler, diretor da Cerve- I

trabalhadores urbanos ou' J'aria Catarinense Christa
rurais. I"

-

f' I Ptzold fiI.ha do sr. R.
Votação,jia redaçao. ma '.....

dada ao Projeto de LeI n. 16 Ptzold, mdustr�al, Myrta

A/56 - Cria a Faculdade d� Hrinks, filha do sr. Jorge
Engenharia! de .Santa. C�ta-! E. Trinks, destista; Rosita
rina com sede em JomvIlle.

D' f'lh d F r
. V�tacão da redação final, �_ppe, 1 a

.

o sr. e �pe
dada ao Projeto de Lei n. 191 Dlppe,

comerCIante; Jau'a

A/56 -:- Fixa o efetivo da Po· Barreto, filha do Deputa.do
lícia Militar e do Corpo de ,. Tuppy Barreto; Mariza Ri-
Bombeiros para 19'57. b

.

f'lh d J
-

V t -. d redação final eIra, 1 a o sr. o.ao
o açao a

S h 't «R'b' C I t
dada ao Proj 2to de Lei n. 23 c mI z 1 eIra, o e ar

A/56 - Crédito especial de

I Federal;
Marlene Soccas

�r$ 48.720,00, para atender Souza, já nossa conhecida,
as despesas referentes ae

f'lh d d' t' t f T d
vêncimento do Admini.stl:a- lIa e/ IS III a a�I. la

' o

dor, do Serviço de Esgôto da sul do Estado, partICIpante
'cidade �e Lajes. _- '. I do conjunto do Teatro Ca-

Votaçao da redaçao. fInal tarinense de Comédia. Além
dada ao Projeto de LeI n. 28 .

A/56 _ Crédito especial de I de.ssas Jovens o sr. Romeu

Queremos deixaI." cla- Cr$ 28.193,00, desti_nado a
I
Kumlehn, alt� funcionário

ro que, no episódio aci- i ree�bolsar a Pr'efeltura de

I'
do Banco NaCIOnal do Co-

ma rememorado, �cOl'ri- CapInza�, _. mércio, filial de Joinville,
d n d I Votaçao da redaçao. fInal

·t·· .' d "M' N'o o governo passa o, dada ao Projeto de LeI n,

311
par IClpar a e ela Olte

a culpa não pode ser ati- : A/56 _ Crédito especial �c no Museu".
/. ,

rada a funcionários, cujo ; Cr$ 29.579,60, para soc�rrer.as A parte mUSIcal estara a

zelo e probidade temos d�spesas efet�adas pe a Pre-
cargo do sr. Leopold Kol-

I· 'feItura de IbLrama, com o

I
. .

sempre ressa vado. i pieito de 3-10-55. bach (vIOlmo) e sra. Ruth
revolta- I Votação da redação final; Urban (piano) .

. 'dada ao Projeto de,Lei_ n. 3� I O espetáculo de estréia
I ��56 - Concede pvnsao. ,a será em homenagem ao Vi-

I
VIUva do soldado da PolICIa I-....................._ ,Mili.tar -:- AntÔni.o, . .I\!l;>ettQA .

ce-Governador do Estado e

.1 Votação çla redação final Exma. sr,a Hei°iJ:)erfd Hül�e,'

A MAIS BELA BRASI�EIRA E A TAC

..

IMiss ,Brasil ré'cebe OS cumprimentos do sr. Luiz 'F�uza
Lima, dil'etól'-superintendente da Transportes Aéreos Ca

tarinense, ao desembarcar do avião do consórcio TAC

Cruzeiro do S.ul no aeroporto Hercílio Luz Vêm-se, ainda,

o Sr. Newton cruz, gerente da Cruzeiro do Sul em Floria,
nópolis, e o jornalista lImar Carvalho, chefe do seI'viço
de Relações Públicas da TAC.

••••••••"''''l9lfJei!)rce''cG�I$J,.,.��'''6f!1••••••••••••••••••

NOSSA CAPITAL
OSVALDO MELO

MORRE CONTERRANEO ILUSTREUM

O dr. Adolfo Konder foi incontestavelmente uma

g'rande figura no cenário político de nosso Estado.

Incontesta'vel também, seJ.1 amor à tel'ra que lhe

foi bél'çc, pois, tanto no govêrno de Santa Catari

na COn1G deputado e senador, sempre esteve liga
do estrdta'men te ao constante progresso catari-

nense.

Uma grande virtude o sobreelevava no con

ceito de seus conterraneos. Não era homem que

g'uardasse ódios. Mantendó fírmemente suas con

vicções partidárias mantinha igualmente um sa-'
.

l1ío espirito de pacificação e respeito às c'onvic
ções aiheias. Às justas homenagens que estão sen

do tributadas ao ilust·l'e morto, pelo Estado, Mu

nicípio e povo; quero juntar também a minha so·

lidarÍeda,de nesse movimento de respeito à sua me-

mória. Paz a seu Espirito!
PRIMAVÉRA. .. -E GRANIZOS - Foi uma

saráivada de verdade. Forte, violenta e felizmente

rápida' aquela de: domirtgo e, além disso, inespera
da, pois, apsear do calor fól'a do comum, ninguém

poderia acreditar em semelhante tOI'menta.

Num instante, Florjanópolis mudou inteh'a

mente seu aSl)éto. Pl'aças, ruas, jardins,· amontoa

dos de granizos de todos os tamanhos, sendo al

guns pesados lógo após a queda e acusando mais

de trescntas gramas ...

Além de sérios prejuízos à lavoura da ilha e

continente próximo,. (icaram danificados muitos

jardins, arbusto� e até. arvOres. Lampadas' da ilu

'minação pública, quebradas, telhas furadas e vá�
rios letJoeiros' luminosos inteÍl'amente atingidos.

Foi assim, que a linda primavél'a dos encan

tamentos poéticos, resolveu fazer sua entrada.

Os próprios brôtos.,.. primayerís não supor

taram a saraivada e foram decepados de suas has

tes: l
O fenôméno chegou mesmo a ..matal' a Musa,

gue já havia inspirado alguns sonetos próprios para

o gl'and.e e esperado dia!
As coisas lá por cim'a também não andam

boas, ..

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA' - Apressou:'se al

guém, que aparece com a inicial "A". escrever uma

carta para o autoJ; destas lJnhas, mal saía "O ES

TADO" com min.!J.a líltima crônica. Diz o missivis-

ta incógnito: - "Meu amigo. Acabo �e ler tua crô

nica e já estou com papel na "Olivet" para te di

zer: - 1) - além das inconveniências apontadas,
pela falta de uma Estação Rodoviária, ha outt:'as

que vale lembrar.

Algumas Agências de ônibus ficam agal'radas

ás paredes de casas familiares e seus moradores,
das 3 horas da manhã, em diante não podem dor

mir com o barulho d�s motores e falatório:;, proyo.
cados pelo reboliço de chegadas de carros, passa

geiros, etc. 2) - A idéia é boa, mas, você 'já viu

em nos!:a tel'l':l' uma idéia boa ser aproveitada?
3) - E, a inconveniência para as Emprezas (l_e
acordarem puma causa comuín para tratarem do

caso? Não pensaste na inconveniência ·de cada qual
querer tirar proveito para si, puxando a' braza pa-.
J'U sua sardinha?

Qual, amigo Melo. Nem a Câmara para a qual
apelaste, nem a PrcfeitUl'a,' nem o Estado e mes

mo nem as Emprezas tomarão iniciativa al,'l·uma.
Enfim, que possas acordar essa gente são

meus vótos". Ass: "A".

Apesar desta estirada pessimista de
mo A.. , não d.esist.o. Cou"'
poiS,. hã.caindi1· muito·' aSf

meu ami

Elogiado o

Brasil/

apoio dos britânicos por vá
rias vezes no passado .

LONDRES_!-.27 (U. P.)
R: A. Butler, lord privado
do sêlo e o segundo homem
de importância no gabine
te britânico, disse que o

seu pais se sentia feliz e en

corajado em verificar que
o objetivo constante do
Brasil era o de propiciar a

cooperação . internacional.
Discursando no banquete
anual da Sociedade Anglo
Brasileira, Butler declarou

que desde os tefupos da in

dependência do Brasil a

tradição britânica de arni
zade e cooperação com ês
te grande país sul-america

no permanece intacta.
Acrescentou que a atitude
brasileira para com ques
tões de importância mun-

dial tem estado em' perfei
ta consonância corri a-da
Grã-Bretenha. Comentou, a

seguir, que a política exter

na do Brasil tinha vindo em

Florianópolis, Sexta-feira,. 28 de Setembro de 1956

Irão a Paris

Os licitantes vitoriosos
,:_ o preço não lhes inte

ressava, pois _sabiam que

}lara eles el'a no depen
dura - não contribuiam, .

com uma só gota de lei

te para a Usina.

E os que, honestamen
te queriam adquirir ani

mais e que fOfneciam lei

te à Usina, acabaram

mass;lcl'ados pelos pre

ços dos bastiies gover

nistas. E com prejuizo �u
pio: dos cofres públicos e

do fornecimento da Usi-

na.

Natul'almente, agora, o

pl'ocesso !lendo de ven

da, os que realmente me

récem amparo, pela coo

peração que levam à U

sina, de'verão ter pre

ferência.
I' .

E terá tido fim, nesse

I
caso • de gado· leiteit'o,
mais uma verdadeira

mamata, na plenitude
vernácula do termo.

x X x

o sr. Jorge Lacerda, aos poucas, vai tomando se

não pé, 'pelos menos conhecimento da verdadeira he

rança que recebeu do g·overno passado. Já terá perce,..

bid<Í que todos os problemas que o sr. Bornhausen

prometeu resolver - estradas asfaltadas, centrais elé

tricas, funcionalismo, produção, etc. ::._ durante o quin

quênio 51-56 foram. tão somente protela�os de cinco

anos, e agrav,ado;; em índices correspondentes.
,

A Situação' financeira herdada, l\Jnge de apresentar
o saldo de 37 milhõe.s, vem sendo escondida no sé

quito interminável de dívidas e compromissos a saldar,

As verbas orçamentárias, pelo que dizem as aber

turas diárias de créditos vultosos, para s�plementá

las, eram na quase totalidade, arqui-super-ins�ficien-
teso /'

E ac:onteceu que,. certa tarde, quando o governa

dor meditava, alarmadissimo, sôbre a tremenda he

r,ança, sUl'gisse no gabinete ulJl jornalista da U.D.N.;
desses que vivem a repetir q-ue o sr. Bornhausen foi

o maior !Vendo o governad\Jr a lidar com listas inter

mináveis de números, à /guisa de entrevista, pergun

tou como ia a arrecad.ação. Sa.bcndo-.a b�m melhorada,
em relação à de janeiro, que foi arrecadada em de

zempro, sentenciou pará o Jorge, já a ponto de es

tourar:
- "O seu Irineu já previa um grande exccsso! .E

agora, que a madeiroa vai sair para a Argentina, o

Tesouro fieará cheio! O seu Irineu estava ccrto! O

excesso de arrecadação vai ser supE)rior a 500 milhões! .

Em que pretende V. Exa, aplicar essa enorme so-

ma?"
O Jorge olhou o gajo impertinente e largou scco:

- Se arrecadar 500 milhões· de excesso, apli:cá-lo
ei no pagamento de parte da divida que o s·eu Iri

neu me deixou!!!

c;J�o/
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