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�a Assem�'éia l8�islativa �o [sta�o
Novas ocorrencias policiais. Deputado Alfredo t;herem

defende interesses do Sul do Estado.

'Faleceu o hlsterie
dor francês lucien

A EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇãO HOEPCKE,
com rererêncía ao_ sinistro que alcançou seu navío-motõr

"CARL liOEPCKE"; ontem, cêrca de 15 horas, aproxima
damente a 10 milhas do porto de Santos, vem oficialmente
jnformar o seguinte, de acôrdo com comunicações recebi

das' dos seus Diret�r'es que, em avião especial da VARIG
se dirigiram a Santos às primeiras horas da ,madrugada

'PARIS, 29 (V. P.) - O de hoje:
"Ílistoriadnr francês, Lucíen 1°) - que, lamentàvelmonte, se acham desaparecídas
Febvr'e, fâleceu, ôntam, ne,s- duas lleSsôas: o tripulante Dario Xa,vier Fortunato, resí

ta capital, aOS 73 anos de dente nesta Capital, e o Sflrgento Djalm� Cruz, do 32°

idade, ,Escrev'eu o extinto a R. I., de Blumenau;
maior parte dos seus livros, 2°) - que todos os demais passageiros, bem como a

antes da segunda guerra oficialidade e a, tripulação, desembarcaram em Santos, 00-',

mundial, quando dlrtgla o de ''foram hospitalizadas as seguintes pessoas: MANOEL

Instituto de História da RODRIGUES, FLORISVALDO MEDEIROS SILVA, SEBAS

Fra�ça, cargo 'que desernpe- nãO COSTA, MANOEL QRUZ E DIOGO MARANO. o Co-
_

nhou durante 12 anos, Entre missáeio GERVA.SIO CAROLINO"DA SILVA, internado com

os seus trabalhos mais co- maior gravidade, já apresenta malhnras, estando acampa

nhecídos figura exaustivo es- nhado de sua esposa;

tudo da vida de Martinho- - 3°) - que todas 'essas pe.isoas foram hoje visitadas na

Lutero, Santa Casa de Santos pelos Diretores (la Emprêsa ;

(0) _ que o navío-meter "CARl, HOEPCKE" já se en

contra no põrto de Santos, para onde f-oi rebocado após
'o sinistro;

5<1), _ que estas, são as informações JlUe a Emprêsa,
(10m a respeitabilidade das suas tradições presta ao públi
co, declarando" mais, que notícias alarmantes, dadas com

evi'_mtes propósitos sem�aciona�ista�, são inteiramente

falsas...
.

60) _ Finalmente a EJllprêsa informa que a mais com

iJleta assistência está send,p, prestada aos passageiros, ofi
_;ialidade e' tripulantes, podendo as pessoas de suas famí

lias ficarem absolutamente tranquílas.
Florianópolis, 28 de Setembro de 1956.

Posteríermenteà emissão dessa nota, a Empresa re

cebeú comunicação de se encontrar s.alvo o tripulAnte
Dário Xaxier Fortunato.
\------------------------ ------------- -------
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Novas violênçias póliciais ocorrência, que vêm se

ve-Ila
opo r tunâdade, .que o rere

verificaram-se em nosso- Es'- rifieando em nosso Estado, 'ido projeto de lei _"será
tado, 'desta feita em Curítí- enviado às Comissões Com

barros, incentivadas pelas 'PROVID1l:!'1QI4S PARA O petantes.
arbitrariedades praücadns PROGRESSO ECONôMICO

pelo Delegado de Polícia .d.i-
"

DO SUL,DO ESTADO

quêle município; espancan-
do e posteriormente condu- O dePlltado' AlfredO Che

zindo à prisão indívíduos de rem ocupou a tribuna da As-

r':,'
idoneidade moral, compro- ssmbléia Legtslatíva do Es··

vada pelo SEU compertamen- tado para tecz r considera-
'

rnento -de homens de bem, A I çôes a respeito da situação
ocorrência levou o deputada do rio Araçatuba, exibindo, NovaOsní Régis à tribuna da Ca- na óportunidade, integra do,
sa, na sessão de ante-ontem, documento a ser enviado pe

lendo, na oportunidade" tele- la Presidência da Assemblé.a

grama enviado pelo sr.

Hil:'t-I'ao
Diretor do Departamento

rio' Quadros de Andrade, ao dos Portos, Rios e Canais, LONDRES, 28 (DP) - O rios dia" devido ao mau es- Londres por intermédio de

orador; nos seguintes têrrnos:
I
Dr. 'I'híers Fleming, na senti- ministério de abastscímen-. tado do tempo, provocou '.1.4 'E!ir William Pe,nl}''ey: chefe da

"Levo conhecimento ilustre; do de que seja retificado I) tos anunciou que a Grã-Br'e-' ma enorme nuvem radioati- experiência atômica.

líder nossos cOl'l'eligionárics trêcho do rio Araçatuba, r.�- tanha fez estourar o primei-' va que, segundo se acredita Ao anunciar a prova da
I ,

Eufrásio e Juvsnal Ntino de duzindo sete qullômetros, 1'0 engenho da nova série de flutuará sobre o- local duran- Maralin,a, a Grã-Bretanha
França pacatos e conceítua- com a finalidade de aprovéi- experrêncías atômicas na' te dois dias, vigiada de perto declarou, que rarta estourar
dos cidadãos toram ontem tamento de uma área ri c' torre de Maralínga, na Aus-' por dois aviões. quatro engenhos atômícoe
vítimas arbâtrartadades De- aproximadamente v�nte mil criCl., .

" I �uns 250 observadores d,a Um ,desses instrumentos te

legado Polícia sem motivo metros quadradas, para o cul A notícia da esperada ex .. Gra-Bretanha; Estados Uní-. ria de Ser lançado de um

ju::tificado Os recolheu ca- tívo do. arroz. �alientou o plosáo foi enviada a Londres dos, Austrália, e Canadá pr'e� 'avião, outro estouraria no

dela esta cídade f .a-mdo a,- deputado pessedísta que tal por Sir Williám Oenny, che-I sencíarâo a prova, A notícia solo e os oútros dois em tor
sim todos os prtnciplos ga- medida propiciará o incre-' fe da comissão que realiza as da explosão foi enviada' ares:

\
rantias individuais previstas menta eéonômico daquela' expariênclas na Austrália.

Constituição República. sou-I ;'e�ião, sulina, considerando! Quando se anunciaram as

cito enérgicas e urgentes que ela se faz necessária pois' provas de explosão em Ma- paRIS, 29 (A. A.) - o Co- militares de Paris, hoje de

,p,:�oviclências sentido pretas- facilitará a proElução ecônn- ralínga, declarou-se que se- Prorrõg'ado um aJ'uste comercia I entre mandante do navio-escola manhã e de tarde 'foi recebi-

tal' junto Assembléia quem mica do sul do Estado, com riam experimentadas, bom- "Duque de Caxias", da ma- do pelo embaixador �d9 13rfL-

d e dlr sito a fim fázer ce.rar resu'tados proveitosos para .bas atômicas. Uma delas se-

'O, �' rasl"1 e' ,a ,Argentl"na dnha brasileira; Ahtônio Ce- sil, Carlos Alves.

tais abusos," lJsando-se pa�'a Santa Catarina. II·ria' lançada
..

de um avião, _ �ar Andrade, foi conderon-

isso medidas 1 gais, Respei-I' ,

, I
uma lexplodma �o solo � as RIO, 28 (V�) _:_ O Brasil desse contingente serao re- do, com a Ordem da Estrêla Movi,menta mu,-

tosas saudações Hilário Qua- EM DEFESA DOS INTERÊS- outras duas senam estoura- e a Argentina concordaram cebidos até amanhã, dia vin- la Negra, no ·grau de comen- /
clros de Andrade - Vice--1SES DO, 'FUNCIONALISMO das no 'alto de uma torre. Em prorrogar até 31 de mar, 'te e oito, s'endo as licenças dador e o ,subcomandant�,: d'

·

t
P,residente PSD 2m f,xercí-I, , ',-

"

'.
-

.
'I <?' engenh? eXPES�imentado" ço do proximo 'ano o ajuste, corresponcl.entes até dez de c!lp. d� fra�ata And�é. St�f"-I anCls a

CIO,'" /
,

O deputado Jose Ba):lla Bl�, hOJe ,explodm do alto. .de I regulado por nOÜls trocada,:;' qutubl'o proximo. 'no GUlmaraes e o OflC1al-ln'3'- S, PAULO; 29 (VA) - Os

'( SaUentou � deputado Pes- �encoUi't leu ,da tr�lllm?- un� ,1,I111a t?r.re" sendo, G pnmlHrO em març,o dtp 1953 e junho d,al ' Para a importação de fru- trutor, icapitão de corvet� acadêmicos das Faculdades

edi,sta que tal aconteci1nen� tll:ojeto ,..d:B�'-L.e,r;- a�sm;tdp pO).' i,u�na�sen� d"-oprovas ,de. e�-.Jl�5� sôbre o ,1,�tercâmbio de tas seeas, frescas" dessecada: ,(John Anderson MunrCl,' .TIl) de Direito de São Paulo e de

to nã() só acobertou com �a.:'-I !odos �s deputados �r�s,entes plosoes _��lçcas. .: ,;,,' -_ "ifulut<�s. ';,n�i� .. Qs,Ao$�,se ��: e� J�E'.",tr�HzM�j.��", 9'}j��' �ral! de 0ficiais, As insignas Goias ctectdiram iniciar um

ciosidade um ato pr.::m2dlta- a sltssao, :com a fmahdade As prova" de Marahrtga sao mOdIficando, apenas �íguns' ál�gérttinâ; o �ésso 'góvêI1í'ô'::'e 'fúram, i-m:postas em nome do, moyimento dé ambito nacio�
do contra OS direitos indivi-l de' isentar o funcionalismo a,s de núme�o q�üt�o, na sé-

I pontos dEsse acordo, como I compromete a efetúar lei-, p,r'esidente da República, nal em prol da -mudança det

�dúais, como, também, evi- do pagamento da contribui- ne
_

que reahzou ate agora � outorga, pelo gov'i!rno argen lIões especiais de divisas nO pelo almirante Raul Mona.- Capital dá República para o

denciou-se em mais uma ma- ção mensal ao Mont,epio, nos G:'a-Breta�Aha.. ,.1 tino, sob o regime de licen I valor de dezesseis milhões de quem, sub-chefe do �stad�- planalto cmttra!. Com esse

nifestação de perseguição a meses de novembro e dezem- ": ,experlenCl� de hOJe fOl, ciamento automático" de to ,dolares - convênio argen- Maior d,a Marinha francesa,
I
objetivo será realizada a.

adversários políticos, deixan· bro, como prorrogando os adlada por varIas vezes, de- das as licenças para impor tino-brasileiro,
'

no fim de um banquete ofe-, "primei!;a �emãna ,mudan

do, pois, consignado o seu empréstimos que não feitos vido ao& ventos adversos. I tação de frutas frescas, secas' Convencionou-se que a Ar, 'recido em sua honra. O co-' cista" s,ob' a' presidencia de

protesto, e apelapdo paral P:los, contribuintes. Á P�'esi- Experiência ,num� torre, em
e, d�s.s\2cadas d: origem bra- ge�tina importará do .Brasil mandante brasileiro ViSitou: honra do Governador Jânio

que o go vêrno conheça da,3 dencla da Casa comumcou, campo experimental 'sllelra, alteraçao de alguns banana, inclusive empalhada as autoridades marítimas e. QuadrOS.
MARALING� Austrália, 28 prazos' para' pedidos na e}Ç: e abacaxi e o Brasil impor�

(UP) -'- A Grã-Bretanha fez portação da nóssa banana e tará da Argentina maçã e

'explodir o primeiro engenho outras. ! pera. O regime__ que regula
atômico de sua nova série de

i
O governll argentino auto- ra� O inter:::âmbio agora a

experiências nllcleares, em, rizará a ilPportaç,ão de trc-, cordado será, estabelecido i que o socorreu. Os Rassagei-
uma torre deste campo de zentas, mil caixas de laranjas pelos dois governos durante SAN'110S, 28 (V. A) - Por

I
1'os e tripulantes do, navio

explerimentos. I btasilein�s, Os p:didos de a primeira ql1inZéna de ja- volta de meia-noite chegeu sinistrado, que foram reco-

A explos'ão, adiada por vá- participaçã" '1a distribuição neiro de 1957. "a este porto o navio, Carl Ih idos por 4. outras embarca-,

" Hoepck,e, ca,pitânea da frota' ções, haviam chegado antes
mercante catarinense que se a Santos. Alguns deles, que
incendiou na altura de Ita-' se achavam feridos, foram

py. O Cal�l Hoepcke veiu re-' medicados na SaQta Casa

bocado pelo cargueiro inglês local.

Antes de encerrar a sessão,
o Presidente da Mesa comu-

nicou que a Comi.s�ão encar

regada de apurar as corrên
cias policiais em Horval elo

ORDEM DO DIA Oeste, seguiria no dia saguín-
Na Ordem do Dia' da ses- te para aquela lo,�alidade, sob

,ão de anta-ontem, não hOU"i1 a, presidência do deputado
ve matéria á ser apreciada. José de Miranda Ramos,

/

Inndecorado O comandante do Duque
de Caxias

série' de experiências' atômicas
i8ícilu� ;'8 Grã�Bretanha na:l�austrália

------- ----�

EM SANTOS O CARL HOEPCKEESTACÃO FLORESTAL DE LAGUNA
,

Em deC-Drrência de Acôrdo lhantes dó Uruguai, Argenti
firmado entre o Instituto na e Chile.

'Nacional do PinhO e d Go- ,O Governo está, assim,'

:", verno do Estado' de Santa procedendo a experimenta
Catarina, funciona, a Esta- I ção na Estação Flor,estal de

ção FlOl\estal de Laguna, L3Iglfna para poc;ler, depois,
Os trabalhos levados a e- re::omendar à iniciativa par-

feito naquela Estação 'visam ticular' o plântio em larga eS-

NOS E N A D Da)fixação e a conso�idação �e cala dessas Espécies, vislum-
'

,

��n��n�oc:�: ��t��rl�:��;�l� ��:l����:e x:r�lo�e!�::r:rti�, -,",
,

'

,

"
Medalha cultural da ,Imperatriz

vimento em regiÕes areno- ficiais de PinllS no litoral e!l1
.

'L Id", contraposiçãq às florestas eopo Inaas.

Funcionando em uma pe- nativas de Araucária no pla- 'RIO, 28 (VA) .,.- O minis" to, presidente do Supremo
quena á�'ea doada pela Pr:- nalto. ,Estas, por sua vez, es-

-

Na s2ssao do S�nad(" ,j�! _
,

tro das Relações Exteriores, �ribunal F�deral; ao minis,:,
féitura Munic_pal, torna-ôe tão sujeitas a exploração de- 25 do corrente, o sr. Senador, ciona., Alcino Caldeira, no-/ral e governador do Estado. 1 embai�acÍor Macedo Sciares, tro Parsifal Barroso, da pas
indispensável a ampliação da sordenada e sem oS necessá-, Ce,sar Vergueiro, de Sã!:) pacr, I

tável juiz de Direito e Ful- Deixo a minha saudade ao
!
f2z entl'ega, no Itamarati, (la ta do Trabalho; ao sr. Paulo

mesma, para o qüe está sl�n- rios c�idados exigidos
_

para lo, proferiu as seguint�s pa-, vio Aducci, ex-deputado fede- ,querido (xtinto. I "Medalha Cultural da Im� Campo� Pôrto, dire0tr do

do aguardada a concessão de garantia de regeneraçao, o lavras eIn homenagem a

me-I'
" peratriz Leopoldina" 'ao de- Jardim Botânico' e ao sr.

uma grande área anexa de q,�3, �o��r,ome��, se�ia:nen�� m.
oria �o saudoso dL. Adolfo

-

/ puta.do Ullsses
A

Guimarães, Guilherme Aule�; O minis-

ten"às devolutas do E'stadoJ: as atual. reservas, cUJa ex- Konder. , Será responsabilizada- a direcão de I prEs1dente da Camara dos I tro Macedo Soa}'1:.!s falou so-

A área atualmente o-cupada tinção é dad� entre 25 ,e 30 i Achan�o-me ontem em São, ' "De13utados, e sua esposa, sra. 1 bre a instituição da Comen-
está plantada em sua quase anos, a co�tmuar no rItmo paul?, nao'pude tomar parte "Tr,"bun'a-'Popular" Ida de Almeida 'Guimarães; dCl. Agradecendo, falou .() mi-

totalidade. em que esta sendo levado a nas Justas homenagens pres- � ao ministro Orozimho Non'!" nistro Orozimbo Nonato.
efeito o corte de pinheiros tadas pelo S'enado ao, grande

E' tida como da máxima e ã transformação em lavou- brasileiro, Adolfo Konder. I RIO, 28 (V. A.) ....:. A chefia daI. Não pretendo tomàr me- ,

importância a experiência ra de áreas florestais. Em fa- Seu colega de turma na de .P?lícia mandará_abrir in- didas drás�icas que envolvam Valorizado O" cru- :H'omenagem da
que em Laguna e,stá sendo ce desta situação deve ser. Faculdade de Direito de São quento para apuraçao da 'res- a apr'eensao oU a interven-I'

"

felta, quanto à obslervação dP'j considerada a importânCia 'Paulo, sou testemunha do, ponsabi�ida�e _C.rirhinal pe- ção no jornal' -em questão,! 'z'e"lro' em 100;1'comportamento .dos Pinhei- do trabalho de florestpmen- seu alto valor intelec�ual e la pubhcaçao na "Imprensa ll!as li responsabilidade cri: ,70 Igr'eJoa ao "Pai
ros_ (Pinus pi�aster �oland) I to que está sendo executado. grande saber.

,
I Popular" edição' de ontem, minaI será apurada".

'

e do chile (pmus radlata D. I Faz-se em Laguna uma Salienteu-,se, tanto quanto de, declaração do "Presidium
RIO, 2 8(VA) "O que o

Donn.), uma vez que seus re�' experiencia de cuja conti- seu irmão, ,o saudoso Victor do Comité Central do particto
I' ministro da Fazenda decla- ,da AVloa'ça�o",sultados servirão para todo! nuidade dependerá a .. reden- Konder com dos melh t d B '1' N

-
"

I

I rou em Washington a ,pro-
,

,
' ,G" 'ore� Comunis a o rasl" segun- ao sera mais o 'posito da,' valorização do

o litoral, sul do Estado, tÓ-j ção econômica da larga fai- alunOos da turma de 1907, na do disse () ce!. Batista Te!- !

I
RIO, 28 (VA) No pro-

zendo perspectivas promisso- t xa areno,a litorânea de bai- abalisada' opinião de seus' xeira, chefe de Polícia. I m
I I

t d Ed
'

cruzeiro. ''em vinte por c:ento ximo dia 23 de outubro, co-

ras quanto ao po-ssivel de!?en-I xa produtividade, que com- Lentes, entre êles o ,notável! "Trata-se de um partido' InlS ro a' uca- é realmente o que ,oc?rreu. memo'rando o cinquentená-
/'

t
,.

lt I '.
, Encontrou o sr. Alklmm o rl'o da "e 11'zaça- do p l'me'vol'vimento -da silvicultur::l, I preenc)e toda a ex ensão de Ju1'1sco�su, o, Pedro Lessa, I ilegal e portanto

-

qual,quer!
.' a o r 1-'

. /
- , çao

doiar cotado no mercado li- r vo'o dI' 'g'd S t
teJ;ldo por base essas espéries" Henrique ·Lage a Sombrio. A AcademlCO, to�ou parte, publicação, declarações ou' .

10"
o 1'1 1 o p�r .

an os

nas terras arenosas dessa re-l Estadio FloreE;�al em ques- nas campanhas cívicas e cul' 1
�

,

d t
' I vre a oitenta e set� cruzlllrOSIDumont todas a" IgrejaS da

tUl'.al·s como g'rand'e or'ndo[�' preaSOt,Ud�o�s d ves a

t c-orren'bt.e RIO, 28 (VA) Conforme, e ontem, no fechamento, os ArqUidio'cese do 'Rio de Ja-
glão. O plantío da mandioca tão vem porduzindo mudas " r a e t

.

culto e l'magl'n so

"

I
1 a1'1, e � � �r prOl 1'" no iciamos, embarcou ontem

I bancos vendiam

f,rancamen-I' neiro repicarão sinospoderá ser aos poucos subs- dé) Pinus e Eucaliptus para o ' da por lel",- JustlfIcou o co- pa a a E h
..

t .
.

seus
,

'

tituido pelo do pinheiro ma- seus plantíos próprios, aten- Dos companheiros de S'm
\

I B t' t T-';
r, span a o mmlS 1'0

I
te a moeda ame1'1cana a s'es- fazendo a Curia um apelo as

"
c

-, rone a lS a elxelra que da Educação sr Clovi S I t .
, . .

rítimo, promovendo uma ra- dendo também o fornecimen'- ta Catarina é o último que acrescentou: "

,. s, a -

I
sen a e nove cr�zelros - ArqUldloceseS do BraSIl para

,

I'
gado. Circulos autorlzados disse ao ser ouvido pela lm- que prestem

I
esta colabora-

dical transformação econô- to a interessados no floresta- desapar.ece. "
','En/caminharei ,imediata- com t d t l '

1 d t fi t'
en am que, quan o re 01'- prensa, o, ,sr. José W,Uem- ção, homeriag,eanda assim a

mica na 'região, a exemp o o men o ou re ores amento de Men,Clono outr,os: _ViCtor I ment,e o assunto à Del,ega- na
. .

t
- .

I
'

,

� ,r, o mln1S 1'0 nao mals se- sens, pl'lesidente da Boisa de fi.gma do grande brasileiro
que é feito lem regioes seme- sU,as, terras. Konder, verdadelro nome na- ',cia de Ol'dem Política e So

",

t·t I d t
'l '

-

:ra,:p 1 u ar ,a pas a, ',Valores desta capital. "Pai da Aviação",

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDIC.ADÓR PRa
M g 'D ·1 C o S

DR, W I\L)lOn ZOi\lER l':)H. JOSé TAVAUES
GAHCIA IRACEMA

){'ENÇAS NERVOSAS E MEN
TAiS - CLINICA GERAL
Angustia Complexoa·-

.usonía - Ataques - Manias -

r'roblemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospí tal-Co lôn ia Sant-Ana;
CONSUl!rTóRIO - Rua 'I'ra

iano, 41 - �as 16 às 17 horas
RESIDÊNCIA: Rua Boeaiuva.

l:39 Tel. 2\'01
.

Dlnlomado o .. la t'aculdade Na·
eícnal de "',dlclna da Univer·

sídade do Brasil
E'I-Iuterno por .concursn da Ma·

ternidade-Escola
(Serviço do 'Pro� Octávio' Re

drigues Lima)
�x-1nterno do Serviço de Círur
&"ia. do Hospital I. A. p, E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospitul de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carl-e

Corrêa
liOENÇAS DE SENHO�AS -

PARTOS - OPERA��ES
Cons: Rua João Finto n.

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

das - Telefone 3035..
Residência;
Rua: General Bittencoun

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS

�,RES
MÉDICO

Com prática no Hospital' SãO)
Francisco' de Assis e na rantIÍ

Cesa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei"
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quarta.

/

e

Sexta feiras:
Da� 16 às 18 horas
Residência: 'Rua Felipe Sch

midt, 23 - 20 anda!" apto 1 -

Tel. 3.00�. I' .

DR. HENRIQUE PRISCO
. PÁRAISO' .

l\itDICO
Operações "., Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adulto•.
Curso de Especialização no

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

Andrade).
Consultas.- Pela manhã no

Hospítwl de Caridade.
Á tarde das 15,:;� hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina

'

de Tira-
dentes. Tel. 2766. ,-

Residência - �UH PreSHlent.,
Coutinho 44. Tel.: 3120.
-- ------_._--

CLINICA
.de

OLHOS - CUVIDOS
,

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO D.<\
FGNSECA

NA l{I'"

Chefe do Serviço de G'rOHJ
NO do Hospital ue FJúl"ianopoJiF -

Possue a CLINICA os A1'ARE
LHOS MAIS MODERNOS .PhR;,
TRA:r'AMENTO' das lJOENÇAf
da ESPECIALIDADEi.

-

Consultas - pela' mal)hã no

HOS,PITAL .'

Á TARDE - das 2 ias 5-
no

_

CONSULTóRIO - 'Rua dOI
ILHE""1 nO: ::: .

RaJ!DltNCIA - Felipe Sch
midí nO. 113 Tel. 2865.

DR.
.

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGiA TltEUMATOLOGIA
Ortopedia

'

COIlsultório: João Pinto, 18.
Dar, 15 às 17 dlàriamente,
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 186.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

9R. ANTONIO DIB
·MUSSI
MtDlCOS

CIRURGIA CL1NICA
.

GERAL-PARTO§..
. Serviço ...ompleto e esp'l<"il.J

zadi> 'das DOENÇAS DE SI'. r,]l ,

RAS, com modernos métodos d,

I! uttlnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HIST:ERO _

SALPl.'WOGRAFIA _: METABO
LISMO nASAL

It'\dloterapia por ondas cu·rtas

EletrocoaguJação _ Raios Ultu
Violeta e Infta Vt'rmelho.
Consuliório': Rua Trajano, n. J

LO andar. - Edifício elo Montepio
Horário: Das 9 às 12 horas

Dr. MUSSr.
.

nâs 16 às 18 horas - OrH
MUSSI
ltesídên�ia: Avenida TrOlJ!

powsky, 84.

l
DR. MARIO Wr.N�

. D,H"Al,JI:i.EN" ,'"

CLINICA Mt.mr�))l" Jm'·I",,'�lh
:c CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin-
to, 10 - Tel. M.· 7�9. ,

"

Consulta�: t,Das "4' às" 6', hot'a•.
R�sidênciai Rua. Elltevel Jd

nior, 45.' Tel. 2.812..

DR•.EW,Á i.'pO
.

SCHAEFER
Clinica Medica de Adultos

_ e Crianças
Consultório - Ruâ

nes Machado, l7 ..
Horário das ConslJltas -

das 16 às 1,7 horas (exceto

\

DR. ARMANDO VAU:·
RIO DE ASSIS

los Serv icos de Clínica Infantil
la' ASsistcncia Municipal e HOII-

�'ital de Caridade
'

n, ,;L1N.lLA .MÉDICA DE Cl�IAN
ÇAS ,E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIl
chado, 7 - Consaltae ilal 16 às

.18 .horas.
Residéncia: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Pone i 3783

DR. J(lLlO PAUPITZ.
FILHO

Ex-interno da 20· enfermar.a
, Serviço

.

de gastro-enterologia
I� Santa Casa do Rio de Jeneiro

. Praf. W Berardinelli).
• Ex-interno 'do Hospit.al mate r
',idade V. Amaral.

.

DeENçAS INTERNAS
Coração, Estômago, inteatino,

:igado e vias bilia�es. Rin.,
Consultório: Vito.r Meir'li. '.2••
Das '16 às 18 horas;

.

Reaidência : Rua B'lcaiuva 10.
Fone : 3468.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO

MÉDICO
CLINICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
.

Doenç"8 Internal
ORAÇÃO :- FIGl\.DO -- lUNS

- INTESTINOS
Tratamento moderno d.

, SIFILIS
Consultório - Rua "itor &lei

des, 22.
HORÁRIO:

Da. 13. às L6 hor61.
felefone: Consultório -- a.Ué
'l{efÍdhlõia: Rua JosÉ> do V�I
'ereira 158 - Praia da Saud.ul,
_- Coqullíros

DJl. CONSTAN'fINO
PIMATOS

l\l�DJCO CIR'URGlÃO "

10ertças de Genhoras - Part."
_ Operaçiie.8 - Vias Uriniri ••
Curso. de .1per!"iliçopmlmt·,.
,n>!a Frátka nOS 'Hi:l�pitais d.

Buenos Aires. ,

CONSULTÓRIO: Rua }i'elip.
'chmidt, nr: 18 (sobrado). l"úN'
3ú12.
riOR<\RiO: dali lõ �s 18 ho

ras' �

,',:,,!'iid,;nd"a: Avenida Rio Dran

co, n. 42.
� t... nd� chamado.

.

Telefone:
.

,- 3296.'

..

�

DR. LAURO DAURA,
CLíNICA GERAL

E!;p�cialista em moié&tia. d.

Senhoras e vias urinária!. .

Cura radical das Íufe"çõe,
agudas e cronicas, do

.'
a,perlolb.

genito-ul'inário em > alLbol o

sexos. .

.

u';"nçHs do aparelho .Digesti:V,
e do sistema nervoso .

Horário: 10'h ás 12 e 2'h b f

Consultório: R. Til·a.:!entes'- 1:

iO Andar -- Fone: 3:!4.ô.·
Resid"ncia: R.' Larer,\a CO'J,1

.inho, 13 (Chácara do EKpLlntíe
- Fone: 3248.

ISS'IONAL
..•...•...····,...·...·...·...·...·...·...·...·..·...·...·...·...•...'!..•...•..•...·1� � � � � � + � + � + + .. � .. � .. v� .,+

+1' " ....
T' •••

D& NE'�I,I���RONE. I ;i: '0' E 'S'TADO' :1:
-.

:::n��do J:���i:.:CUI���:er���l;�1+::.' ' .::. Plantões de Farmácias
1 sábado (tarde) Far�1ácia' Catarinense Rua Trajano

do Brasil ..'
.

RIO DE JANEIRO
_

+:+ Aos nossos assínantes -da Capital avisa- : 2, '. domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
Aperteiçuliunenco n,. "eaBa de +.+ mos que a entrega de O ESTADO é feita à I:. 7 sexta-feira (fer.) Farc. Noturna Rua Trajano

saud; São MtgueI" � ..'
Prof .Ó.e ernando Paulino .+t" noite, devendo estar concluida às-6 horas. : 8 sábado (tarde) Farmácia Esperança R. Cons. Mafra

Interno por 3 an".. do Serviço +;.+ Pelo telefone 3022 receberemos 'reclamações
• 1.4 9 domingo ,

Farmácia Esperança R. Cons. lVIafra
de Cirurgia : .+. 15 sábado (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

Prof. Pedro de Moura ..... de qualquer 'átrazo ou falta na entrega. ":
OPERAÇOES • • c 16 domingo Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

CLINICA DE ADULTOS +.+ f
DOENÇAS DE SENHORAS e-s..v -22 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto

CONSULTAS: l'iàriamente das � ., � � .. � � � � � -+ ., 23' domingo Farmácia Modêrna Rua João Pinto
7 _ 9,30 no Hospital de Co1ri, __..-_�..-v- -.- _ -.-.- .- _ :

29 sábado' (tarde) Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43
dade. ,

.,. A HORA DO

RESIDtNCIA _ Rua Duarte
30 domingo Farmácia S. Ant. Felip. Schmidt, 43

Schutal, 129 _ Telef. 3.288 - TÕNI(:O .ZENA
O serviço not'urno será efetuado pelas Farmácias

Plor lanôpo lis;
,

, Santo Antôno e Noturna, situadas às rua Felipe. Scij-
DR� CEI:iAR BATALHA DA midt, 43 e Trajano.

SILVEIRA A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

Cirurglão Dentista da autortzação dêste Departamento.
Cltníca de' Adultos' e Departamento de Saúde Pública, em Agôsto de 1956

Crianças Raio X Luiz Osvaldo d'Acâmpora
Atende. ; com Hora Max. Inspetor de Farmácias

cada •

Felipe Schmtdt 39 A Sa-
Ias 3 e 4.

A D V O.G A .D .0 S I'�o PRI�-�'�o 5lN
DR. JOSf: MEDEIROS

.

, VIEIRA
_ '.\DVOGADO -

Caixa Poatal 150 - ItaJa'
Santa Catarina.

DR. CLARN9 G.
. GALLETTI

_ ADVOGADO -

Rua Vitor Uei�5les, 60.

FONE:: 2.4i:8 ,

Flori"n.spolia -

...------_ .. -- --

DR. ANTONIO GOl\lES Dl
ALMEIDA

_ ADVOGADO _.

Escritório e Residência'
Av. Her�ilio Luz, 16
TelefonE" 334(,
•••e ···�···

DENTlSTÁ�
•

DR. SAl1UEL .•· \)NSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA'

Clínica - Cirurgia Bucal -

Pro tese Dentária
'Raiol X e -Infra-VermeUao

DIATERMIA
Consultório e Residência:
!tua Fernando Machado, D. �

Fl'ne: 2226.

Consultas: dad 8,00 àl II he.

,ras e das 14,00 às 18 horas
Exclusivameniil com hOI··a mar

cada.
Sábado - das 9· as 12.

,DR. LAURO CALDlUn.1
DE ANDRADA

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediftc,

Partenon - 20 �Ildar - IIJ!Ib
203 -- Rua T.mentt Silveillá,' l

.

Atende diáriamente das 8 ii

11 horas
, 3as' e 6as Aas 14 ai 18 hota.
-- 19 as 22. horal.
Confecciona Dentadu'ras .. POli

es móveis d.. Nylon.
Telefone: 3666 .

MINISTÉRIO DA AGRICULTURÀ
SERVlÇO FLORESTAL

DELEGACIA FLORES�AL

I REGIONAL
'E FRAQUEZA, TOU�CO ZEN.I

. "ACORDO" COM O ESTADO DE

,uA MESAl l· SANTA CATARINA
A V I S O

A Delegacia Florestal Regional
no sentido de coibir, ao máximo po��
sível, as oueimadas e derr-ubadas de mato, afim de impe-

.

dír os d., ....<.:strosos efeitos., econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprtetârtos de terras e lavradores em ge
ral, para a exigência do cumprimento do Código Flores
tal (Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBA'DAS DE MATO
Nenhum ;:.roprietário de terras ou lav;ador poderá

j.roceder que;••iada 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 a penalidades..
REFLORESTAMENTO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais em

cooperação, que mantém no E'stado, dispõe de mud�s e

semfólntes de espécies florestais e de ornamentaçãO, para
.

fornecimento aos agricultores em geral, interessados no

reflorestamento de suas terras, além -de prestar toda
orientação t.écrticá necessária. Lembra, ainda, a possibi
lidade da obtenção. de empréstimos para reflorestamento
[lO Banco do Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos
--

tlorestais; para a

)btenção d.e m�iQres esclarec.imentos e requererem auto
rização de Hcença para queimada e derrubada� de mato,
'devem dirigir-se. à� Agências Florestais Municipais ou

diretamente a esta Repartição, situada à rua Santos
Dumont nO. 6 em Florianópolis.

Telefone: 2A70 - Caixa Postal, 395.
Endereço - telegráfico: Agrisilva - Florianópolis.

3. C.'

'Fotocópia
Máxima perfeição e rapidez .

Rua - Jerônimo Ioelhe,
Ediílcio João Alfredo.
Sala 18 - 10 andar. ,

.

� • ..;.._...,_.,-_r..

Viagem com 'se'guriloça
e rapidez'

.

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS- DO
..

RAPIDO '��SUL:-8DsILBIBO)�
_FlorlanópoUI - Ita1sf - JOÍnv-ille � Curitiba
,

.

AgênCiã:
• �-'. ....._ �_.:' .......JJ;o.' �

1\01&. Deoooro
-

esquina da
Rua Tenente :Silveira

Expressa Florilnópelis tlda.�
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA •

Transportei! de Cargas em Geral entre: FLORIANúrO
____..

;,;;
.. ====-:::'== LIS, JlôRTO ALEGRE,_CURITI�A, SÃO PAULO, RIO

.

DE JANEIRO E B�LO HORIZONTE.

o ESTAri8''_
.

ADMINISTRAÇÃO ,

Redação e Oficinal, 1 raa Coa
Nlheiro Mafra.' a. 160 Tel. 'IOZ2
.,- Cx. POlital 189.

.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS r. D.

AQUINO
nepresentallte. :

RepresentvçõM A. S. Lara
Ltda -

RL3: Senador Danta•. 40'- 6"
andar.

DR. ALVARO ·DF feL: 22-fi924 Rio de Janeir(
Rua L5' de Novembro 228 Ií'

CARVALHO �,1,," ,"I. ,,12 - São Paulo
MÉDICO Dl!: .CRIANÇM . Assinaturas anual .: Cr$ 800,00

t'UERICULTURA - PEDIA-T"l.·
_.: ALERGIA INFAN'IIL Venda avulssa Cr' 1,00

('.')nsultÓrio: -- Rua Tirada,,· \nÍllldo mcrliante contrito.
tes n; 9 - Fone:· 2998. .

;")s I)"i",inais, mesmo não p"
.

Resldên�ia: -- Av. Hercme ·'i'·""",. �i\ú serão devolvido •. -

Luz n. 156 - 'l�el. 2.5:10, \ clh·(·..,ân não oe re'lIonsabillu
. ,.'

, Horárío: - Das 14 àd 18 ho pE'lns cone'" emitido! noi ar- Rua Dr. ,C!lrmo J... ettu, 99

DR. JÚLIO DOIN "tas �iá.riamente tigos 1I1>8Íl FODes: 32-17-33 e 32-17-37
VO:IRA Atende "RIóMAR"
"Mtmco ;-.' INFUl.�_ .....OES O1'EI8

ESPECIALISTA. EM' OLHOS DR. 'NEWTON End. 'T'eleg "RIOM.ARLT"

. ()UVIDOS, NARIZ E 3ARq_ANTA D'ÁVILA O leitor en{'(lntrará, ne�t. co-
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pílrto

TRATAMENTO E" OPERAÇOES CIRURGIA QERAL luna, informações' que n�cessita, Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuadas pelos 'nossos
lnfra-Vermelho - N�buliza11ão·�· Doen.ça8· de Senhorai. _, Procto- .liil;·'fll11ente. dv imediat�: allentes

.

.

...
Ultra-Sq� .'. .,. logi'a _ Eletricidade. M édi.-.a

.' 10R,NAlS .

T"lefo:u.
(.r.atamento de slOus.lte 1�1l1 Con!;'tltório: .Rua VÜU1: Me,- O ,1:stallo ....••..•..• _ ,. 1.0!2

. oper�çio)' .' rel�s n. 2.8.--: Telefone: :tl07,

1
A.,G.'lzeta .....•• " .•.• 2.656

Anglo.-retlnOSCOPla
- Kecelta de

I
éons'ultas" Dlls 16

'l.iOrad
eu, Dumo �c ,. ,,# ........ 8.679

Oenlos - Mode.rno equlpalDento 'diante. .
.... '_ .

'

. Imprensa �" 11 ••..• ,... 1.6�8
de Oto-RlnolarlOgolo&la (6nicc.:: Resid�ncia:' Fone, .3.422 ", HOSPI1'Ai!�

.

no Estado.) "

. .' ': Rua'" BÍúmenau n. 71.
'

. Caridade:
Horário das 9 às. 12.' hOl'a•.e. ,� c' .. '. (Provedor) ....•..•.....• ,a.IU ---............,-...----------- ... - . ..::;. ---

da���6su��ó����oraRu�Vit:r Mei-:!·�D:ril A;':"''r�,ON'''''I'O·"jJ'A'l'ISTA lfe���l��m��·::::�:;�':'.:::t��� EMPRE�A' NACJONA.·L 'DE NA/VEG,A'·CA-Oreles 22 - Fone· 2676; _ .....'- , ..� , ... -.," 'O""' .L",a.;. ..

.
." Militar

'

111'1
Res. - Rua. São Jor&' 20 - JUNIOR �ão Seb��úã�" ·(ê��'· 'ci� •

Fone 24 21. ;, .

�' Saú,fe)
-

0 -·1.161
,.

__

,....
-

__-.-.',-,"";c"";��.��,---:-:.�;;";,:"',ioO.-,",�._""::.T;_"'� CLtN1f\����f�ZADÂ QE M�!�r��;�:a �����:. ���� 1.121 HOEPCK�
.

Consulta� \lu 9 á.. 11 horal CIIAMADOS ua. .

12�FI " éO'�!Í ... P�-dr;1!,)41"Ul!linho. Co�:��!SBO�beir08 :U�I_ .dIVI"-ft.�I}TO·B· «CARLI Serviço Luz (Raclama- 11 fi U qU
ções) : U04 ITIN.RARIO

·Po!.ícia (Sala Comisiiário :. 2038 .

1'_'., LOBAT.-O. Polícia (Gab. l'elegâdo) Ú94' .
SAlDAS DE

DR. . COMPANHIAS DE'
---- I D A ./

FILHO' . TRAN_SPORTES Fpolis
.Doençal do aparelho resplr;stórlo fAC .. ,',... :............. '.700

.

.

TUBERCULOSlt 'ruzeiro óo Sul 2.500

.RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA P,l,l.n!lir
.

.-.; -:....... 1651
_ DOS PULMOES \ al'lg ".. l!:S26
C\rurgla do Toras Lúide Aéreo . . . . 2.402

Formado pela FaculdaJe Nado.- Real . ,.... 1.'I7?

Nu.-- nal de Médidna, Tislolllgil.ta. Scandinavai 2.3011
'. isi-ocIrUrlrião tio U'18Jlital "". HOtÉIS

, .

rêu Ramos
. Lu", . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.021

Curso de especialização pela Magestie ,. 2.276

S. N. T. Ex-Interno e Ex-a.. i.- _ etropol •.•. 3.14'1 As partidas de FlorianópolIs são' ás 24.00 horas, e do
tente -le Cirurgía do Pr!;f. U&o" a !'orta 3.321 do de .i-aneiro, ás 16.00.

ao� :Jãbados). Guimarães (Rio). aClque . 1.449 .

.
.

'- .

R 'd'
.

R V·
Cons.: Felipe Schmjdt, 18 - Central.................. 2.694 Tanto na Ida como ra Volta o navio fará escf'a �OR

eSI �nCla: ua Iscon·
I
Fone 3801

,.

Estrela , .. '..... 1.1711portos de São Sebãstiãor Ilhabela e Ub-atuba
' ,

de de Ouro Preto, 123 -. Atendo em hora marcada. Ideal . .....••. ,...... 1.11110 Para melhores •

f
.

a õ d'
•.. .

Te! 3559
.

"1-�!llM""'"
Res.: -: Ru� .,Es�vel Junll\r, "!'ITREITO '-;�.

m orm ç.es, tr1Jam-@eàsé-dede
, .,. :l.IIIIRI. 80 - 1'0De: 1111. :: Di.qll.

'.

.. 1lm�1'!1". À}·u4 ..CoDs_eJheiro Maf"'2, ,80 - T1l1efo'u 22�12,

Matriz: FLORIANÓPOLk
,Rua Padre Roma, 43 Térreo
'l'elefon'es: 25-34 (DepóR ito ,

25-35 (Escritóri("
Caixa Postal, 43ó

End. Telell. "SAND1�ADE"

CURTTTRAFilial:
RUli Visconde do Rio Branel;

332/:-;6
. 'j';,lefoTle : 12-30

End. Teleg. "SANTlDRA"

.\ gêneia: POnTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do EstadC' 16f5/'{{j Rua Comenda�or' Az.evedo,
64

.

Filial: SÃO PAULO
I

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-.17-33
At€'!nde "RIOMAR"

Eild. T.?leg. "RIOMAHLI"End. Teleg. "SANDRADE

Alinda: RIO DE JANEHW
ClRl�..ar"

Agência: BELO lIORI
ZON'fE
"Riomllr"- .

, ,,11 id,l And' 1S.' 87i::B
Telef0ue: � ,,0-27-
Atende "RIOMAR"

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR,I

Consultem nossas tarifas. 'EXPRESSO FLORIANórOLr .

-Fones: 25-34 e 25-35 _.

ITAJAI
.-, V O LT A
RIO' 'SANTÓS

24-9
7-10
20-10
3-11

18-9
'2-10
15-10
28-10
11-11

19-9
3�10

1.6-10
29-10
12-11

26,9
9-l0'
22-10
5-11

•

JARMÁCIAS DE PLANTÃO
-,

-

.-M t;: S D E S E TEM B R O
DEPARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

.

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR

CASA PROPRJA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

SUA

lótes, casas, sitias, chacaras, pinhais e outros imóveis de
grande importância e oportunidade para os melhores

negocios
POSSUIMOS PARA VENDA IMEDIATA

Casas e terreng� nesta Capital, no Sub-Distl"ito do
Estreito, Coqueil'os, :Bom Abrigo e Trindade. Otimas
opoÍ'tunitlades, locais. de grande .futuro e a preços ver

dadeiramente convenientes.
.

'l'rafar Edificio São JOl'ge, Sala 4.

•".

o�u �n l
"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

rua Felipe Schmidt

Filial "A Sob.erana" Distrito do Estreito - Canto
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Jaràim da Fantasia
PARA A URANIA

.Em minha alma, irrgenua de 'critlnca
nasceu um. dia a idéia �ingular:

.

À terra dar as formas mais eatranhas

e em flores, sentimentos cultivar.

Lirios plantei de imaculada alvura

para a amizade neles florescer.

Com rosas de perfumes' e de doçura'
(ruís ao amor tambem enaltecer:

Depois, em lindo sonho de magia,
plantei cravos, violetas, açucenas

e quedei-me orgulhosa, a contemplar

este jardim de minha fantasia.

\. Mas um dia, a saudade (que irenia l)
cresceu no meu jardim, sem eu plantar ...

. '

- .,.._.._.tij.....,._......,..../'\....._._....

ANIVERSÁRIOS

CARMEN VIANNA
...·..........._·...._·.·�5......�_·

,I
- ��nina Aurea-Maria

�" Ferrari
.

- sta. Zenita Cardoso de
-

FAZEM ANOS HOJE:
Souza

- menino Nelson José - sr, Mário V. da Silva

Martins, filho do sr. Hélio - sr. Célio Brito

Martins e de sua exma. es- - sr. Zanzibar do Nas-

pôsa d. Zení Martins cimento Lins
- sr. Oswaldo Lentz, - sr. Manoel

funcionário Idos Correios e Primo

Telégrafos
- sr. Japy Fernandes,

prestimoso representante
comercial

-- menino Carlos, filho
elo Sr. Silvio Machado e de

Sl!:]. exma. espôsa

- sr. Luiz Vieira
- sr. Migue] José Ouri-

ques, funcionário da Im-I
orensa Oficial" I
- sr, Franc'isco Grillo
- sr. Maurílio Moreira

'Leite

Prpfeiturà MunicIpal
Florianópolis·

IMPOSTOS SEM MÚLTA ATÉ O DIA .30

De acôrdo .com lei recent.e, votada na 'Câmara Muni

(ipal, podetão ser pag-os àt� o dia 30 somente, s'e� mui

ta, os impostos terr�torial e predial.
Dessa forma, todos os interessados deverão dirigir-

8e à Prefeitura Munich)�l para saldarem seus débi

�;os, que se1'1'.o cobrados selI1 multa até o dia trinta do.

corrente.
"

de

Depois' desse prazo, os impostos serão

com um acrêscimo de 20% de multa.

FlorianGpolis, 26 de Setembro de 1.956.'

-:*:-
EDITAI". --.

JUROS DA DíVIDA CONSOLIDADA

te' ao exercício de 1955.

Contadoria MunicijJal, 2G' de setembro

ALEIDA F. KOWALSKI
Contador'

de 1956.

---
-----

--�--------------

Corso «SqUctos SaraIV8»

� (R�GISTRADO)
.. DACTILOCRAFIA E TAQUIGRAFIA

< PROFA. LíGIA DQS SANCTOS SARAIVA

� PREPARA TAlVIBÉM PARA

.. CONCURSO DE DACTILOGRAFIA.
•

t' ATENDE AOS INTERESSADOS, DIA.RIAMENTE,

� DAS 9 ÀS 12 E DAS 14 ÀS 18 horas.

� EndereçO:. Rua Felicial}o Nunes :'ires 13

O;
TELEFONE- 3113

�
�

MATRíCULA SEMPRE ABERTA,

. TOQUIO, 27 (U. P.) - impelido pelo tu.fão. Este le-

O tufão Harriet danificou vou o navio japonês "Hakó

três navios que transporta- san Maru", de 4.300 tol�na
vam um total d� _200 pas- las e com 174 passageiros e

sà'ge-iros ao varrer os 'mares tripulanfes' a bordo, a en

da China Oriental, passàn- caLhar na ilha de Amami

do a envolver as cidades -Oshima, - entre ó Japão e

principais do Japão, com Okinàwa. O Serviço de

rajadas violentas e chuvas Guarda-Costas japonês in

fortes. Não existem ainda formou que tanto os pas

informações quanto ao des- sageiros como os tripulan
tino de 34 tripulantes que tes encontram-se fora de·

apresentavam-se, segundo perigo. O .,cargueiro pana

informaram pelo lpldro, pa.:- menho "Venus" perdeu a

ra abandonar o cargueiro hélice nas aguas agitadas
britânico "Bedford Ealr", em tôrno, das ilhas Bonin e

de 1.129 toneladas, que estava ,sendo r.ebocado- para
i

abalroara um �cife de cO-. o pôrto japonês de Yokoha- !

ral, não muito distante da I
ma por um petroleiro da:

costa nordeste de Okinawa,
I
Marinha dos Estados Uni':

De JULY VOGUE é êsse inte

Sába:ô-o, 29· de

luoldG'ias na de
co,ravãl do I,ar

saia�

cobrados'
' (FOTO TRANSWORLD)

SôP A DE AGRIÃO

De ordem do Sr. Pi'efejto Municipal, torno público, 'I N G R E D I E N T E S :

para conhecimento dos interessados, que, a partir ete 10.
.

3 xícar.:ls de caldo de g",-

fi 15 de outubro próximo, esta Prefeitura pagará os ju-
I linha r

.

]'os de apó]ices e títulos da ,dívida consolid�da, referen- 2 cebolas p{'quenas, bem

picadinhas
3 raminhos de salsa
3 cabeças de aipo picadas
1 môlho bem farto de a

. grião
,3/4 de colher de chá de sal

,
1 pitada de pimenta

1/2 colher de sopa de man-'
teiga ou- margarina

1 lata de bom tamanho de
leite em pó

6 rabanetes 'cortados em

rodelas
Maneira de faze,)_. :

1 - Lave bem o agrião e
.

tire fora os cabos. Pi
que depois as folhas.,
as sabeças de aipo e

( . a salsa bem miudinha.

� 2 -- Coloque 'numa panela
� em banho maria, os ve_

/.

� getais, a cebola, o cal-

-::::-.-.........
• ....,....w_......- ......_.��":'·.w.............._�••••••-..-_. do da galinha-, o sal, a

Violento tufã'o danifica navins e açoita
'

�:lm�:��aer;�a�anteiga
"d d

I 4 - Acrescente o leite em

CI a es Ja'ponesas I, pó e �onz.inhe mais 5.
minutos.

5 - Enfeite com as rodelas
de rabanete, antes de

�r.IN� �enª upg�a d�n.º. Oi�mi�Uilômel,"" ),r�.
;;;;:000

New Y�rk - ,Para en- gue. de canos de água e cinco
<:»

tender New Yorkié preciso: OsIng'leses a rebatizaram mil quilômetros de esgôtos. .

.

"""1M:��;i�
coiihecer-lhe um pouco a . em honra ao Duque de Tem 500 hoteis, 12 mil q

I
por SINHÁ CARNEIRO

histór-ía, I' ,York, que saria James II. restaurantes e 23 mil acres CONSI.'UORA DE HIGIENE INfANTI� DA J-OHNSON & IOllN.SON

'I'al história começou com Foi em New York que florestais inclusive -o Par- "COMO DAR'BANHO AO ço por pedaço, membro por

o melhor negócio imobiljá- 'George Washington tomou
.

- I TIEB1l:" (I)
_

membro. Aplique o óleo

rio.do ano de' 1626. • .posse como primeiro Presi- MINISTÉRIO DA AGRI- O primeiro banho que, vo- com cuidado, sem esfregar.
. CULTURA

Naquele ano Peter Mi- dente dos Estados Unidos,
SERVIÇO FLORESTAl"

J

c� dará �o seu filhinho se- Tenha o cuidado de limpar

nuit comprou o· que hoje é em· 1789.
"A

� d- FJ t '1" ra, provavelmente, um ba- todas as juntas
.

e dobri-

New YOI'k por' 24 dollars de A cerimônia teve lusar cor o ores .a com o
h d /1 G I t h d I tre d di

�

E t d d S t C t
. " n 10 e o eo. era men e, os n as a pe e, en re os e l-

W II St tt s .a o e an a a arma /.

bugigangas. em a re. medicas, recomendam que se nhos das mãos e pés e de-

Os holandezes foram os Aliás, Wall Street tor-
I
use o óleo para crianças em baixo dos braços. Retire o

primeiros a cólortlzá-la. nou-se um símbolo do pro- I vez de agua, enquanto o excesso de óleo com -algo-

A influência holandesa gresso econômico da cida- I
umbígo ,

ainda não estiver dão limpo e vista o pequer-

ainda hoje está presente de.
I
completamente sarado ou rucho.

nas côres da bandeira da O Banco de New York se O' bebê fôr ainda muito Se o 'bebê tiver aquela

cidade: laranja, branco e foi fundado em 1784, e ali frágil '

e fraquinho. Você desagradável crosta do cou-

azul. Estas são as-côres re- também se fundou, 10 anos também dará essa especte 1'0 cabeludo, massagie a ca-

ais da Holanda. . depois
.

a primeira. compa-
.

de banho sempre que o be- becinha levemente com óleo

Também certos nomes' re- nhia de seguros.
< bê estiver resfriado. para crianças, ,deixe amole-

'1
f'letem a origem holandesa. Em 1792, de baixo de uma I Um banho de óleo para cer durante a noite, e lave,

Nomes como Flushing e Kill árvore, na' famosa Wall
i

crianças poderá ser dado a no dia seguinte, com água

"1
Van Kull, - Street, um grupo de. finan- qualqüer .hora do dia, teu- e um sabão suave e neutro,

:
Chamou-se- New Amster- cistas fundou o Stock Ex- do-se, somente, o cuidado especialmente feito para

dam até 1664,-quanGo os in- change, ou Bolsa de Valo- de não dá-lo imediatamente crianças .

..l,1 !..���,;.�!. .e!!_�._l:��.�.:�,....��' 'l·e§. após ou logo antes de uma Muitas vêzes, um banho

Enquanto isso, .

o porto I

refeição.
.

de esponja é um calmante

se tornava um centro inter-
"

'1'1'. ULTIMA
.

nacional.
I A _pr'imeira regra para ideal para um neneeinho

todos os banhos do. bebê é irritado ou suado. Na prâ-
Em 1800, New York já,'

.

,I,
-

era a maior .cidade' do país. I ter TNDO à mão, antes tica, é semelhante ao banho

,

- .,M-ODA
mesmo de tocar na

criança.,
de óleo, só que se usa um

A abertura do Canal Eria,
em 1825, deu novo impulso i Você precisará de uma esfregão macio, água mor-

,

I manta para a.gasalhar o. pe- na e toalha _em lugar de

ao desenvotvimento econô- _
_

.

I t
/

I Sou o caxinguelê _ o queno banhista, um Vidro óleo e algodão. Esses ba-

mico (a me ropoe., d h
-

f
/ .

d

Em 1898 os cinco distri- amigo das florestas _ es- de boca �arg� com pe aços n os sa.o aceis e s�erem
tos _:_ Manhattan Bron I colhido como' símbolo do de algodão, oleo morno pa- dados, limpam o bebe e o

Brooklyn Queens' e Ric�� Serviço 'Florestal do Minis- ra crianças, um pires, um resfrescam, mas jamais se

mond � uniram-se para tério da Agricultura... "
pedaço de �apel para col�- comparam a� gra�de prazel�

formar 'a. Greater New Moro na floresta e pre- cal' o algodao usado, reci-. que essas crfaturinhas sen-

York, ciso dela para viver.
I piente para fraldas servi- bem quando são mergulha-"

Cobrem êles uma area Concito todos os cid�dões I das, completa muda de rou- das em água morna, e po-

de 320.26 milhas quadradas, a agirem em sua def'êsa, utd- pinha limpa, almofada, pe- dem esperrucar à vontade na

com um valor de proprie- Iizando- a com critério, sem-] daço de cortiça ou de sa- banheirinha. Qua?do bem

dades que se eleva a 18 bí- destruí-la. I' bão para espetar os alf'íne- preparado e bem dado, o ba,

lhões de dollars, Preste sua colaboração se- tes de segurança. Se o be'-' nho de banheira realmente

O porto de New York é guindo as recomendações do
I
bê receber a mamadeira de- . pode ser o ponto alto do

. tão amplo que dentro dêle Serviço Florestal no contrô, pois do banho, será bom' já -dia do bebê. Na nossa colu

caberiam os outros seis, le de derrubadas e queima- ter o leite pronto e à mão. na da s-emana vindoura, da

maiores portos do mu-ndo. li das de mato. )
. Talvez seja necessár ie- .remos alguns conselhos nes-

Cerca de 40 por cento das Consulte o "Aeôrdo Flo- mais óleo do que o contido se -sentido. Até lá, minhas

importações norte-america- restaI" c�m o E�tado de San-Ill\l- pires. Para aquecer o' amig.as.

nas aqui chegam por êste ta Catarllla a r�a Santos: óleo e mantê-lo na tempera-'
-----------

porto.
I Dun:ont, .6 �u C.alxa Postal! tura desejada, simplesmen-

E 50_ por cento de todas 1395 ,Flona,nopohs -::-__�:_C. I te coloque o v�dro numa.

as exportaçõe$l ,Saem de DR. ALFREDO RODRI- panela contendo agua quen-

1ew York
.

l'
GUES DA ROCHA r,e. Aí" é só d.erranmar a

Não é exa�er? dizer"que Clinica Geral _ Cirurgia _ quantidade desejada no pi-

,) centro economlCO do mun- Partos res. TRAMA METÁLICA. NA

d� � esta cidade eXtl.'�,9rdi-1 Consultório: Rua ,Ce!.
-

Comece por despir seu' CONFECÇAO DE TAPÊTES

nana. _

..

. Pedro Demoro, 1663 - So- filhinho e a�J.Salhá-lo na LbNDRES (B.N.S.) - O

'Palvez,)..a"-"me-Lho'l�- ,.def-ini� .bradQ,. .' mant::1 de flanela. Descubra
_

•

�

I . _... ioC'".� r�''''''' �
._,

'.

çao_ de .New Y,�rk esteja 1 Residência: Genel"�d Val� somente a parte que vai.

nas seguIntes clfras: gas Neves, ,62 - Efitreito. limpar. Mergttlhe um chu,-

Tem 15 milhões de quilô�" Horário das 14.às 18 ho- maço de algodão no -óleo e

netros_ de linh��_ \elefôni- Iras.
-,

I
passe-o pelo corpinho, peda-

ressaiit� ··co:,tum,e. em. lã. SaiaJl.té

(l cintuta. Cola pe"quêna"'e punho�
virados. Dois bonitos bolsos com

pletam a elegância. b casaco· i

num estampado diférente do da

: Blperlm,en·ta boje

,ir para. a mesa..

I

emprêgo de fios metálicos

�p3ira adi.cionar brilho aos

vestidos e aõs tecidos para

estofamento já é bastante

comum. Segundo se informa

uma firma tapeceira britâ

nica, acredita-se que. pela
primeira vez empregar-se-á
na manufatt{ra ,de tapêtes
fios metálicos de "Lurex".

Acaba de ser lançado no

.mercado os tapêtes "Lurex

Brussels" nos quais �s fios

dO.urados "Lurex" são sa

biamente usados afim de

ressaltar os padrões rosa

contra o fundo az�l cobalto,
verde maçã ou rosa escuro.

- A firma produtora reali

zou exaustivos testes de uso

que demonstraram que o

emprêgo ·do "Lurex" de ma

neira alguma diminui o tem

po de duração do tapête. O

tapête "Lurex Brussels" foi

submeetido a 1 prova prá
tica ,de uso no chão da fá

brica para ,determinar se o

fio pegaria nos saltos dos

sapatos. Após os testes o

mesmo não apresentava des

coloramento tendo mantido

-(�,,;
. A

PROGRAMA DO MES

:1eu brilho e dureza.

Esta nova' idéia em tapê·
te não redunda em dificul

dá.de -para limpes,a. "Lm'ex

B.russels" é limpo da mes

ma maneira que um tapête
de lã comum.

I

SETEl\1BH-O
•

I

.......

Düt 29 (3) - 'Jarde Soroptimista às 1600 ho-:'�
raso Um elegante chá de caridade, CaIU

a excelente orquestra do Veterano.
Mesas com a 'Diretora do Clube SOl'opti
mista, Dona Adélia Amim, Casa Treis
Irmãos.

r
I \

'
.

.:..

PINTOR

Augusto Silva, contrata

quaisquer serviços 'de pin
tura - Rua Ferre.ira Lima
- fundos.

����k••
'�
.'

--.:oo���__

.it,·,

,
� . ...:,
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.

���[i�
Inaugura-se bóie�ô EstadDaltderCivfis�

Com a prova dos mil metros, contra relógio, o Departamento de Cicli$mo da FAC. dará início hoie. às 14 horas, ao, Cam- .:.

peonato 'Estadual de Ciclismo! o qual dados os preparativos 'promete 'ser dos maiores 'e mais sensacionais de todos o :i:
tempos. O local da prova de hoje será na rua Boca_iuva, onde há anos foi efetuado o certame besileiro. Amanhã pela ma- :�:
nhã teremos' a prova de resistência e à .. tarde a prove de 200 metros elímplcos. ,r� ·i·
+: +: +: +. • • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. +: +: .. .. +: +:... .. .. +:... .. .. +: .. .. +: .. +: .. .. .. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..

,' ",' , t••
*' "' �.� " + + + •..••..•• "." 1' + " " "."++ " "."....... ..." ++••_.� � �_••••� .+.

c.
.,

,
,

.'

c::
EXCELENTE ,RfFÔR(O" ÔB·TÊVE�·Ô ÂVÂ(

5 � ANTONINHO EM COGITACÕESS "
'

•

ruiU a I
E

•

-
c:::a
....
•

-
t::lI

NO 30° ANIVERSÁRIO DO TAMÁNDARÉ' F. "C.
,

Não passou desapercebí- para o foot-ball cataririense,
da à numerosa família al- na 'séde social do clube., à
vi-rubra do Estreito a data noite, presente .elevado 'nú
de quarta-feira última que. mero de associados, bem
assinalou o transcurso do I

como de elementos da im-
300 aniversári� de funda- t

prensa escrita e falada,
ção do, querido Tamandaré

1 representantes dos clubes
Futebol Clube, agora atra- i

A-tlético, .Bocaiuva, F'iguei
vessando fase de recupera- rense, Avaí e Dep�rtamen
ção, tanto que já conta com- to de Ciclismo da Federa
um número considerável de ção Atlética Catarinense,
associados, séde social e realizou-se a solenidade da
uma magnifica cancha com posse dos novos dil�igentes
pisq de cimento para jogos do vice-líder do Campeona
de voleibol, basquetebol, to da Divisão Extra de Pro
futebol ,de salão e que ser- .fissionais, tendo à frente o

ve também como "rink" de estimado esporÚsta Hermi

patinação, I1io dos Anjos, El,11possados,
,

'-

Naquele dia,' tão gra,to' logo, após fez-se ouvir o

NllSON�COM SUA PRESENCA AMEA�
1

CADA PARA O JOGO DE AMANHÃ
EM BlUMENAU

No prélio amistoso que.' cuidados do Departamento
disputoQ_ domingo passado I llJédico, sendo dificil a sua

"m Tijucas contra o Tira� pre3en.ç'a no jogO de ama

cientes e no qual triunfou nt.ã ('ln Blumenau,

por dois tentos a um, o Todavia o técnico, Saul
Avaí ficou có'm um elemen- zinho alimenta a e.§p�!:�Ilça,
to bastante contundido: de contar com o seu concur-'

Nilson, ponto alto da van" �o n0 choque contra o. time

guarda, que se encontra sob (1 .. Aduci VidaI.
IO••••••••�®�&�.$�G®8��.�G••••••••••••••••••

TAMANDARE X BOCAIUVA
Esta tarde o jogo em continuação/
ao Campeonato Extra de; Profissio

.

nalS.'
o certame citadino cla vNrpido tão somente pelo

Divisão, Extra de Profis- Paula Ramos, líder invicto.

810nais terá prosseguimen-' o ('on.iunto alvi-rubro está

to na tárde de hoje, no eg- firme e dis-posto a con

ti dia da Praia de FÓl'a,' .io- qui;otal' o titulo de campeão
gando. os conjuntos do Ta- da cidade. O "onze" orien

mandnré e Bocaiuva, am- tado por Bráulio, dos mais

1;03 do. Estreito, classifica- po.d!'l'oSOS que já possuiu o

dos na 'vice-lideranca e 30: 'I'amandaré, tem se exerci

l1Osto, respectivamel�te. 'j ta'do com afinco, melhoran-
i do de plrodução de treino

Com os' sucessos do pri- I para treino. Hoje, frente
me.iro turno, quando foi I ao quadro da Marinha, os

. tamandarinos esperam con-

firmar a vitória do primei
ro. turno. Todavia, os bo

quenses se apresentam como

um opstáculo dificil, es

tando mei3mo interessados
num triunfo sensacional.
Vamos, lJois, presencia,r um

coLejo rep�et01' de emoções i!

suspense na tarde de hQ-'
je,

! QUADROS PROVÁVEIS
TAMANDARÉ - Hélio;

..
Erasmo e- Jaime; Abelardo,

.

Bráulio e Sebastião; Dual'

I:?' Od!lon, Vermelho, Ce�ll
I ·e -Nenem, ;,

í BOCAIUVA - Girasol;
Bonga e Milton; César, Nil
son -e Tião; Carriço, Duar
te, Cefu:á, Cabano e ZacliY.
A peleja . principal está

marcada para telr início'às
15,30 horas, devendo, li -pre
liminar, entre os aspir�n
t�s ser iniciada às 13,3.0
horas.

.

orador oficial do clube, sr, pelo sentimento único de de
Armando Alfredo Furnen fender a hegemonia do fu

que foi bastante aplaudido, tcbol aqui praticado, Encerrando o campeonato
Discutsaram a seguir os 'Despontando neste ano, da LTD, em sua '. fase de
srs. jornalista Mário Freys- mais que nunca, como uma cl.issif icação, tivemos na

leben, cujo discurso estam- organização desportiva de tarde de ontem' a realiza
oarnos abaixo; jornalista credenciais elevadas, pos- ção do clássico Hercílio
Ilmar Carvalho, presidente .

suirrdo a magnifica sede so- Luz x Ferroviário, Joso
ia Associação dos Cronís- c ial que .estarnos vendo e êste que só interassava ao

tas Esportivos -de Santa Ca- desfrutando de posição pr i- GrÊ:mio, que luta por uma
na, foi suspensa a reunião

tari R" ld P' t
.

R '1' da it
.

d de -Iorningo próximoTvin-arma; cemaic o in o 0- VI egta a no concei o es- C:!,i,ssificação no turno fi-
di t d '1" d ti d t C it 1 ti douro, por não se 'acharemsa, Ire 01' . e . CIC ismo a por IVO es a �PI a , a 111-, nal, de vez que Grêmio e

F A C e Jorge Cher m ge Tamandar FC a t
' cs animais e.nPcondirões pa-, , , re ,'o ,e me a Hf;l'cilio estão empatados -

da Ra'd' G "t di' d I t d I I 1'a eOl'rida, motivado pela.

, 10 uarUJR, en o, o ('seJa a, rep e a e ouros I havendo necessidade de
'd t d I b b' 'f" vaei.nação,31', presl en e o c u e, em que em slgm Icam 'a sua 'ma;;:) um ,J'ogo para decidir -

'd I 'I
.)(- l(. *

rapl .as pa, avras expressado. eXIstência vitoriosa,. qual (1.�s dois teams dispu-
o agradecimento seu e da

�I b' 't b' . tarãQ 'i parte final do cam-
A Comissão de Corridas;

, " () u e que mUI o em le- .e
t

"

d t" t ddiretorIa as palavra:s con- .: ,

t. O
'

t,
,n eClpa amen e, .la es u a,

f d
'", pi'escnta esta terra, que em peona o.. Jogo en le os

para �o d.omi'ngo do dia 7 de'orta oras e o II1centlvo a
J.

' ' , ,

I I tradicionais rivais tl1baro-
I t' I d T

. )J'éVe sera munlClplO pe o i _ _ ." cntu 1;1"0, a organização de..u a pe o progresso' o a-
\'alor ,do seu progresso e' nenses nao teve ,o mdlce -

mar,,'jaré, Todos os orado- • '

d
cinco pancas que satisfa-

res foram fortemente aphiU- pelo labor' de suft popula-, teCI:lc� q,l�e
era e se

t
espe

;:o1m as exigências dos nos-

didos, c:ào, o Tamandaré FC ar- irar evr o ao mau empo
'lOS turfistas,

.

,'egimenta em torno de sua
,
r('h�ante, pois chuvas abun-

Em seguida foi ofúecido .

'b�xistência, a estima do dantes cairam so re o gra-
:l' ànunciado coquetel à im- 1 t t d t

, povo de Estreito e 'estamos 'n:{ 'll' (uran e o· o o rans-

prensa, .tomando parte to-
t d f t

.

� "'""'e" ela peleJ'a Mesmo as-
,. ,cer os. 'e qUe' suas u uras

,

L'�.l, l C
"

do� os plesentes. Usalam, ,

t
.

, ....J 11 agl'''doll plenamente ao
\

"
,_ glOriosas conqUls as e.no- "I < .

da palavla na ocaS1ao os ."_' d '" 'nl\blico presente, pela mo-
lomarão par�e nos pál'�os, a

srs J' • l' t M'lt F'l I
brecerao (la a vez mais 0_ I," _. ,,�el'em orgamzados seIs no-

, Olna IS a I on I 0- '"
d t' d t vlmentacao e pelo esplnto '

me A• 'I d' I' t AI .ue.rnos 'espor IVOS ' es a c.

',vo.s puro.s-sangue esperadosno VI a, ra la IS as -

j'prra 1 de luta dos antagonistas., .." , ,

11iro )CaI.deira e Jorge Che-'
< ,

I 'D d
,,' - Je L unttba amda nesta se-

i es e o II1ICIO o campeao
rem, jornalista Oswaldo IOF' ,- FC f

'

atual o Ferro�iário mos-
mar:&,

Silveira Alci,des Bonateli Igu�lrense -

,

az-se
i
t

"

'd' b '
.

Rei'nald� Prnto Roea cà��� pl'esen�e a esta ,solenld�de,
.

drou-se �als
h e.s�m ar�ça- Já s� cogita no meio po-

los.Silveira Arn�ldó Alfre- com vIVa. eufOrIa, pOIS o '. O' e mais, sen �
as atç.oes, ·lítico turfístico, da organi

d F" , , clube alVl--negro, fundado - Sela eqUIpe emons lava
zação.

-

e apresentarão de
, o.: �lrnen;

;

HermmlO ,do� em 'í921, a ,12 de J'unho, mais entendimentos em suas -

AnJOS e m t t t· chapas que irão concorrer la'zaro Bartolome'll• UI os ou ros, 0-
tem, como" sempr'e teve, no linhas tendo conseguido um

'

d 1 d' d'
,. às eleições da Diretoria no

'

..os ap au I, ISSlmos, Tamandaré FC üm co-irmão l'elo triunfo, pelo escore' de
Somente as altas horas 3 2 t t 'd próximo mês de dezembro,l ao apl'to' " qUHido,. cUJ'o reapareci- a, en. os ,consigna os

da nOite term f t (A postos s.enhores

Tur-r.' mou a es a mento no cenário futebo- por Xuxu aos 30" da P
:le confraternização e ca- l'stic atarinense é feste fase, ;Jaime, contra, empa- fistas): '�

.

Tendo cumprido, a pena

maradagem, tendo a dire-
I . o C,- "l(. l(' * de suspensão por seis me-

jado como 'um dos mais sig- tou aos 13', Reming aos 20
.

toriá do Tamandaré, num .

e LOlll'l'nho aos. 34,5 am-
Muito .breve veremos cor- ses imposta pelo T�_ J, D"

ni�ica:tivos eventos regls- rendo H' 'd d
'

gesto que muito a dignifi- tdA' pll'or:am para ferroviário
no IpO romo a eis que retorna ao apito o

ra os em nosso

ssocla-I"
o R' , d '�d ,I ,

ca e enobrece, . providen- , B .'.' h 40 d" �t;saca a mUhOS os cam.- sal g-ento Lazaro Bartolo-
ElOn e arr ellll1 o aos Iml-. - . , f

ciando o transporte, por SHa ", 'd:.c . 2 2 pe0es dos ,hlpodromos do. meu, da nossa Marinhff, de
" nulU a J.kelenCa, a.

R' S- P I I
conta, dos elementos da crô_, '

, .,", .

,I 10 e ao' alIo, conforme Guerra,
Renovan,do . a.s s1I1ceras .,' placar d fmaL As eqUIpes, 't

•

b' d' I

nica esportiva às suas re-" , , ,

R t
111 ercam 10 .., as negocla- �;eu reaparecimento ve-

felicitacões do Figueirense. Hel'clllO com Batena, a o -

d t 1 P
,

sidências, o que agradece-
.

•

I D d ,C' N W I çoes o nosso a ua resl- rificou-se no último domin-
FC, tenho' a honra de, em, e o e, attvo, ey e 0-

d te> S' J 'EI'mos proftmdam'ente penho- " I B "h P d
'

h -I
en ,_ r. ose Ias com os go, em Tubarão, quando re-

rados, nome dos Diretores, AS-I' nT1a:": arHrelrln?, eVrt1n ,o, daqueles, (Estejamos aten- feriu o clássico local Her-
sociados e atletas- alvi-ne-· rela, ernanl e a mlr,

t � "t :'I t"
, ' I F " ,

P' J'
o" para ai acon eClmento), cílio Luz x Ferroviário,"FGÍ o seguinte o discur- gros, expressar, de publIco, i

errOVlarlO com I.pa; a�- I * ·x•• )(-

so pronunciado pelo jorna- aos presentes, as cbngratu-; me e Bega; Carequll1ha, TI-, Louvamos
st'l,do das mais elogiosas

listfl Mário Freyslebem, re- lacões do nosso clube pela
I to e Edú; Xuxu, Lourinho,

a titu.de do sua conduta,
•. I

escolha dos\novos Membros Reming, Man,gueira e Nor- ------,_...:.- -�-�---.---.-.---.------,- ... --

Diretores 00 Tamandaré FC,j zinho, Ar?itragem: a cargo

e a. admiração àqueles que ,do sr. Lazaro Bartolomeu,

rinps: hoje cedem seus luO'ares à' -{oi bem conduzida e pelo
"Senhor

.

Presidente do re�ovação, pelo muito que
I
acêrto nas rr.'.1rcações mere-

Tamandaré F, C, souberam fazer pejos des- I
(eu \JS aplausos de todos

Senhores Diretores tinGE deste clube." , I auxiliares, NicolaU Kat.e.cipsSenhores Cronistas Es- - , j e Silvano Alves, Renda
.

. ._ - ._�'_.

portivos Meus caros senho- -

, Cr$ 11.130,00, Juve'ills;"''Her-
ees, I' I cílio Luz 3 a 1 e nos As'pi-
Ao grato ensejo

, �a ,co- Abatimento pa ra rames co�, a vitória de 1 a

memoração do trJgesslmo ° o Herclho Luz sagrou-se .

':mivers;irio de fundação da
OS.

'

.estlJ·da ntes "1' c�m!1.eãO invicto

_da. �ategó-
'

prestigiosa e brilhante so- na, .faltando tao somente

ciedade que, des,de 26 de '. enfrentar o Henrique Lage
setembro ?O ano de 1926, A ca,mpan�a d.os estud�n- p.ara consoUdar êste títUlO"

vem se prOJetando ·no bom tes pro abatImento nos m-I . Edgar,_N'unes
conceito esportivoí c�tari" II gressos no estádi? d.a F,C:
nense, .é 'motivo de mvul· F" ao que. tudo 1I1dlca fOI I CINEMA
,;ar satisfação, para o Fi-'! coroa,da de pleno êxito,

g�eirense FC, � oportunida-
;,
0!ltem o "pre�i�t?pte da

I Vende-se um projetor de
d.e de poder saudar Q valor F, C, F,; sr, QS!1l Mello,' cinema sonoro de 16 mn1,

e. a tradição do Tamandaré procurando, pOl� um. dos ini- Faz-se qualquer negocIO,
Futebol Clube, ciadores da campanha � Ó -Tratar à Rua Júlio Moura,
Trilhando; desde velhos c.olega limar Carvalho, pre-. na 13,

tempos, a jornada comum i sidente da Associaç.ão dos

do futebol' catarinense e
I
Cronistas Esportivos ,de

pr::Jcuran,do. sempre elevar
I
Sarita Catarina!. declarou

I) prestígip futebolí'stiço' simpatizar com ô moyimel1- Vende-se' Jlma,-7 pés cúbl'cos,
f1oría,nopolitano, Tamanlda- to, devendo levar o ,.assun- Mai:.ea "Champion"" A tra

r-é FC e Figueirense FC vi- to ao ConselhoArbitra) qU:e. taJ: neste jornal, das 14 às 17

veram . juntos, irman'ados dará a última palavTa, horas,

Ferroviário 3
,Hercílio luz?

pl'esentante do Figueirense
na solenidade da posse dos'

novos dirigentes tamanda-

Geladeira

O Avaí continua buscando ser lançado amanhã, tudo
reforços para o seu plan- dependendo do coach Saul- 1
tel de profissionais mais zinho e por estes dias de
que ocupa a liderança do
Campeonato da' Divisão Es
pecial de Profissionais, As
sim :\ que acaba de obter o

c:onclIl's'\l do dianteiro Beti
nho, ex-defensor do Fi-

.x g'uei rense, . o qual poderá

verá contratar o magnífico
cen tro-médio � Antoninho,
destacado valor do Fer-
roviár!o, de Tubarão, Mui
to bem, Celsinho! Assim é
que toe, trabalha,

TURFE EM FLORIANÓPOLIS
DIVERSOS

Conforrrie deliberação do
Serviço de Veterinária do
Jóquei Clu be Santa Catari-

"turfman" Hamilton Arau

jo (Foguinho), pela cola

boração que vem prestando
ao Jóquei Clube Santa Ca

tarina, destacando-se pelo
seu elevado gnâu de gôsto
ao turf'e, haja visto, agora,
sua aquisição de três ani
mais dos seis que estão' pa
ra chegar do· Paraná, além
dos que já POSSUe no Hipó
dro.�o da Ressacada. (Pára-
_bens Sr, Hamilton),

* * *

Atenção Srs, Turfistas:, ,

mnita atenção", '-

D�ntro em pouco, já em

pre1)aro,. será apresen tado
aos turfist�s catarinenses a

maior de todas as reuniões
das aIlreséntadas no .nosso

Hipódromo: Será a "b,omba
atômica" do ano em 'curso,
será ll"m espetáculo digno do

nos�o povo e dos nossos

turfistas,
Com outras: aquí estare

mos breve, Até lá,.

* * *

Ac&;,edita-se, e quase com

certeza a'bsoluta., que no

próximo dia 7 dê outubro,

* * *

F. D,'

VOCE SABIA QUE .

, <

..
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Clabo A V I S O
Avisamos aos 'interessados

! que por motivo de fôrça
maior, fica transferIda para
o dia 16 ele outubro, a rifa do

PINTOR

._ ._wI .. �.•�;::. .. �i

"Fogareiro a. Gaz", ela3 N01'

malistas do Instituto de Edu

cação "D�as V,elho".

Dia
'n, ·7c .......:--t'f"���::m:
tra vitalidade".
Esta opinião do Embai

xador Amaral Peixoto é ba

seada em entrevista recen

te.

Assim, qualquer 'jovem
colegial de Santa Catarina

poderá tomar parte, bas

tando, para isso, construir
uma "maquette" do 14-Bis
- o avião em que o brasi

leiro Alberto Saritos-Du-

CINEMAS Enlace
,

Aliás, convem acentuar

que as antrevistas de Ama

ral com Ike - em especial
a entrega de credenciais

dois dias após haver chega
do a Washington - repre

sentam uma distinção não

apenas para o Embaixador
mas para com o Brasil.

A saúde de Ike represen-
ta papel de destaque na

.tual campanha eleitoral.
Muitos eleitores temem

jue o Presidente esteja se

sacrificando, arriscando...se

lemasiado.
A tarefa de governar os

Estados Unidos e conduzir

BODAS DE PRATA
CASAL GUSTAVO NAIR ZIMMER

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30hs.

"Na Téla Panoramica"
Glenn FORD - Gloria

GRAHAME - Broderick
GRAWFORD em:

DESEJO HUMANO

1
mont fêz o primeiro vôo no

mais pesado do que o ar.

Em ·a Redação do Jor
nal mais antigo do Estado
de Santa Catarina (O ES

TADO) os interessados en

contrarão modelo e dados
No Programa:
AtEaI. Atlantida. Nac.

:1 política. exterior de uma

Ilação com tantos compro
missos internacionais é
uma tarefa gigantesca.

clescritivos cio aparelho.
ti. "maquette" poderá ser

construi da em qualquer ta

manho, obedecendo, no en

tanto, à escala das dimen
sões originais do "14-Bis",
para isso o concorrente en

contrará a respectiva plan
ta e indicação cios materi-

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

Não há dúvida que Ik_e é
imensamente popular.
Por isso mesmo o povo

se preocupa tanto com a

saúde do primeiro manda

tario e canclidato do Par
tido Repúblicano.
De uma forma geral, a

1!11·1t1

Mas se, por qualquer mo
tivo, êle ficar doente antes
do dia da eleição, poderão
iurgir grandes surprês3s.
O fato é que, se bem a

popularidade de lke seja
imensa, o Par-tido Democrá
tico é também um pm·tido
forte e bem org::lllizado. .

. nação encara com otimismo
'as possibilidades físicas de
Ike.

ais empregados na constru

ção do modêlo original, bem
•

como fotos do mesmo apa

relho, etn nossa Redação.
O concorrente deverá en-

tregar a "maquette" para a

Prova de Classificação, até
o próximo dia 6 de Outu

bro, no :Quartel General da
5a Zona Aérea em Canôas,
no Ri" Grande do Sul, por
intermédio do Destacamen
to de Base Aérea de F'lo

rianópol is.
O· julgamento dos mode

los apresentados será fei

to em duas-etapas :

Pi-imeira - PROVA DE

CLASSIFICAÇÃO
A ser realizada, em cada

. I

Zona Aérea, pera Cómissão
Executiva Regional, no dia
7 de Outubro de 19.56.
Segunda - PROVA FI

NAL
A ser realizada no Dis

trito Federal, pela Comissão
Executiva Nacional, 'no dia
20 de Outubro de' 1956.

O julgamento dai? refe

rid3s provas obedecerá ao

seguinte critério:

CONSTRUÇÃO - de 1 a

5 pontos, pela perfeição.
DETALHES - De 1 a 5

pQntos, pelo maior número
.

incluído.
ACABAMENTO - De 1

a 5 pontos, pelo esmêro.
Constituirão prêmios, pa

ra estas provas:
10 lugar - Viagem de

ida e volta ao Distrito .Fe

, deral com estadia de 7
dias.

20 lugar - idem, id"em.·
30 lugar - Prêmio a ser

oferecido pela Zona Aérea

40 e 50 lugares - idem,
idem.
Uma nota importante : Os

primeiros colocados deve

rão ser portadores dos mo

delos premiados, e que con

correrão à Prova rinaI.
PROVA FINAL

I
1 ° lugar - Troféu San

tos-Dumont - Viagem com

acompanhante, pelo Con
sórcio Real-Aerovias Nacio

nal, a Miami, Estados Uili
do.s e estadia dê 10 dias pa

ra assistir no 30 "!Cing
Orange", concurso interna

cional de aeromodelismo, a

realizar-se naquela cidade

nos dias 28, 29, 30 e 31 de
Dezembro do 1956. Estude Inglês, matricule

também seus filhinhos no

"English for Children"
Rua Vida l Ramos 16

CORRETORES DE SEGUROS
----

_

Pessôas, que disponham de horas vagas, poderao ganhar excelen tes comissões, na angariaçàõde seguros, e concorrer, no de um plano recente
mente lançado, a um prêmio de Cr$ 100.000,00.

�os candidatos serão prestadas prévias i,ns
truçoes.

.
Informações no Edificio Ipn so - 30 andar _:__

SATMA
<

As - 8hs.
Glenn FORD - Gloria

GRAHAME em:

DEiEjO HUMANO
}';0 Programa : ,

Atual. Atlantida. Nac,
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

�tendendo aos interesses e solicitações de sua fre
g'ueSIa e que é, na realidade, a -quasí totalidade da nos

:a população; decidiu a firma proprietária da "A M d _

''1''' prorro ' té di /
o e

"
,

t jgar, a e o Ia 15 do próximo mês de outubro,J sua a ua ve�da de artigos para enxovais. Terminada
=saa venda, sera lançado o novo sortimento de ,-

h
.

ver ao, pa-'a sen oras, homens e crianças, que, aliás, será o maiorJe todos os tempos.
Con�ratulando-nos com a resolução acima, vamos

��r abalx� al�l�ns preços dessa venda que, bem e am

I�n:ente Ju�tJflcam o interesse despertado pela instí
ulçao

.

do mes dos enxovais: .

Toalhas de rosto a Cr$ 12,00 - Toalhas de banho
L Cr$ 46,00 - Camisola bordadas a Cr$ 71,00 - Jogos
le cretone bordados, para casal a Cr$ 173,óo - Quimo
'os de seda acolchoados a Cr,$ 210,00 - Blusas de -opa
:1, bordadas a Cr$ 49,00 - Anaguas com barra rendada
I Cr$ 79,00 - Combinações de jersey a CI'$ 79,00 _ F'ro
lhas bordadas, par a Cr$ 55,00.

Trata-se, no que. concerne ao "mês dos enxovais"
rie lima iniciativa característicamente" comercíat É'/ . ,po-
rem, também" uma inovação no ambiente comercial da
Capital. Tal qual o "mês dos colchões Divino" em m .

,
, arço,ai qual as grandes vendas comemorativas de aniver �_

'. . lsa
no em maio, etc,. são realmente inovações que notabili-
zam a moderna e dinâmica marcha comercial d t•

. c >. os cs a-
r>eleclmentos A Modelar"

I
•

Além das características acíma há ainda por const
dera r e por destacar, com inteil'a_ e absoluta justiça as
vantagens q:le resultam, dessas iniciativas, p:1r? o povo
em geral, São preços que favorecem a economis ou são
eondiçõss sumariamente vantajosas que facilitam ai!
compras. Em suma: só trazem vantagens e benefícios a
grande parte de nossa população.
-

-

I

li
,.

..J'I'-JA,..._"._.••.- _.._••••
-_._- _ .. _ - - :::.__-�

ESTUDE INGU�S

.

20 lugar - 1 cronógrafo!
de ouro, de reputada ma_l'c...a"",""I......._.....,.....__
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Com a Biblía
SABADO, 29 DE SETEMBRO

Servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de:,
DelÍs. (Efésios 6:6). Leia I Tessalonicenses 2:9-13.

NA NOVELA "Em Tôdas Estas é�usag", MfI,rjoire'
Buckingham conta-nos a história de uma jovem con�er
tida, chamada Jennifer. Um rapaz simpático chamado
João entrou em sua vida. Começaram a namorar, mas

João não queria aceitar a Cristo como seu Salvador.'
João pediu a mão de Jenn'ifer e ela 'çoQsuJtou o pas

tor. Êle não era favorável ao casamento, mas sentiú o

fJêso. do problema de sua paroquiana . .-Por isso: não ,dor
miu aquela noite, mas passou-a de joelhos orando por'
sua filha na fé. Ela, taillbém, não pôde dormir. "Abando-

'

ne-o" foram as palavras q.ue,' vieram. Depois uma voz

plegou. ter�amel1te:
.

';En' te.;te�iimi, agora, tu és' minha.":
. ,é···.., .����. "

Estas palavras foram .co11:t�r:,élüe, um bál&_amo parl)- o seu

bspírito atribulado.' Afi�kí'";!�,ua voz se abl;iu num 13us-:
flurro: "ó Senhor! Eu \nn�';ubmeto, eu me submeto a t�
'Senhor !" Mais tarde ela encontrou-se com João e re-

(USOU a casar-se coiu êle.
/

Muitas cousas há ,que nos parecem muito queridas,
�em as quais ach::\mos ·que a, n08sa vida fica sem signifi
cado. Mas, devem'o,s leri1brar ,que não .há felicidad,e na

deso):>eâi'êricia. Viver com' Cristo significa sacriHcar a'

obstinação.
ORAÇÃO

-ó _Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és
o meu Deus. Ajuda-me a compreender a tua vontade a

ubedecê-Ia. Faze-me morrer para a minha vontade e vi
ver para fazer a tua. Em nome' e por amor de ,Cristo, pe
ço isto. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Deleiléo-me em fazer a tua vonta'de, ó Deus meu.".

MENIS ABDUL NOOR (Egito)

o 1l8TAOO

Vende-se"

I

j I

1- -,

.1. "

.I.
,

',1

�I .

i'I'-'�"-;O����--()--(�--():--()---()"""()-()--('''''()--(i�''''',_' Guia do fazendeiro .1 SERVIÇO DE ASSIST�NCIA,A MENORES

, �

NOVA YORK - Na cá- ventilado' aume�tou de 303 Em 25 de setembro de 1956
o ,�

I" 6 [ida região do Imperial VaI-I kg para 377 kg em 70 dias,
.

Do .Agente do S.A.M: em Santa Catarina

'''A t' e D V a o
' ley da Califôrnla, os pecua- ao passo que o aumenta do.' Ao Jornal "O ESTADO"

o

i
" .

'

': .- _ ;, í ristas estão chegando' à pêso médio de sete rezes Assunto

, /
Co ctonclu,são.dde �:�el podem Obt- colot�la ddas fe� d c131ror1�lk não Comunicação

\

o 11
'

t
er consi erave aumen O ven 1 a o 01 e g .. pa- Senhor Diretor:

• nos lucros com a cria-ção de ra }44, apena�, no· �esm�'I. Pelo presente, ten-ho.o _pr�zer de com.u�icar � V. S.
� i gado de corte usando ven- per iodo. Pode se

.

afirmar, que, por ato do Excelentisairno Senhor M1I11stro de Jus-

, ,
til adores elétricos para re- port�nto: que o �Istema de

I tiça e Negócios Interiores, de 20/9/56, fui designado pa-
_Al'{TES DE FAZER SUAS COMPRAS NÃO DEIXE - Irescar os animais, ventilação assegu�a um au-, ja exercer as funções de Agente do Serviço de A1sis-

'o , Todos os entendidos com mento extra de peso de' 33 tência a Menor-as no Estado de Santa Catarina. '

'o DE VISITAR A CASA MISCELANEA SITA A RUA CON- ,o
os quai� convefsei estão �o .kg.

. .
I Certo de que ó S.A.M. poderá contar com o apôio

I
convencidos de que os resul- Mas, como salientou um dêsse conceituado órgão de Imprensa em tôrno ao pro:

SÊLHEIRO MAFRA 9 ONDE V. S. ENC.ONTRARA' OS ME o
tados expertmenta.is obtidos representante da General blema de assistência ao menor desamparado, firmo-me,

i . I até agora indicam que são Electric Companv, isto não atenciosamente
/

"

s: amplamente favoráv,eis as é tudo. Observou o porta- : .Javr de Oliveira Mattos
(; LHORES ARTIGOS PELOS MENORES PiREÇOS TAIS CO- i perspectivas abertas com a voz da G. E,.. que as ex- Agente do S.A.M. no Estado de Santa Catarina
i ,'" ventilação mecânica para a per iêncías também acar-

, MO: "ROUPAS EM GERAL FERROS ELETRICOS FO � eX'pa�sãO' da produção pe- retararn substancial econo-
I

,-
'. -)

-
i

-

"�, cuária nos países de clima mia de alimento para os ani-
'

quente do Hemisfério Ocí- mais' colocadas em eur-
- GAREIROS,' LANTERN.. AS, LAMPADAS, BIJ0TERIAS,'

,-
'dentA·I. .rais ventilados, Para cada

t
C< Uma casa de madeira com 5'peças e um Galpãó "com

. i

'

E1Jl recente viagem a Úbra (0,454 kg� de;pêso ga- bôa água, terreno com 99 mil. metros quadrados, tendo
o OBJETOS PARA IPRESENTES, VIDROS .. CAMISAS, PI�A- . Brawley, no Estado da Cali- nho, as rezes colocadas em uma'vchácara com 200 pés de nonas, 20 pés de vergamo-

, , fórriia,
.

tive oportunidade currais .não ventilados con-' tas, 36 pés de limão, muitas laranjeiras açúcar, bananei-,
- MAS, GRAVAT,AS., MIUDEZAS, '.PERFUMARIA, ETC. o de obter interessantes infor- sumiram 1.330· I i b r as ras e 'cafeeiros etc.

.

-

t: A' macões acêrca de tais ex- (603;83 kg ), ao passo que Terreno próprio para lavouras, menos o arroz, este
perlências, 'real,izadas, em I as rezes colocadas em cur- terreno e�tá situado em Ratones. Tratar no mesmo local.

to Alem de um grande e' variado'sortimento d e ,e COOPeração, .por cientistas Irais ventilados consumiram ..w.-....·A�-G··,-R-.--A·--·D�E.C---I·M---·E
..

r·.-�'---T·O---··�E'_ M�IS---.S'·A�··.--·
......--··l

� � que trabalham 'pam o go- apenas 924 libras (410,49 ._

,- ,� vêrno federal e representan- kg). - I'
� brlnquedos para o Nat'al que se ap'rox"ma � I tes da Estação Experimen-I Os cientistas estão conti- ,

,

t-
.' .

I

,-
! tal do Estado da Califór- miando as expenencias a'.. A família de Bernardina Joanna Pacheco, sensibi-
n ia, fim de determinar o uso' ':zada ag radece a todos que a confortaram no doloroso

to RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 9 '_ FLORIANO'POLIS. o,' Durante as exper iênc ias, mais prático e eficiente que
I
,<:an�e qUe s,ofreram e convidam para 'a Missa .de sétimo

,�.

foi montado um ventilador se pode fazer dos. ventila- dia .que sera celebrada. na Catedral Metropolitana, sa-

o

,
".

..

o -de 1,07"m na cêrca do cu r- dores, assim como para ve- bado, dia 29 do corrente .as 6,30 horas, em intenção a sua

"
c,'a�i I�[! 101,1

I ral e o fluxo do ar dirigido. rifiicar as vantagens que alma, Desd� já.a�rac1ece a todos qu-e comparecerem a es-
..

.

� para o centro do curral,- on- podem advir. da aplicação t.f' ato de fe cristã.

,- I b
.

b t d b d d
. .'. .._._-.;a..-..................·.-,.._w.WÍlll""_·.·...._ta..""......_ ..._.._ ......<IJ�.,._.....w.-w

's- de há um a rrgo co erto e com ina a de OiS ou mais

� o feno, de 3 metros de altura,
.

sistemas 'de refr igeração pa- ENG. LEONARDO PETRELLIi I aprox-imadamente. ra o gado, tais como: jatos
, s: O ventilador pão baixa a de água, estábulos com ar (MISSA DE 7° DIA)

III
r

,- temperatura sob o abrigo, condicionado, refrigeração,
, �

mas aumenta o resfriamen- das superfícies dos telha- Viúva Alice Gonzaga Petrelli, Dr. Armando Petrellí e

t- -, to, apressando a evaporação"] dos, cêrcas de arame e água 'Família, Dr. Mário Gonzaga Petrelli e noiva, Viúva Santa

RUA CONSELHEIRO MAFRA 9 - FLORIANOPOLIS. da umidade dos corpos das
I

refrigeradas para beber. 'Petrelli Neves e Família convidam os amigos e parentes

-.- .'
_ * rezes: I Todos êsses processos têm

I

para a missa de 7° dia que" em intenção de seu querido
'�

.

'
.

, , E eis os assombrosos re- I assegurado aumento de pê-' espõso, pai e' avô Eng. LEONARDO
�
PETRELLI, mandam

...()�O)....()....()....()�()._.().....()....()...().....()__().....() ('...().....()... ;.. It d bt'd . I d d' 'h _Icelebrar no dia 29 sábado às 730 horas na Catedral Me-----''----- --------,----. -- - -- __ ... su, a os o 1 os. so, o ga o, mas nen um co ' , " ,

O ,pêso médio de sete ani- mo o sistema, de' :ventila-
I

tropolitâna, e dEsde, já .-agradecem o comparecimento à

mais colocados num curral . ção.
.

esô,e ato de fé cristã .

Partido Social Democrático
Uiretó'rig Regional de S'aotâ ,Cata'rr08

Edital de Convocação,
,Na c(ll1fol'�àltde do dis.posto nó parágrafo único· do artigo �g � artigl)' 29,

dos Estatutas do Partido, ficam pelo presente edital convocados tod'os (J3 mem'_
bros do Diretório RegiOl1al do, Partido Social Democrático de San,ta Catarina, pal'a
uma reunião extraordinária a realizar-se no, próximo lHa 29 do' conente mês, às
15- horas, na Séde' do Partido à rua Arcipreste- Paiva n. 5, nesta Capital, ocasião
em que serão tratadosl assuntos de interêsse partidário.

.'

I
_______m_F_=:�:�g�.R�S�������F�;-IiI:�d�;�re�1:�i��6e�·n�t�e�em��ex�e�r�c�íc�:�·�r�"���75��'�W���I .•.

. I ... .. I
na Mão I Clube 15 d.e

Outubro
Conselho DeHberativo IDe conformidade com o '

Art. 47 dos Estatutos, con-.Ivoco os Srs. membros do
Conselho· Deliberativo do

IClube para uma reunião, no ,

, I

tlia 30 de Setembro (Do-!
mingo), as 09,00 horas, na I
f:\ede do Clube.

.

ORDEM DO DIA:,
a)

.

Aumento da mensali
dade;

b) AFeciar e discutir o

relatório anual da Di- ,

retoria;
c) Eleger os 'membros da,

Diretoria e do Conse
Iho Fiscal para' o ano I

social 1956/57 r
a) João Batista dos'
Santos ._ Presiden- ,I

tes C. D.
'

I

A V ISO

Lavand6:com Sabã,J//
-

'ViraemlfE:s�ecialidade
da Bill TIIIIL IIDUSIIIIL-Jololllle , flllrel '8ulltrada)'.

ecoDom'lza-se jempo�e dinbelro

< I
Avisamos aos interessados'

que· por motivo de fôrça
i

maior, fica transferida pará:
. o dia 16 de outubro, a rifa do

"Fogareiro a Gaz", das Nor-:
malistas ,do Instituto de Edu

t'cação "Dias V,elho".
.

�

..

".

, S"eJ..�Y'Rct;"
.. ..

.,.,

EspEClAlIDADE

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Im�mtante \�esco�ert8_d no.. _c,�,�,po 'ete�!����"�,ea ror-LOS' ALAMOS Estado a deduzir' a existência do fim de explicar o mistcrto-
,

dela
_ ,para

tad mal de neutrino, no. qual a
Press) - Os severos crítí-,

I
.

d imento de ener- 'lima nacao mais exa a, es-
, cos cinemategráfices de No-do Novo Mêxico (Globe neutrino partícula sem

car-I
S'o· ssaparecrme

I" f'
-

- $' �
a das influência ,recíproca, em

t
,/. , .

.

lt t d pro sa orça que e um "a' York mos raram-se en-Press) - O Laboratório ga elétrica e com uma pe- gia resu an e e um -

. ds 1 f d tai ;face da matéria, é dimin u-
v

Científico de Los Alamos quena massa em processo cesso radioativo denomi�a- I proPrJet,.a,c
es

,

un amen aIS tu'slasmados com "Island,.

dacomposi
-

dos RaIOS da ma ena ,ta, of Allah", inter:essante fi 1-"que deu os primeiros pas- de desaparecimento, ' do ecomposlçao

(I' '!.. '. .',
'I Seria de grande impor-" Os' 'neutrinos tem ta ,po- ,

me semi-documentário sôbresos para o aproveitamento, Rá mais de vinte anos, os Beta;
.

.

..... '.,

.

:. .

-

�'b anta ener
cientistas Errrico Fermi <>-

.

Até agora, porém,' a :par-. €.ler de pen,etração que, �tra- tância, sa er qu ,

", -. a procura de petróleo nada energia atômica, 'aqui, ,,_....,
b lhõ de quilôme gia do universo tem sIdo: \,,' biaP 1, b de ti ula na-o pudera s. e.r cons- vessam I oes -

, , ! Ara 1 .
nos desertos .do Novo Mé- Wolfgang au im am os - IC .

, " '.' 'l'd 'S " dida" o 'passar para .
'

xico, anunciou que um gru- tentores do Prêmio Nobel, tatada experimentalmente, t�os ,de, �a�e:la so 1 �. tua per I a a,. (1' Fotografado e,m br�lhan-
po dê cüintistas-coligiu pro-

'.
. t nia da exis- A verificação experimental indentif icaçâo, por an o, o estado de neutrino. E es-

! te Anscolor, o filme e=nar-
, �:la�a�

a

�o ,1

".tícula a do nelrtrino por cientistas constituia um ,problema cio pera-se que- se torn? p�s-I rado pelo conhecido astrovas experimentais que leva encia aque a .,pal
1 L Al.a'nos e' d "gr'an-',' entífico ,extremamente dífí- sivel fazer-se �sse calcu o,

� de Hollywood, Frederie Quando 'os três geólogos----PR' E-'-F'-EI'T"-U-RA DO MUN"ICIPIO DE ,�: i:'portâ1ncia" �ara as i cil,
. '. I nas exp�ri�ncia,s ,que_ se se-l M"arch, de maneira. magis- encontram um grande pedu·.

pesquisas 'nucleares - de- Segundo p�rece, Ul�a par-! guem a identif icação do
traI. Anscolor -:- Ansco Co- ço de lapis-lazuli, começa a

FLORIANO'POLJS clarou o Dr. Willard F. te da energIa procedente elemento� 101' Negativa é- um no- desfilar na tela a história
Líbby, presidente em exer-

,vo tipo de filme em côres das civilizações passadas.
cício da Comissão de Ener- U fi' Im'

'

e'
.

sêbre a' Ara""bela que. garante excelente qua- Essa parte do filme, que
gia Atômica, que acresceu- m' 7 :' "

'.it lidã.de de colorido-e fideli- abrange cêrca de metade
tou: "É, também, uma es-

,'N
'..

.

�'E UU
dade, e .foi vivamen,te elo- da metragem, está cheia de

plêndida .1'ealiZa,ção". causa' sensaCa"', . nos: 'f
'

'g'iad:o ,pelos críticós. referências a Abrahão, Sa-
Os homens aos quais se

< �,,�, .- O 'fIlme apresenta inte- lomão, a Rainha de Sabá,
dev� êsse grande passo pa- CIDADE DO MÉXICO:_ essas encomendas tenham ressnn tes aspectos da anti- César, Maomé.
ra. o conhecimento. do áto- (Globe Press) � O México sido, principalmente, de be-

t
ga a.yquitetura árabe, obje- Para que nada falte, uma

mo são Frederick Reines e está se tI:ansfo'l'mando, ràpi- toneiras'- diSSe êle - tos ,de arte' e estranhos te- ,bela jovem árabe executa
Clyde Cowan Jr" que acre", damente, em importante for- "existem magníficas possi- :louros cios desertos,' além números de, Bança, .com on

'ditam terem observado o necedor de maquinaria a bilidades de serem incre-I de uma ação emocionante. dtllante movimentos' .

sua_ neutrino _pela primeira vez muitos países do continénte .mentadas nossas vendas no O tema se réfere a três
I

A �rodução, distribuída
na primavera de ÜI5.3., _ declarou o Dr.' Marte R. estrangeiro, talvez' até pelo geólogos \ barb�dos, dirigi- por Joseph Brenner As
" Com efeito: foi naquela Gom�s, presidente da Wor- sistema de trocas";- '. I dos por' um'a . guia árabe, sociates, constitui mais um

ocasião que os doís cientis- ,thington do México, duran- " Salientou o Dr. Gomes,llue que andam ,procurando pe- exemplo da tendência paraOsmar Cunha tas con�truiram um deten- te uma visita realiz,ada à o princip�l motivo d�ssa a-l tróleo na Arábia.
"

! o pre.domínio de filmes em
Prefeito Municipal tor de um tipo, bem novo pa- fábrica dáquela companhia ceitação. dos equipamentos O filme - produzido por' c,ôr'es no cinema.

,Publicada a presente lei no 'Departamento de Admi-·
ra a diminuta partíc,ula, no pelos embar"adores de Sal- de sua companhia é, o fato ---�,

.,

f.
----.-l1istl'ação ans vinte e seis dias do mês de setebbro do ano' reator atômico de Hanford, vador e Guatemala, Dr. Car- dos mesmos serem fabrica- 'L'on.dr'es um .c·entro .

IO'aneelrO'de mil novecentos e cincoenta e seis. '
no ·Estado de Washington, los Adalberto Alfare e Gre- dos de acôrdo com as mais

�sbefi.na' Dias Momão
que é administrado pela gório Dias Loarca, ,respec- rigorosas exigências 'da téc-

Pro.du"a"':o de I :.bOf ••OSOSDiretor de Administração General ,Electric Company .'tivamenté. "'- '

nica moderna. y uDEC_RETO, �o 3lA .,' '.
'para a Comissão de En'H- i Explicou' o presidente ,da

I
'

O Prefeito MUlllclpal de Flonanopolts; no gia Atômica dos Estados Worthington que, depois de Cha�ou, ainda, a atenção; . es orços,uso de suas atribuições, resolve: Un'ido�, Embora as provas
I

haver conseguido satisfazeIt J(_ara o fato de que 95 por I LONDRES (B. N. S.) - zenagem, Prestam' impor-. DECE,ETAR:' ...
'.

obtidas em Ran,ford, i.ndi- ; a procura nacional de bom- cen'to das matérias primas
I
A importância fundamental tante contribuição nesteArt: 10 - Fica criada a Biblioteca Pública MUlllCI: cassem a existência do neu· "bas, -betoneiras e demais e- utlliz�d�s pe�a Wor�hin��on que, na vida econô;p.ica das quadro geral de atividadespai com sé�e no 'Sub-distri�o do Estreito" �u� se re�era. trino c�mo partícula .�m I quipamentos de sua fabrica- no Mexlco sao naCIOnaIS e nações, tem Lond're� como os' serviços que oferecemde coriformldade com a Lel na 286 e conventO entre a estado ,ltvre, as expenen-, cão àquela companhia co- que a fábrica emprega- ex-. centro ,financeiro mú�dial estas duas renomadas insr'refeitm:a' Municipal de Florianópolis e o Instituto N�- cias não foram inteiramen-

i �e�oü a "colocar algumas �hisivamente' técnicos e ope- está, sem dúvida, na organi-, tituições que são o Lloydscional de Livro,
.

:1
. , \ te 'conclusivas. Em vista: enc'ümendas important�s e� I rários mexicanos, que traba- zaçüo eca,nômica que con- e o Baltic Exchange ..

Art, 20 - Fica aprovado o Regulamento-.da Blbh?- disso, os dois físic.os volta-
i vário's países da América' lham I>ob.a supervisão, de segniu criar para cumprir Pára ilustrar ainda maisteca supra citada, . ,/' ram a Los Alamos, para
i C�ntral e das Antilhas". I técnicos especializados nor- .,' importante 'missão'rela- os pontos desenvohddos em

.

Art, 3° � Este decl'i:to entrará em_ vigôr na data da construir um sistema ,de' Embora, pOI; enquanto,' te-americanos. '

: : ciona,da à compra, venda e sua tése, Sir Oscar exami-
fna pl1b1jcaçao, revogadas as disposições em contr'á- detenção mais complexo, E

'"a. .,. S. �N.�""',;,--!"wJ- distribuição de matérias na a fundamental missãorio, êste' deu o resultado espe- 'L. i,," ": é. L ,:ti'wimas e produtos alimentí- que de�empenha o Ba1tic

bro ��e��i��,l'a Ml1ni�ipai de Florianópblis, 17 fle setem-

ra�o'muito SIgnificativo o C LU:E' 1 5 D E ,,�O U T U '-6�R:Of/:t :� t���oES�néu: :és;nti�J1��: �1:;h:::�iS��:' d�O:�c���'l��Osmar Cunha faw 'do neutrino ser u se- .

.

• ',' ," I '''Comnl0nwealth SurveY", pelos quais seus clientesPrefeito Municipal gunda partícula atômica a CONVITE AS DEBUTANTES: \
.. ", publicado recentemente pe- es-tão em condições de----

..
_,' \sér id.entificada neste país; - )0 "Investors Chronicle", t�'ansportar sua _mercado-'O· - _'. ' ,.".d -1' � . �m menos _de um ano. Et:1; .

A, Dire�Ol'ia, do Clube 15 �e O�Jtu�ro, sente-se pl'a� mantém o pre.§_tigiado eCÇll)o. ria sem que. para isto seja'{ tImQ O 'r".lQ rIUDclJ.· Q,�e"" J�.I:1-tubI;O ..do,. al!,Q :pa&$a,(�O/\1i�.e.u:osa_em,: COlWJ.dm! as ,senhon�, pel,kll�e�tes fi? 1WU r�ista, Sir Ó-scar Robson. um obstáculo o, espaço de'
_.. �...,J!!!!..J -"" - ". ," cientistas anunCIaram a quadro SOCIal e que queIram debutar no proxlmo dla,13, Sir Oscar a'rgumenta sua carga exigido ou o pôrto de•

••

'..
-

',;
c

"

de um eleme.n'- .indentificaçã'o do anti- prO-li 'lIlÍversário dêste clube; a comparecerem à Secretaria,
afirmação detalhando que destino. Também, por seuImportante flIma amebl,ll�adnad preClS:,t

I Fil'al de �'en. ton· oas 1,5,00 às 17,00 horas, diariamente, até o dia 10, afim existem bolsas comerCIaIS estreito contáto ,e associ:1-to para cargo de responsa 1 I a e em sua, I ....
"

,
.

,.

"

,

I', "d'I'vel" ótima redação gl'aU- Um dos maIOres mlste- de mscrever-se.
, org)'anizadas no mercado de ção com o Lloyds seus clien-das nesta praça, 'mpreSCll1. ,

-

,
'" ,., i �------_------

de instrução minima '. secund,ária, maior de 28 anos e 1'1.os que o� ,clentJst�s, te� I PERO' Tc; A
Londres para prOdutos tais tes têm a seu alcance o _

principalmenie experiencia comprovada' nos I>etor.es de �Jant� de SI e a. cnatm eza �'� I
'

. ", �
I

como o trigo, cevada� aveia, organismo' encarregado. dos
Vendas e Administração,. . ,cola que. prende ,os ,nu I'

r
•... .' , milho, açucar, chá, algõ-, seguros. Por outro ladb, s�

L '. d' F d· 45 'u telefo cleos atômicos e-ntre SI. A Vende-l:le ou arrenda-se o P�rola Restaurante. sIto a
1- 1- f' o pra'ta se fI'zer ml'steI' lima. nl:'l'ol'

Favor escrever ao argo o ,agun es, �, .

.

.

4 E t 't I f
-

I I [ao, a, ca e, uro, , ,.

nar 3563 para marcar entrevista, chamar' sr. Pa'ulo, d�scoberta do neutrino po- rua 24 de MaIO, 7 8 no s reI o � n _ormaçoes n�:. platina, diamante, cobre, rapidez no transporte, pode_,----

.5:;.. E D I T A. L' chumbo, zinco, estanho, bor- s'e ob.ter serviços aéreos que
,

racha, óleos vegetais e mi- são de particular importân-·

V· A I V I,A "J A R.', '�,,'. nel'ais, sementes, peles, cou- cia quando se trata de pro-

l' JUIZO DE DIREITO DA PRI- com diversos compartimen- ros, 'cerdas e marf-im: Além dOutos frescos ou quando
,

, MEiRA VARÀ' DA COMAR- tos e suas benfeitorias, .em disso, dispõe também dos por acidentes nos navios 'de
'n_ ,:·�.:..;_:.,--·,!:�::�'31r""':.:-�3.;,��!:.�!I!ffi;.�.l!iijllli!i._..U_••__••••••••• CA DE FLORIANOPOLIS .bom estad6 de conservação recursos e meios neces- tr'ansporte fôr necessário

e seu ,respectivo terreno sá rios para realizar opera· apanhar ',a mercadoria em
Edital de ,primeira praça, medindo de frente 25,24 ções de intercâmbio de ou- um pôrto distante.

-

,!J0m o prazo de vinte· (20) metros, com Os competen- trps pi'odutos que, por suas l' As funções assim' deta-
I dJas

, I tes fundos até ao mar, com especiais características,. lhadas demonstram não a-� � , O Doutor 'Waldemiro a área de 902 metros qua- não tem mercado próprio penas a eficácia mas a
Casc�es; Juiz de Direi-I drados, extremando pelo la- o� sua procura não é cons- àdaptabilidade das intitui
to ',Substituto da p, do Leste com terras de Er- bnte, ções e organismos cOllcen
Circunscrição Judiciá- nest Brand ou quem de di- Pelo 'que diz Sir Oscar, trados no mundo financeiro
ria, em exercício do reito fôr e pelo lado Oeste

o prestígio que desfruta de Londres que em r�sumo,
cargo ,de ,Juiz de Di" com ditas de Aroldoi Vilela Lundl'es comercialmente foi como o qualifica Sir Oscar,reito

.

da -la. Vara da ou Roberto Müller, tendo o cO'lseguido à base de labo- é um centro vital, vigorosoComarca de -Florianó- dito prédio o nO 178. Dito l'iosos esforços que cria- e' enérgico que conta com
Polis, Estado de San- imóvel foi penhorado a Al- t'd t f 'l'd t d

.'.

['am o as es as aCI 1 a-
I

o os OS recursos para re-
ta Catarina, na fOl'�a_ berto Müller na ação de des que exige o comércio, solver os problemas que em

I
da lei, etc" .

.

Remissão e Execução Ripo- rnundiai, e êntre as quais' futuro se possam apresen-FAZ SABER a quem o tecária que lhe
I
move Car-

se destacam às refererltes tal' à delicada missão eco_'
. presente edital de primeira men Wendhausen de Brito.

:ws navips, seguros, arma- nômica que reali�a.

'I praça
com o'prazo de vinte E, para que chegue ao co-

"

(20) dias _vir!lm, ou dêle nhecimento. de todos man

conhecimento tiverem que, dou expedir o presente edi
no dia vinte e dois (22) de tal que será afixado no lu
.outubro próximo vindouro, g:ar do costume e publicado
às 14 -horas, à frente do na-forma da lei. Dad'o e pas_
Pa'l:í.cio' "da:JustLça, sito à\ sado nesta cidade de Flo
'waça Pereira e Oliveira, rian§polis; Estado de Saú-·.

.

·nesta Cidade, o Oficial de ta Catarina, aos vinte e

Justiça dêste -Juizo, levará quatro çlias do mês de se

u público pregão de venda e tembro de mil.n..(wecentos e

arrematação, a quem mais cincóenta e s�is. (24/9/
der e o maiOl' lanço ofere- 1956). Eu, (as. Rygino Luiz
ceI' sôbre a àvaliação . de Gonzagl1, "Escriyão o Sllbs
Cr$ 550.QOO.00, os' bens c'revi. ·"''c(Ass.) Waldemiro
abaixo transcritos: --, 'Um Cascaes, Juiz de Direito ''-da

.

prédio situado nesta cicia- ta. Vara, em exercício. Ide a rua Almirante Lame· 'Confere com o'originaí. ;
!!:o, construído de tijolos, Hygino Luiz Gonzaga I

coherto de telhas, 'forrado,' Escrivão do Cível da la.
1Bsoalhado e envidraçado,' Vara. I

----:- E�G. LEONARD,O 'PET�ELLI ',-------:-' 'I ,,-(MISSA DE 7° DIA) ---...---�---:-�__'_"_-

�es: -Sál'vio Gonzaga, Walter Novog'l'ond e Senhora, I
OswaLdo Simões Correia e Família, Dr. Ademar Gonzaga e I
Família, 'Viúva Dr, AntÔnio Pirara Martins da Silva e Fa- 1
mília, Sálvio Guilhon Gonzaga e Família e Dr, Aldo Gui

I' lhon Gonzaga convidam os amigos e parentes"para a mis
sa de 7° dia que, por intenção da alma de seu inesquecível
genro, 'cunhado e tio farão celebrar no dia 29, .sábado,
7,30 ras� naCatedral Met�opolita!la'" desde ag

.... ê(jm�ar�cirri�n to:

---------�-...�-_._.._..--...;;..-----�--'--

LEI N° 230

O Pceo de Florianópolis,. por seus repre

sentantes, decreta e .€U sanciono a seguin-
te, Lei : .

Apt. 10 - Fica prorrogada para 30 de setembro de

1953, o prazo .de pagamento� sem' multa, dos Impostos
Predial, Tel�l'itorial, Economia e Taxa de Limpesa PÚ

blica relativos ao 10 semestre do corrente.
Àrt, 20 - Esta 'lei 'entrará e� vigôr 'na data de

pUbiícação, revogadas as disposições' em _contrário,
Prefeitura M.unicipal de Florianó.@lis, 26 de· se

tembro de 1'956

,� ,

€5TABE'LECé UMA AGÊNCIA DE TUl2IgMO APTA II
.

,

.

CRElU

Flo'riariópolis, Sábado,' 29' de set!mb.....r_:0_d_e_l_95_6__.
....;. �----- -------=----------�

o MéxicD' está exp.rtando
t� -lmaqul'nária '�

.
_

NOVA YORK (Globe -Richar LYfoí'd - apresenta
inúmeros mapas animados,
que mostram as modifica

ções .físicas e culturais que
atravessou o país, que se

extende do Mar Vermelho
ao .Golf'o Pérsico, -desde a

Mar da Arábia até o Rio'

Eufrates, desde 3,000 anoc

antes de Cristo até a época
da exped ição.

.I

-Lira Tenis, Clube
EDITAL ,DE CONVOCACÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO
. De ordem do Sr. Presidente, e; de acôrdo com o que

dispõe o art: 49, alineas "a" e "b''', dos Estatutos do Clq
oe, cenvoco os senhores me)l1bros do Conselho Delibera
tivb, para, á reunião que terá lugar na 'séde sOf!ial, dia
30 do co.rren-te mês, domingo, com inicio às 10 'horas,
afim ile se delibel'ar a respeito da seguinte

-ORDEM-DO DIA
_

e discussão do i'elatorio da 'Pi-1. - Apreciação
retoria;
Apreçiação· e discussão. das contas do' exerci-
cio anterior; .

Elei'ção dos membros da Diretoria. e do Con
selho Fiscal para o período 1956 - 1957,

Flodanópolis,� 12 de Setembro de 1956
J. B. GOnçalves - Secr. Geral

2.

3>.

CORRETORES DE, SEGUROS
Pessôas, qu'e disponham de h�H'as vaga�, p_o

derão.ganhar excelen.tes comissões, na anganaçao

de seguros, e concorrer, no de um plano recente

mente lançado, a um prêmio de Cr$-lOO.�O?,OO,.
Aos candidatos serão prestadas preVIas ms-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

I
'

t Adolpho Konder tNada de s,obrena."' Mecanizaçãoda
se vanem espancamen o A família de ADOLPHO KONDER convida seus p,_' lural na mina I lavoura

. H. '

,

.

! ���::�i� ;:���s a��:' :s �,i:�\:U�e�:;��l�: ���::: �: I
seR��, p2:tr��'o��) dist�bd��l�(��! RIO, 28 (VA) - Foi. assi-

E·
-...

I D'O t 11.0 de outubro, na Catedral Metropolitana. Iseguinte� nota: "Nestes ult:- nado no Ban.co no·Brasll,.p�-
rVa ·es e I

_. _._. _'"
._-- I mos dias chegou ao c?nheci- ,10 :1'. Joaqmm,. Musa, presi-

mentn da autoridade eclssi- dente do SET o derradeiro

Andou bem inspirada e to- !Agostinho Mignoni, suplente Entretanto, dentre alguns, ástíca diocesana a notícia de papel que autoriza o embar-

mau medida necassárta a de Deputa'do pelo PTB e se- que não nos é possível men- que ínumeras pessoas se têm que imediato dos EE.UU. pa-

nossa Assembléia, ao cons-I cretário da Executiva �uni- clonar os nomes, corações dirigida continuamente ao ra o Brasil de 515 auto-mo-

tltuír comissão parlamentar cipal de JOaçaba, que, alem de dilaceravam-se ante tamr.- bairro de Indaiá, nesta cída- trizes para atender aos tra-

de inquérito para, em Joaça-I' rebater ataques que, foram nho ato de barbarismo. de, para ver uma possível balhos de colheita da proxí-

ba e Erval - do - Oeste, dirigidos, voltou a carga Sem mais forças para a imagem religiosa refletida na
'

ma safra de trbgo nacional.

apurar os fatõS que envol- com têrmos ainda mais á;,- vida, A. Mignoni ficou inerte
_,__ . ... 'parede de uma mina dágua Calcula-se' que cada maquina

veram e eclodiram no sel- peras. Daí, notava-se que o sôbr.e·o chão e diante de "c- FI·oxianópolis,. Sábado, 29, de Setembro de 1956 que estava sendo cavada nos virá custar ao agricultor cer-

vagem atentado contra' um ambiente reinante ente;> nta- us algozes. Recuperando os fundos de um .prédío da rua ca de 400 mil cruzeiros e a

suplente de deputado, no cadcs e atacantes tomava, sentidos foi o mesmo recolo-j ,

S CA TA'L I'
Presidente Sodré. ; e:e será vendid; etm. presta-exercício .das funções de ra-I efervescência de imprevisi- cada sôbre o jeep oficial e.

NO'S A'
.

P I
Para que os católicos não çoes . no prazo e res anos

dia lista, difundindo progra-
I

veis consaqüencias, ei>pec:al· acompanhado por vários
I

, sejam ludibriados, vem Co- pelo SET.

mação de responsabilidade
I

mente com o cidadão Agosti· praças, ostentando fuzis
I

'

mun!car que não existe abso-I As automot�izes deve.rão
d dí té litíc I h M' ní que além ele ter conduzido' para à avanida OSVALDO MELO lutamente o menor indício do estar no Brasil no proximo ,e um ire ano po i i o. n o igno ,.

.

I
É que, na imprensa oficio-. ocupado o microfone da 15 de Novembro (local da AUMENTOS, ,AUMENTOS E AUMENTOS ' - sobrenatural nessa imaginá- mês e serão montadas no

sa, passados os primeiros: emissora c m a última prc- prisão em Joaçaba) nas íme- . Mais uma vez em fóco, o caso do aumento dos prê- ria aparição". próprio lugar opde. irão fun-

dias, deram de aparecer ver- ços nas passagens de ônibus. No Gabinete do Pre- clonar.

sões deturpadas dos fatos, i feito Municipal, houve uma movimentada reunião
visando o preparo do ambí- entre todos os maiores interessados no assunto.
ente para a impunidade., I Falou-se muito, demagogtou-se, bat.elJapeou-se e

Ontem, pela avião da TAC papagueou-se com saraivadas de argumentos prós
seguiu para Joaçabfl. a Co-

'"

e contras com a vtnlêneía daquele. derrame de (ra-
missao Parlamentar, presidi- nlzns de do�ingo passado.
pelo deputado Míranria Ra- Afina!, não- deu em nada a conversa. Ficou
mos do P. ,T. B. e Integrada marcada nova reunião, quando, será o assunto re-

pelos deputados Gomes de solvido em definitivo. Têrça feira da próxima se-

Almeida e Osní Régis, do mana. Até lá arregfmentar-se-ãn as hostes do bem

P. S" D. e Tupi Barreto e Se- e a dn mal. Tempo terão para cálculos, pára eon-

bastião Neves, da UDN. certarem planos e axadrezar métodos estratégicos
x x de avanços e recuos.'
X . Para que tudo isso? - pergunta. o povo des-

Correu ontem que o oover- consolado, o povo que é o único a não dar sua pre-
nadar no Estado; vencendo a sença a essas reuniões, onde apesar de seus lide-
obstinação de elementos Ud2-. res e advogados, sempre saiu perdendo. Quando o'

nístas, resolvera afinal atas-' povo saiu vitorioso? Nunca, que se saiba. Em todoS!
tar a autorídade direta e os acôrdos saiu de gatinhas... tudo ou pouco,

pessealmente acusada de sempre paga, pagou e pagará em aumentos. O exem-

autora do selvagem atentado pIo da carne verde é -típíco.
à dignidade humana de um Essas reuniões que sempre se sucedem quando
locutor de rádio, que, por os pobresínhos dos prejudicados. estão a 'solteí-
mais que dissesse, não disse tarem aumento, nunca apresentou sequer, UMA

o que, sob-os aplausos da SQ.' E UNICA VEZ, uma solução favorável ao- zê
U. D. N., jornalistas, jornais'

.

povinho, coitado!
e revistas da Capital Federal Para que' pois, mesas redondas, quadradas,
vem dizendo elas mais alta] i Oblongas, ovaes, seja qual for a fOl'ma conhecida
autoridades da Répública. ou mesmo desennhecida de tôdas as. figuras geo

métricas, que resolvam em favor da bôlsa do des

valido, do pobre, dos que ganham ridicularias e

passam verdadeiras necessidades? Quando? Nunca,
repetimos. Assim, deixemos que suba tudo. Do fei

jão até a carne seca," do pão à farinha. Da fazenda
ao calçado. Do chapéu à gravatà. Da pílula ao óleo
de rícino, afinal de tôdas as utilidades, de todos os

gêneros, como de fretes de automóveis e passagens
de ônibus.

'

x gramaçáo era tido corno o sua

O jornalista O. Montene·
I responsável e, autor dos Ior- A" população ficou em so

gro de Oliveira, da Tribunl tes comentados irradiados bressalto e alarmada face- ao
Livre, de Joaçaba, em 23 do em todos os domingos. acontecido, ainda mais quan
corrente, descreveu as cau-: Páém, nunca se esperava dO foi impossibilitado, por
sas do bárbaro crime de que QU2 as imprevisíveis conse policiais, o abnegado médico
foi vitima o sr. &gostinho qüencias viessem :l ter um dr. Theobaldo Veiga Picanço
Mignoni, (visto nos clichês desfecho tão bárbar,)' e h')r- I de prestar o,s primeiros so

aqui publicadas), como abai- rivel comg:. o acontecido na
I

corras 'médicos à 'Vítima na

xo se lê! manhã do dia 11 de setem-I própria via públlca.
,A ORIGEM E OS

ACONTE-1 br�, ·e 'que passa�os a nanar. I Agostinho Mignoni, ens.an-CIMENTOS AS 11 horas maiS \lU menos, guentado 'e em lamentavel
A Executiva Municipal de o autor de,stas linha� <:ncon-I e'stado físico foi recolhidq ao

Joaçaba do ·partido Traba- i trou-se com o sr. Agostinh,)
I
leito em sua residência, sen

lhista Brasileiro, há doi.s m�-IMignoni que, de bicicleta, J
do visitado, a seguir, pelo dr.

ses, aproximadamente, Vi-, trafegava nas imedi.ações de Manoel Carmona Gallego,
nha mantendo na Rádio I

nossa Redação. i MM. Júiz de Direito, dr. Max
Herval d'Oeste, sob :f'Sponsa·- 8-2m nenhuma apa:cênCi::1.j Paulo Baier, Promotor Pú
bilidade dos dirigentes do de iminente anormalidade na blico e o .autor destas linha:;,
PTB em nossa Mui:ücípiJ, segurança e tranqü�idud;J P:l-

t
onde foi constatado que sô

uma programação radiofôni- blicas, ao meio-dia as Cida-: bre a·s costas da vítima, cujo
ca em todos OS domingos e d�s de Joaçaba e Hct'val ri', corpo em deplor.áv·el estado
no horário das 13,30 às 13,45 Oeste tomaram conhec:imcn-' pela sevícia, encbntrava-se
hora.s. Nela era divulgado,

I
to que o sr. A. Mignoni havia' escrito em tinta vermelha: A

além da parte doutrinária,' sido prêso nas prox;midades' pO!,.íêIA É A MAIOR!

ásperos comentários sôhre a de seu Escritório Contabil, à; Ainda, momentos após, - a SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAÍS
administração -municipal de II avenida 15,de Novembro, por

j
Rádio Herval d'Oeste, qué SANTA' CATARINA

Joaçaba, sôbre próceres polí- quatro Soldados da Polída I funciona em dependência CONVOCAÇÃO
ticos da UDN local e sôbre a Militar que o conduzi'_'�1.!\1, no \ deste Jornal, foi invadida p_9r Tendo em vh:ta a participação da Imprensa Catari-
parte policial no que se .refe- j�ep oficial da .�ele�acia Re-I alguns policiais .e tev,e depre- nense na III Conferência Nacional de Jornalistas, em
ria a al::msos de autondacle glOnal de Poh�ia, par? o dada a sua cabme de locu-' Goiânia, ,convoco uma reunião de todos Os membros dire
qu� �sta.riam se ve_rificand'J Quartel da la. Comp��lüa I ção: de lá sa�ndo prêso e con-I t�res e r�specti�os suplenbes dêste Sindi_pato, no próximo
no Distrito de Jabora -

(O�-I Isolada da pohcla Mlhtar, I duzido 3.{) Quartel da la Cam- sabada, dia 29, as 15 horas, na sede social à rua Tenente
de exer.c� alí a �ub-?elegaC;a sediada em He��al �'Ol'str�, € panhia Isolad� o locuto: M!- Silveira, 69 (Casa Santa Catarina). Rogo também o com
de p'!_llcia o .cidadao J��ol�a qual, como Ja afirman.1�s, g�e� Pure�z Filho, f�nciona- parecimento dos srs. diDetores dos,jo·rnais diários.
Basso) - CUJa responsabil.- e &eu camand:mte o capltao ria da em�ssora - nao tendo Florianópolis, 26 de setembro de 1956.
dade dizia ser atribuida ao

I
e bacharel N rocy Nunes sido vítima de qualquer a- MARTINHO CALLADO JUNIOR _ Presidente

capitão da Polícia Militar e. Ne. es. gre,3são física naquela C01'-

bacha-l'el em Direito Nel'oc;!, Lá chegando, a CompAnhia poração, e'minutos após pôs
Nunés Nev'es, Delegado Re � l'lo:ac1a da Polícia Militar ("1-, to em libeTdade.
gional ou Esp'cial de PolíCÍh

I t�v;. transformada num3
I

Em face de todos êsses' la
e também COli1andante da PI praça de guerra, com todos mentáveis acontecimentos,
Companhia Isolada da :;U;ada os seus componente3 em po- Que tiveram ampla 'reper_ •

I
""

T b Ih' tPolda Militar, sediac!fl e�"_1 s:ção d� combate, com armeiS cussão nacional, o MM. Juiz gls acao ra a IS a
Herval d'�e�te...., ,.; e munições prontas a entra-I de D-ireito da Comarca tJele-, RIO, 28 (VA) - O'

conse-;I uma comissão interpartidá-Aberto m�uerlto lJohclal ::em em ação, e interditada a graf?u ao Desembargador lho Nacional de Economia 3- ria. Limitando-se aos pontos
para apuraçao .dos :'umOl'?S03' ,ntrada a qualqu2r pessoa. I Pres:dente �o Tribunal ,de caba de entregar à Câmara. essenci<_lis, o Conselho cha":
f::l.Í�S de Jabo�a� SoO a· eneu- Daí, teve início. a maior JUsti?a do Estado dando co-

_
um conjunto de sugestões sô-I ma atenção para a necessi.

taçao do capitao
. Deleg::tdo, �ra'_;_édia qu� fotam escritas: n�e2imento dos fatos e pe- br� .0 projeto que estende dade de incentivar o regimeRegional ou Esp�c�al .le �o-, com sangue e lágrimas sôbre

I
d'mdo urgente·s providências ao's trabalhadores do campo I contratual da parceria, e o

lída, OS comentarto.' l:ad:o- a Corporação que, à cus�a àe para o r: st�belecimento da a Legi.slação do Trabalho, a- colonato, de preferimcia a
fônico.3 s?bre as ocoFrl�!�Clélg �anLs vidéls no pas2ado h:1- Ordem .� Segurança pública.' tualmente sob OS ,estudos de I

favorecer o .tipo de trabalho
de Jobo_:'a toma'va�. malOre� ;:u l.e:o�clo a todos o� $éU3

_. mediant,e salário. Sugerindo
proporçoes de cntlCas ate ltuais mtegrantes, deildf' o sJmplificações importantes

��g:,ia152 n��u��tsel�:'�'l�:: rl�� ����l�o�d�d��le;�n����:: ��� IIustreS·'
-

Po'lll tilCOS ��n�!��t�a��n��g�:t�::n��
progr::tlnação do PTB, ,'1 UDN n:fi.eantes que honrar<!m a mia representam uma c la-
(:e Joaçaba, por seu Diretório tradição da, Polícia Militar cL bm:ação Oportuna para" �u'Municipal, ocupou o microfo- Santa Catarina e da gent.= a proposição se tornre exe�'
ne das Rádios .Henal cl!Oes- barriga-verde. - quível e não traga perturba-
te e ZYC-7, revidando os ata- Rasgadas as v.ste.3 da ví- ções à econoJllta rural.
ques que eram dirigld()8' a tima, seqaeskada em plen::t Afim de participarem de reunião do' diret.ório regio- '\ ':

admini�tração de nosso ·Mu· via pública. t'2Ve início o

I
nal do Partido Social Demõcrático, chegaram o,ntem a E t d

",,' ,

nicípio, ao respectivo Prefei- bárbaro espélncamento '!�(\�' �)sta Capital, procedentes do Rio de Janei�'o, os nossos S U ara0 no
to, ao capitão Delegado, ao elemento3 da ,col'poraçOlll'lllustre,s coestaduanos, srs. Senador FranCiSco Gallotti, Ja'pa""o

0'"
••caso de Jaborá e a próceres sob as vistas d2 seu coman- deputados Joaquim Ramos e Seratim Bertaso e o CeI. La-

claqu21a agremiação polític:t. i dante, o capitão e bacha:·e!· 1:.1 Riba.:;. Tambem regressou ontem da Capital Federal RIO, 28 (VA) _ SeguirâmDomingo seguinte, dia H, ao Nerocy N. Neves, 'enquanto I) I�) sr. Celso Ramos, presidente em exercício do diretó- ontem, pela Panamerican ru
invés da lP·rograma(!ü'J do sequestrado rogava de joelhos' rio regiona1.

.

mo ao Japão os técnicos bra
PTB ser feita, como de coo;t�- : e mplicava implorando o' Aos ilustres polítiCOS apresentamos votos de feliz sileiros qwe estagiarão 'nas
me, por próprios 10C:lltOI'c�: da' sentimento de humanidadê

I
esta.da entre nós. I centrais elétricas japonesas.

},�ádiq Hei:val d'Oe}le, esta o
r
ele todos, que nã_o o . ·2ViC!il.$- Hoje deverão próceres pes- l;as�arão cerca de um mês no
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Que suba tudo a jato, enlouquecidamente,
cada vez piais alto!

O povo pagará. Esse povo que todos o defendem
com ardol', com demagogia e adjtivos boni-
tos e altamente s()nór(}s! ..

E quando não puder p�gar mais nada, então,
sim, então, não sei. ..

Ninguém sabe como vai ser.

INFLAÇÃO - Esta é a palavra bonita da' épo
ca. "GrandeS! emissões de papel-moeda�'. lIã, tam
bém o sentido figurado, que OS dicionários regis
tram, como por' exemplo: "Inflação": ato ou
ef'eito de inflar. Inflar quer dizer encher de ar,
enfunar, intumecer.

E' no sentido figurado que a coisa está ceda ...
'E nesta altura dos acontecimentos o povo

inflou, isto é, encheu!

25. anos compleíou espetáculn {le educação fi-

sica e adestramento de ar-

O Forte de (opaca -
tílharía. ? atual comanda�-
te da Unidade, ce). Ivan Pí-

.c- bana
.

. - ! res ,Ferreira, pronunciou um

I discurso no ato de hastea-

RIO, 28 (VA) - oomemo- menta da bandsíra, rej.sal
rou ontem, o 25° aniversá-! tando os episódios que mar

rio do Forte de Copacabana gínarn a vida da brilhante
com a realização ele rvãrias! corporação Ida Artilharia de

solenidades, destacando-se o: Costa. :

O papel das oposições não se resume a criticar, nos
govêrnos, tudo e todos. Ainda há pouco, na Câmara,
o' deputada José de' Castro - catarínense de Itajaí,
eleito pelo P.T.B. do Amazonas - condenava a oposi
ção udanísta porque sabe quebrar vidraças, mas não
sabe consertá-las.

A oposição çonstrutíva é, poís, a que, índtcando
as falhas, aponta Os melas de corrlgí-Ias.

.

Faz pouco, registramos aqui, ala·rmados, duas

ocorrências verificadas {m pleno Palácio do govêrnc:
nél primeira, mãos subr'epticias afanaram do Chefe da

Casa Civil um par de sapatos, novinho em sola?; da

segunda, sem variarem a vítima, ;imitiram-se na posse

de Cr$ 5.000,00!
Posteriormente, alertados, OS palacianos d·escobri

ram que pelas salas governamentais andava um hi

giênico surripiador de sabonetes.
Tais fatos, explorados pela oposição, mostravam

uni prob1ema governamental: ladrões a bordo!
Como resolvê-lo? Como evitar o sr. Jorge Lacerda, an
fitrião' bi-semanal, que os talhere,s r'oseos e agronô
micos venham amanhã a desaparee,e·r?

Para que s. excia. não nos acuse. de estarmos a

apontar-lhe problemas sem lhe indicarmos soluções,
para �s&e, dos am�gos do alheio, oferecemo·s-lhe a su

gestão abaixo ilustrada:

Suge�tões do (NE à extensao d le-

_I

Trata-se da engenhosa invenção de um correligio
nário de S. Exa., dono do 'restaurante "U.D.N."

Conl;1ecendo muito bem sua fl'eguezla, teve a g'e

nial idéia de colocar sôbre a porta da saída do seu es

tabelecimento "um pode·roso imã, para funcionar como

a gravura explica. E nunca mai,s sofreu pl1ejuízos.
Esperamos que S. Exa. veja, nesta nossa colabo

ração com o poder público, um propósito nobre e sin
cero do óposicionismo catarinense e saiba aproveitar
se dela, não só como solução aOS casos específicos do

:Palácios, mais ainda em todos os outros, que por uí
andam.

Para a Mesa da Assembléia, por ,exemplo, o imã
nâo pode ser do tamanho indicado Para casos comuns.

Hay que aumentarlo mucho!!!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


