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apoderem do Govêrno do Uruguai
, IvIEXICO, 5 (UP) - Char-I Milard. não especificou qU3

le,.� H, Mjlard!. diretor geral, forças totalitárias poderiam
. do CO·Ílgr1�sso Internacional fazer isso, mas declarou que o

de Sindicatos Livres, adver-
I

perigo se devia à debilidade e

i tiu a existencia do "perígn à desunião do movimento

..................;"•.y.;.,.� ..,.. de qil.e forças totalitárias se; trabalhista nessa repúbllca

._� .,.-. �_...;,__'_�:-:----- I, apoderem do. governo, do democrática sul-americana,

Florianõpalis, Sábado, 6 de eutubro de ,1956
'
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, Livres, em cooperação c'om a

lOS fstados I:Jnidos são tão colonialistas ���o:�Ç��a�:T!�:�a�n::�=

I
tará unificar o movimento

como� a Gí-ã-'Bretanha--Acusa Moseou !�t��h:í�;���::C:'�:
, , • _ .. LONDRES, 5 (UP)' - ,A � _

_

'

"Times" diz, por outro."lado: [tírra, "afim de ��o.iar aos go-

I"ondenado í) pena maxlma o plsjolelro rádio. 'de Mosc,ou denuncion1' Isto. 'demonstra, que' 0.1' "A marcha vacllanta do sr, vb�rtenos demo.cradtlCo.totS el"co�-� , - ." b' . t- do ru r o. avanco o a nans-
•

O •
I.

I j que os Estado.s Umdos sao Krem!m �e apressa a �xplo-I DuHes
.

�o. re a ques ao
_

-

AlcIDO. 8 ou.ro� 'JU gamen.o,s _ .

tão "co.loDialistas" como alrar as dlfe:enças �ntr� OPisuez fOl observad� na Gra- mo.",

RIO, 5' (V. A'), - Desde à�isouza Neto de,termmou.a .to-Icond�nan�o a Alcmo Joao d? qrã-B,retanba, api�i:l9;r, d:ls·�stad_()s Umdos, a França

elBretan�a
com paciente 'CO�- Milard se encontra nesta

9 horas de ontem está reunt-.mada das. ultímas pl'oVlden-· �aSclmento a,l� �nos d� �rl-1 declarações do se;_:etáõ.:lO de a Gr�-Bretanha,. preensao pOl'�ue se com�r,,- cidade parà assistir ao. prí-

do' o Tribunal do Júri para I,eias relatívas aos julgamen- sao, p,o.l' hOID1CldlO qualttíca- Estado norte - amsricano, "Exlstem certamente

algU-1
ende que os Estados Umdos melro seminário Internaeío-

decidir a sortz, dos réus do' tos sensacionais, inclusive do, �cresci�os' mais 12 .a�lú.s,: Jol:\tl.
.

Foster DUll?S, 'mas diferenças entre os E�- est�o_ em ve�pera� de uma nal sobre- educação trabalha-
h'mlcídlo contra a pessoa do

I
com relação ao trabalho. da por tentativa de, homícídío I Cóm,=ntav� assim as de- tados la,os seus aliados ocí- eleíção. prfSldencl'wl e tudo

I
dora.

'

m�a.j,()r-aV'i'ador Rubens F!o- imprensa: Os represel:tantes também q�alifkado, e 2 a,nns clarações que {) SieCrE�.tári� (,�e dentai:;'- continu:: a _radio quanto diga ou faça tem que Açrescentou qUe'_no ano

ren tino Vaz e da tentativa de; reservados', .

181 oc rotógraros por te�tal)lva �e homícldio Estado' flez terça-feira, úlrt- de lI4oscou - ma� nao sao da I pass,a� pela prova; desse es-: proxímo se realízarão, prova

homi'cídio contra a pessoa do! poderão batel' chapas no ple- que fOl desclaesíttcada para. ma e Q\1e' t�v'eram',a v!rtude natureza _me'u,cIOnruda por crutínío, • I velmente no Canagá e em Is

jornalista Carlos Lacerda nárío, não podendo ali �er- íes�es corporais, perfazendo de desgostar �O>3 ,fi�ncese,s e Dulles. A �erdade � que In-I- Mas, algumas de s�a,s pala- [rael, seminários .kemelha.nt��
e do guarda municipal Sílvio manecer, porém, par.i evitar assim a pena de 33 anos de brítântcos, PO.lS,dlSSe .em, r�� flue�t!:'� círculos dos Esta- vras, ,e� sua entre��ta cole;para dar maior impeto:· ao

R meiro.: Por todo D dia de tumulto, ,pnsao, I da de 'jo.rnalistas que a ques- dos Unidos tentam agora tiva a lmprensa diflcl�ente, �oviffiento tr-abalh1st� mWl.-

h�'e Ossive.Jmente eontinu· RIO, 5 (V, A.) - As duas' Na le,gislação perial brasi-' tão ,colonial divide a po.líti- 3ubstituir o con'�r_ole, anglo- pod,em ,mete,cer maior mduI- dial.

an�� ��la madrugada e c!la horas da manhã d.e hoje, foi leira, todflivia, a pena-maxi-
I
ca das. grail�� potencias o:' frances pelo ��rte-amST�cano, gência do que essa compre-t

�

.

. de amanhã, estará sendo jul- conhecida a p·ecis.ão dõ juri, ma' é de 30 anos,. cident�Is, com respeito a G 'comentarlo.' do Jornal ensão", ---------�-

gado o, pistoleIro Alcino JoãlO controvérsiqs 'so.bre o canal /

Nascimento, autor confesso de Suez,

��;'a d��P���o;uev��a�:�ra� Fu,turo p-romissor para aviões.de carga jáOu!�V���ls::i�:�:u�f�:�� Ia: a·ss·emble'·la . Le'll·s,la'll·va .C,arlos Lac,elrda 'e o guarda na ,

I gos e {lrmes' vinculos corii' os.
,

I I.,
d t d

' , .

.••
Hora" info.rma que o gene-

����:��:eT�:!;.���t�e�: e passageiros ,��:;��!�n��:O�o.�:S�sdif:;;�� Como único orador da ho- ca a "União Rec:��aUva-2!nk :�te�n�:�:va:: �e�'tapr�es��
,'companheiros de crime e SOUTHAMPTON, 5· (U P) Ite para carga e passageiros ças, em virtude da crise de ra do exp.ediente da sessão Dezembro", com sede em Flo- dente da RéPública, o co.nvi-

ainda Jo,]é Valente de Souza, '- A "Hawker-Siddeley" fa-1que -despe'rta_:'á ;um grande� Suez,. .'. ' l>cupou'a'tribuna o deputado rianópolis� te que já lhe fdzera o genea-al
sob-chefe da guarda pessoa! bricante de aviõ�'s militares interesse nao So. pelo seu

I
O ministro da F'az-enda a:.. Epitácio Bitencourt, que te, l�, Discuss�·e votação ao Teixeira. LOtt, pará. assumir a

do então pr.elSWente da Re- começará, a. f'a.,bri:ar ��are-I' custo, inicial r.eaativamente
I
nunciou, po'r SeiU, turno, que! ceu co.nsiderações a 'resp�ito. Pr{)Jeto. 'de LeI, - �-A/56 -_ chefia' do. Estado-Maior das

'bll'ca 'a,cusadO' de farovecer lhos p'u'a a aVlaçao C1Vll. redUZido, como tambem, p�la. o governo pensa mcorporar-. da nota publicada pelo Jo.r- Declara de utIlidade pÚblica ... -

Ar da 1 cr p'pu , ,

d' t �'d 1 f d I' " ,M

t.
' �'Ol'çrus ma ',s 0,,0,- � os,

aS' fugas dos implicados, se-, Sir 1!:�ank Sprlgg'3, lre or-, sua (onomla e exp oracao, se à uma zona ranca, e l-I nal "O Estado", na qual f{)-:- a Assoclaçao dos Esc� elr� a transferencia para la. reser-
'

.

rão submetido-s a julgamento ge':ente! revelou �ntes de par-, � vre �omercio na Europa, por caliza a abso.lvição do sr, Pe- de Laguna, com sede n� CI-
va do general Anor' T.edxeira,

nas segui!1-tes datas e obde- ti,r �ara o �an�da, q�e, o. co�- i
. I co�sldera:r q�e- semelha.n� dro Bit�nco.urt, P.r�f.eito., de dane d�' Lag�na, _ O genera.l Zenobio., porém,

d
'

segul'nte Ol'rl em' sorClO dedwara 'varlos ml-
L

- ,allança e�{)noníica permltI- Imarui' pelo. egreglO Tnbu- la, D1SCUSSao e vo.taçao ao. - d' 'f 4
cen o a \., ,

"

N
I

C f' It'
, por nao eseJ'ar se a as aO

Dia 8 - Climério de Almel-jlhões de' libras esterlinas aOI alr a e vo ara ria ,à El,lro.pa competir ple- narde Jus�iça do. Estado., no- Projeto de Lei - 85-A/56 -

Exercito p�eferiu permme-

d 'd' 11- Nelson Haimun- projeto de construção de um I' Inam:mte,�com os Estados

U-Ivamente vencendo a questão Declara de utilidàde pública '''�''i d D t-a, la
,- 'I'

-

E t d U "d'd
'

i ' " .' -ceI' na. c...= a o epar a

do de Souza; dia 18 ,- José, lVlao tur�he lce para ca;rg,� I ao-s s a os m os m Oi�.. em ;�,merc o: "
judicial, pelo pronunclamento ra "Socl,:dade dos Amlg� da m.ento Geral. de Administra-

A t·
,

S'3J' ' e- dia 22 --
e passageu'os em rotas ' de., , O Jorlfal The TImes , em concedido pelo Supremo. Trl- Laguna , com sede na ,clda- _

.

J'fi .onvlo1 °t eds;e' Sou"a I
distância: media. I RIO, 5., (VA) -' Nair Café. geral tão reservado, a,fi;rmou

I

b�nal ao apr,e'Ciar o recur-I de de Laguna, "ç�,
ose a en e '" , '>", , ,

IO· d � ',' mal'o�l'a Cremo3, aCl'Ie,scentou Sll' a e!>tólca moça do RlO Gran-. ,m edltOl'lal que OS Co.menta- so enviado àquela instância la, Discussão e votação 9.0 ------:----1�-s Jura os, em ,Ua ., I

f'
.

'1"
�

-

t t d fun I Frank que estamos dian� de do No,rte que lCO,U lnva 1- rios de DuUes "No.s aspectos I sup"'rl'or d" Justiça Di.�se o Projeto ,de Lei - 95-A/56 _

,gruo repres'en an es o -, I, � '-' ,_
_

,

,1'
'. bí,,� '1e"uind _I de um futuro pro.miscolt' paro, da em consequencia dp tor- mais a�p,l.os da dispata de d·putado pes'3edista que a

I Aútoriza abertura d� crédito
cwna lSm? pu LO,

; "'Ofl' "1'
o

. O'S aviões de carga e passa- p�deamento do ,navio. em que Sl\:IZ .do enganosos e :irire! absolvição do sr Ped'ro Bit-' especial de Cr$ 2000:00000
se em numero os .)1' 'll 0- --:. ,I . , 1" l' I

. , ,

,

Hbe'"ais O juiz Souza I.geil'os, na'Oo somente nas ilhas
J
VlaJava de Nata papa � Rio jlizes", ,

,

' tencourt, isentando-o de uma par:a pagamento. das 'despe-

nNalts . ':d '.
te e pr >sid.l.' I brit.ânicas, mas tambem, em de Jan\eiro!._durante a últim.,a O "Tfwes" não fo..i (j únicó pena pOl: crime que não p.r.a) sas de pa:ss'agem e ajJl,dll 'de

. e o pI eSl, ,e eS e . ..
.

. ., d' 1 d __1,
se I ·t' pi II O'

. .

.

Irá os .demais julgame,nto's: 'tb�Ó',o: Orienlie �io, na CO-I_gu�rr�,,�un 18: ,e....era,
.
; I j{ll�n:a ,a ,,crl lcar,. \L"es,

I tic�, 'vle1io confirmar defini- custo d�s 9omissõ::s Parl�-

'Na 'a.cúsação-at�à cgmó, u;;- l,:�i:Mtlad,e> �r1'fâ.niCa'�CLe.->'iNi-�f,��lt,hOJe da:R10 ?ara NOva,i�!lle*, or�ã_o :'�p.chest7:itiv�ntente,'as qualid�·pes'7tm�ta!es -Externa, bem c'o-

.RIO,5 (VA) _ Novalu,l-

Presentante do Ministério ços, rur.�te,à. e � �erJ-, ,��. . "_:�'l . o� , s t ��o da Mesa
� e.putàd(}� dri"- �e ,falsificadores i de

do Sul Cre';o ·tambem '�que rlCan a fIm ,de Ct1míl. :{t.. " . 'Jk:'<! •

M�'
'., _' _�' � ',_ "

,

Público o.i proD,lotor Araujo ca .• , ,.,'. ;
.' <�f ":-' ,',.,;.. :, .,

_
> : ."1' .

'.

.,
'

'

.

.

, .
. lQ-... .� d.!i' Cons\.J.-

-

d d ri o .no�o de'senho- de turbo- tratam_'Uto a qlte vem sendo 3l'a ,�s' açim&; o1'fe, merlcà- mem'p'" o' ',,,�' � - _, -
" ��ind':" h'

Jorge. Sao advoga oS e ,'e-
. . .',

'"
" I"" i"�:, " ,I ,1"''''', . :., •.

,<. a.......·-ALg o atil/daén-
,

f d G
"

F t t heUce3 oferecera as bnhas ,ubmetlda ha mals de 10 a- nas
__
'a re.sp'eJ!t'o de FQr:r;posa' relev.ant s 'pre,s-tadQ& á() seul ..la, I)iseussão e votaçãó a01có'b-e""""'" 'n..

' '.1+_
"es'B. ·e regoflo- or una o, _ " ,-, .�.

"
- f ',_', .', -: ,

"'
�""""

�
o ."",l� �

Os causidicos RomeirJ 'Neto e
aérea.3 uni meiO! d,e, transpo'r- nos, ç�n�tItu�m ..um ,tl�O. de colo-

j mUlllclpio, no d.evotame�to Projeto de Lel - 99--A/�6 - revelação nos, foj té;.t.a :Pêlo
C 1 'A 'L' '·d J

' mah,gplo, Gonstlt.umam uma às ,suas atividades. de cida-I Aprova têrlI10 aditivo -

ao A- de"""" do d O d' p !·tinar oS rauJo lma, e ose
't

�

d
",

t 'J
' I, I'

&v...a a r em o I _a

Antônio' Soares Os causídi-
- ,lU '�nçao. e ln ervlr'nos

as-,'dãO digno. e probo.. côrdo,celebrado entre o. OO-'e So.'cial ee( Pedros1 'que
'

,

' suntos da mUna. Conquanto N'O'd d d' 'f Verno da Unl'a- E t d'
" '

cos HeIlil'lqu81,Oamargo e Ro-

O E' UM 'A'GENTE ANTICA�,I ,-,'
_

�. I em o, ,la oram a-I " ?, e o. s a o dlSs:e ter denuncias compro-
, ·s·emar Pimentel; de Climót'io, O·JUM

..

'

.' . 11-
a pIoteçao de. Formosa t� preclados os segumtes reque- de Santa Catarma, so.bre ca-' vadas' a respeito.. .'\firmou

,
, nha começado como parterl'mentos' ,

I ca e pesoa r l'nda e .t d 'IhJose Valadão; de Alcino Nas- _ _

'
,

• ",

. ,.' a
,
S'Lar a nova Llua rI a

cimento, Almeida Dias:
,

de C'EROSO da" operaç,oes"das Naçoes U-' la, Discussão ,e vo.tação ao la, DiscU2,são e votação ao,' 1n'l.plicada n'a atual "gang"nidas na .Careta, continJ,laram ProJ'eto de Lei 82--A/56 Projeto de Lei - lOO-A/56 I
dd"'bar t"d d

.

João Val-en.te de Souza" Mil-. '

" .

"
_" .

-. '
- -

I....,· a a a, sen o' posslvd
ton Raimundo, os advogalP.o� Declarações do, dr, �gudera so, .�e'5u�do f�zem crer

. a� I
,como aç�� md1vldual �os Es- Considera ti,e, utilidade públi- APr{)va termo de 'a�ôrdo. pa-I que sej� po.sta a descohedo

José Ribama ,e Ev'aristo Mo- Vela, dà Fun�açao .

dz-claraçoes do corresPodnde�: t�.d�s Umdos, Os Pals.es �- ,

,

.

. -

ra, exe_cuçã� dos serviços pú, I
nas proximas horas úU pcs-

rais Filho. O advogado Hugo ,Rockefeller te, na EspaI,lha, da Fun �çao, slatlCos ?erguntam �e Os nOi-
,

- bhcos relativos à defesa Sa-
I
sivelmente aindã esta sema-

Rockefeller, o dr, Agullera
I
te-amerlCanos tolerariam u- nitária animai no Estado, 'naBaldessaripi funcionará tIO

. MADRI, 5 (UP) - Longe Vela, publicadas no jornal ma frota chinesa operando
1

l
I

di'
'

processo como auxiliar da • "Informaciones", ",' Ifren.te à costa.da california",1 el e Imprensa
acu3,ação, c6ntl'a,tadO' pe,la fa- de provÜ':!ar o cancer, o. fu-

mo é um ag\�nte anticancero- Essa,s declar.açõ.es �dem Valentin Zo.rin; lCIamenta-
mUia do major

-

Vaz. O juiz ser as�iin, resu�ida�: , I rista de �ssui:lt?" estrangci- RIO,'5 (VA) _ Informa-se

Ma'"ls 'automo'Ve"IS I A ,NlCotmamlda e uma VI- ros da radIO emIssora mosco- que o presidenta: da Repúbli.
I tamma do subgrupo "PP", vitfl, dIss,e! na transmissão ca determinou qu.� fosse re

ESTOCOLM.O, 5 (UP) - O' Essa.s vitaminas tem _a-pro- captada esta noite: . estudada .a- Lei de Imprem<1
númeTo de novos automóvel"

I priedade' particular' de' pro- "A atitude dos Estados 'U- O'riunda da Jus.tiça, 'na par' -

.BONN, 5 (UP) - O i'e8_f-- I _

. ffi3.mento alemão encontrou matrkula�os na SuécL: em! teger o tecido e?i�elial, que
I n!dos na ,q�eg,tãO' de Suez é �e re�,erent� à :apreensão ,d,: EXPRESSIVAS SOLENIDA,- Após uma série de cerimô-

hoje outro tropeço no seu a- agosto fOl de 10,208, compa- í recobre as superflcles exter- tao_ colomabs.ta como a da
I
JornaLS, ,FOI estudada. a leI DES REALIZADAS NA CO- Dias, inclU8i\'� leitura de es

cidentado caminho, rando-se com 1,6,249 r,o mes,nas e'inllernas do,c'orpo·, IGra-BPet,anha e a da Fran- f,rancesa,ondeháuma.mo.da� .LÔNIA SANTA ISABEL 'tU_Q,ossôbreleprologiaerela_
A 'comissão de defesa 'na prece�,eme, A clfra d� agos-I Portant?, em lugar de· pro-, ça." , , I bdade cha�ada '''Permls �a� BELO, HORI�O�TE" 5 (V l�riQs 'l'elativos ,'& I(!)bservaçõ�s

câmara baixa :anunciou a ,3ua to, fOl um pouco ffial3 .alta, vocqr o ,cancer, o fumo deveI Os monopolios n�rte-ame-, ret", que e dada pelo JU1Z A.) ::::- Sabado ultuno, a 80- sobre o mal de Han&eirl, reu
decisão de reduzir aprecià:. no entanto, do que nO mes-' exercer uma ação pl'eventi- rican�s pugnam por �ti1izar a' que cientifiea o jornal de não ciedade M1neir� de Lepro.lo- lizo.u-se tocânile ati) em que

mo mes do ano passldo" j,va contra ess'e flagélo. decisao do Egit,o de naCloli":', pode'.r publicar matéria por' gia fêz reall'zar exp'ressI'vas' velmente a verba. "',olicit�dft 'r.eceberam alta cento e- trm-
de 3,200,000.000 de marcos, 80-

zar a companhIa dó, ca,nal de I,ele impugnada, Caso a o.rdem solenidades nai Colônia Santa �a hansenianos que, submeti-
. -------- Suez para expulsar os seU8 não seja observada é apréen ISabel, tend{) comparecido. o dos a longo Jt intenSo. tra:ta-cc;mpetidores britânicos e',', dido. Prevê-se que seja ap.ll secretário da Sau'de ..,. AS1sis-., mento, se acham recuperadosfranceses, :da mesma manei- cado este dispOSitivo. ao pilf), tência., auto.ridades e figuras do. ,terrivel Ip:al e em condi-

ra comO' {) fizeram I?a Pérsill'
I
jeto que seguirá ainda est" ds! relêvo nos cÍ-C'ulos mentif!-' ções die, retornar ao convivio

e no Vietnam do Sul", .1 seI?ana pa�a o Congre,3so: cos deMina:s,' social, Da Sucursal,

.-

o crime �a rua TonBleros

, RIO, 5 (V, A,) � "Ultima

Não a'ceilóu, '

falsificadores' de
sêlo'

Rearmamento
Cento e trinta hansenianos. recebel1l'

alta

licitada pelo gov·erno para

adquirir armas pesadas fios

Estados Unido.s..

IMPOSTO DE RENDA NGvameAt� ,enfer ..
mo o gen:' 60i5

Monteiro

I

Proposta a criação do fundo- de prote�
cão à triticultura nacional
,

RIO 5 (VA) - Foi apre- da Divisão de Fomel1to Agri-
, I

BELEM, 5 (VA) "...! Foi dles- sentado à Câmara um pro- cola, da C.onfederaçã:J Rural

truidó parcialmente pór um jet'o de lei dispondo I;ue a
I
Brasileira, da Condefera�ãv'

.

inc'endio, na noite de ontem, União adquirirá tod) o tri-t Na�iona� das Indústria� � .da ,RIO, 5 rVA? - N{)sso. mo.- rais continuarão submetido.'!
o chamado MercadQ de Fer- go nacio.nal a partir da sa� I Feds:ra?�o das As;� )';laçoes vimento. visa isentar d� I�-: ao Imposto de Renda e'. é jus-I SALVADOR, 5 CUP) _ In-

m, constl'uido há anOiS e re,. fra' de 1957, rev.andenctü·6 aos dos TntlCultores, posto de Renda o.S_ funcl<?na.; tamente nessa verdade que forlna-se qUe, uma súbita
modelado, modernamente, O mo.ageiros a preço único, va- ... ·rios. públicos (civis,e milita-j se baseia a autoridade do' préssáo no subsolo féz jor-
fogo começoll numa ala ex- riá:vel na função ria qualida" 18 milhões para a res) que percebam"men.os de nOSSo. movimento., que visa, rar com intensidade nunca

terna, onde está sit!lada' a d�e, época da aqaisiçã'l, e 10-., ,
'" �OO mil c�u�eiros anuais" _I,somente', beneficiar aquelFs vista do poço petrolífero J,'J/

, Sapataria. Sansão e durou cal, fixado pelo SE'!', proi- Aeronaufl"Ca decl8:,rou a lIlllft'ensa o. g.e:n�� I
que não têm renda, mas a- 25 situado em 'Catú no in- RIO, 5 (V, A,) _ .Pessoas

cerca' de quatro horas, des,. bindo a. _imp<>rtaçá,·) de fari-
.'

'

r,al-médico Alfredo: -, Gõm�s I
penas salários",

"
. te�ior baiano obrigan�ro'(>5: en pe:rtencentes à familta. do

truindo' ainda outrós estabe- nha estrangelrta� � cr�anTd�.'�I'h�IO'd5 (VA) '-:- DefZOito ml�-I�pu,ca�á, mdembrlú< ,dOaI cbomi�- ,

.
genheiro3 da P'etrobrás 'a geperal Pois Monteiro infor-

. lecimenooo comerciais, como Fundo de Poro eç.
a.o a. rll-l" I

oes e cruzeIros or�� �- ls.at,() aeslgna�...ab·pe o u e �l- A comissão· designada pelá. constr.uir ,uma barra.g�pl.. de
'.

maram esta mllinhã à repor-
a' Sapataria N,S, das Gra- cultura NaClOnal, que s'� berados para que (} Mlnlste- I ar para lt:i>a orar o projeto diretoria do Clube Milij)a,r e ernellgêncla em redor do po_' ta"'''''"''' e' b . t d

. " , , '-1 t da' d"� t'
,

d od'f' I' 1
-

d I
c- '.

. , """�•• s r om 10 seu es a o,
.--' 'ças, a Casa. Popular e a ,Ca- constltwva lmCla men e 1'10 a,n.'t:ronau Ica possa ar que m. I lca a egl� �çao o encarregada d'e elaborar o çQ a fim de (\v!tar uma inun-

I

nada mais havendo que CQns-
sa Princ'�Sã das FIO'res, Co.mo télX� �� lO. por ,centots.ubre.a cumpOlmento:� pro.grama de Impo'Stp �'eiRtenda, Ja entre- pro.�e,to que, mQ,difica a. legis- daçã� de petrol,eo nas adja,.1 titua perigo, O general Gois
sempre, OS bombeiros, lu- aaU1Slçao de tngo es rélllgl'l- re·pare hamen"U da FAB, O gUeJ aos Mm s ros da M31rinha' la.çao do Impôsto de' Renda cêncía", A fim d·"'· ,,�->'uzir IM ...t i . t' 1'

<, .

••
,- '" , , "

•• .". ,;;> .'vu :) o.� e ro ·sen Ira-se m a
taram com falta d'água, A· TO se�_ preJ�zo de ,)Utl'�S a- pro�:ama mclUl tambem

,aI
e Aeronautlca, €s�ev� in,tegrada do.s generais pressão de 'esc'ape', já fo.ram quando na .tarde de ontem

pe.nas um bombeiro f()i ª,ci- tribu.�çoes. O FU��Ot�e�a f>dU- re��saodcomPleta ddoS, at�als Af::!���entan�o que (}IS be- Imma SIqueira, Tharsis Ca> �niciadas injeções na lama
1
participara dQS trabalhos do.

dentadO', em cons·equência de bor�mado a.o Mm�s erll) a
t a�lOes e c;,tç,a e e J;eaçao e ne lCl:""OS s,elI'ao os militá- bral Melo, Alfrec;lo Gomes Sa- pes.ada do poço em apreço e' Superior Tribunai MUltar

um chogue élétrico. Os pn!- Agricultura, o.rgamz��da uma amda {) plI:gamento de' apa-I rs ate a patente c;ie coronel pucaia, José Osvaldo Pinhei- o petroleo excedente' está' tendo si"'� levad 1 d>
-

t d"
I

Ih C 82 d I
� i' t

.

1
.....VI o a sa a "

jUÍ2101S são consideraveis é comissao e.ompos a
.

e ,I�e�r:-I r�:I ,os
- e

t
e cavta oSdm�-1 ef ?S c Vls a e a etra "O", a- r{) da Mo.ta é majo.r-briga- sendo canalizado para o ter-Iministros, 'e,

.

mais tarde,
duas casas atingidas não $S-I sena�te�, ,dO SET

�
da Dl�l.3aO, c�mcos recen emen e a. qUl-: nm?u. o gen, Al�redo Sa- dEliro Frap'cIsco de Assis Cor- minaI marítimo. situado. em tra'Il!SpOl'tado à Sua residên-

tavam seguradas, de Experlmentaçao ,,\gi'lcola, ndos. -'
i pucala: .Os oflcIais-gene- rêa pe Melo., Madre de DeUs,

.

I cIa. .'

"

-,

Destruido
Jórróu petróleo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



IN'DICADOR PR'OFISSION�L·t:":":����:":":":":":":":":":7:�)+:":"::�
DU. WALMOR :Ol\�: I _C��. �IRAÓSÉCETMAAVARE'3· pR. NE,�,.���fRONE. f· '.O'· ES'lA'',D·,"0

.

:!:
GARCIA j,l'ormlldo pelll ..

'

"'aCUlóaoe Nacio· �
�

Dlolomado pela Faculdade Na- f)C'J.;NÇAS NERVOSAS 'E MEN- lIal el. lI1ediciua lJnlveuldaae fi#' ..' .' �:.
elenal de :\.edlcina da. Unlver- TAIS - CLINICA GERAL ao lSraaU .... fi••

sldade do Brasil Angustia _ Complexo. _._, RIO 9E JANEIRO , .:. A_os nossoli assinantes da Capita.l avisa- .+.
Ew-Iuterno por concurso da Ma- Insonia - AtlHJues -.Mania8 - Apedeiç.....nente Da "(.\aaa ele. fi.� mos que a entrega de O ESTAl)O é feita à :.

ternidade-Escola Problemática afetiva e sexual �aud., São )lllrUlll" ..�. fi".
(Serviço do Prof. Octávio Rc>- Do Serviço Nacional de Doen- Prof. _.a:nand" l'aulino ,y noite, deve,l1do estar concluida às 6 horas. �.6 sábado (tarde) Farmácia Catarinense

drigues Lima')". eas M"entais. Psiquiátra do lnte-rnv ppl" 3 an.." do Serviço.!,+ Pelo telefone 3022 receberemos reclamações' �t· 7 d?mmgo Farmácia oatartnsnse
':x-inte.rno do Serviç_o de Cil'..ur- Hospital-Colônls Sant-Ana. de Cirurgia . ...1.... de aualeuer atraso ou fa'lta na entrega.

•... 113 sábado (tarde) Farmácia Noturna
ria do Hospital I. A. P. ,E. T. C. CONSUII;-TóRIO_ - Rua Tra- prot. Pedro de Moura �t'" .... � 14 domingo Farmácia Notllrna-
'" 'di ddo Rio de Janeiro, jano, 41 ::-' j}as< ie .às _J7 horal.

CLI "OCAPEDREAÇ?nEUSLTOS ••� .... 120 sábado (tarde) Farmácia Esperança
..Ie co o Hospital. de Carldade RESIDÊNCIA: - 'Rua Docaiuva, ou au

.

H
.

.... .... '�: 21 domí F'
.

e da Maternidade Dr. Carl"a i39 'l'" I �90i ' .' -Ii D0ENÇAS> DE SENHORAS (�"'" ���,,���"�������"�"�"���"�"�T..�"�"�T..�T... ?mmgo armacia Esperança R. ·Cons. Mafra

Corrêa
e.

" CONSUl.TA;S� l'iàl'iamente das' '. _'!_'!_ � '!.'!_'!.'! ,!.!_!_,!.,!.,!_:_,!_,!_,!_,!�127 sábado (tarde) Farmáeia Nelson R. Felipe Schmidt

[JO:ENÇAS DE 'SENHO�AS _ 7 - 9,ao no Hospital de Colri-
--...�. - - -"...,.

: � : -Â ·HORX D"ô
• - - - ": - • - - - - • •••. �g domingo. Farmácia ,Nelsoh R. Felipe Sc��idt

PARTOS -,OPERAf-,-õES dade. O serviço noturno sera efetuado pelas Parmâcias

Cons: Rua João Pinto n. R' R'M NDO V Le RESID1i:NCIA - Rua Duarte S A tô
. \ '

. D • A . A '. A 110- Schutel,
" i29- _ Telef. 8.288 _ T"'NICO ZENA

to.' n orno e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,'
16, das 61,Oü às 18,00 horas.

"

RÍO' DE'ASSÍS .

Florianópolis.
V - 4.3 e Trajano.

Atende com horas marca-
---

.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

d T I f 3 '3 DU. CESAR BATALHA DA
as - e e on� ° 5. ,008 Serviçoa" de Clínica Infantil

S·JLVEIRA
via autorízação dêste Departamento.

Residência: da Ass'ístência !\,lunicipal e' lioa-
Rua: General Bittencoun n,

: ' vital de Caridade '

Cirurgião Dentista Departamento de Saúde Pública, em setembro de

101. CLíNICA SMÉEDICDA LDTE "CMAN- Ctínica de Adultos e 11956;
Telefone: 2.693. ÇA A U 0'"

- Alergia - Crianças Baio X
Consultório: Rua -"!Unes Ma- Atende. com' Hora Mar-

chado, 7 - Consultas das li> às
L8 hezaa,

'

Residéncia: Rua M�r�ehal '(SIU
.he rme, ó - Fone: 117811

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
&�ÉDlCO

Com prática no Hospital São
Francis"o de Assis e na !:'anta

CeJlla do Rlo de Janeiro
CLINICA M'l\':DJCA
CARDIOLOGIA .

Consultório: Rua ·Vitor Mei-
reles. 22 Tel. 2675. ,.

Horário!l: Segandas, Qúarlal' e Ex-interno da' 20· enfermaha
Sexta .feiras: e Serviço de gastrQ;-enterol08ia
Das 16 às 18 horal ,da Santa Casa do Rio de Jeneiro

.

Residência: Rua Felipe Sch- I Prof. ,W Berardinelli). .-

midt, 23 L: 2° andar, apto 1 - Ex-interno do Hospital matu-
Tei. 3.00�. nídade V. Amaral. '

____.. .

' DOENÇAS INTERNAl
DR. HENRIQUE PRISCO, Coração, Estômago,rinte.tino,.

PARAISO .f!gado e vias bilia�es. Rina,
� '. Consultório: Vitor Meirelel III

. InlílDlCO
. Das 16 às 18 horal.

•

Operaçqell, �,Doenças de Se- Restdêncía: Rúa Bocahi'ra 10.
nhoras ....; Clínica de Adultos. 'Fone: .' 3458.

.

Curso 'de Especialização no

Hospital dos Servidores, do Es-
tado.

.'

(Serviço do Prof. Mariano .de
Andrade).
Consultas - Pela .. manhã no

Rospitd' de Caridade. .

À tarde das 15,:;�}ls. em dian
te no consuâtõrio

"

á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tirlt·
dentes. Tel. 2766.
Residência - 'Rua Presidente

Coutinho 44. Te!.: 3120. '

Da. JÚLIO DOlN
\ Vo:mA;
MADlCO. .

.

i:SPECIALIST.A EM OLRO� DR. NEWTON
')UVIDOS, NARiZ E .3ARGANTA:- D'AVILA O I�itor encontrar', n••ta co-

'rRATAMENTO E OPERAÇOES CIRURGIA GERAI. luna, informações que n.;;cellita.

(nira-Vermelho - NebaUzaçio - Doenças de Senhora" -, P'roelo' diàl'!ament•• dr imediato:
Ultra-S9,m logia _ Eletl'icidad.e, M édt.-a :

lteRNAIS - 1'i!lelo:J1I

(T;ratamento de ainullte lem' Conc'lltório; Rua Vltut Mej, O �stado ,. 1.022'
operaçio) .

reles n. 28 - 'felefone: 3'107.' 1\ G'lzeta 2.668

Anglo-r�tlnoscopla - Receita de
Consultas: Das 1(\ horall el� Diiírio -I{ --te .. , " 8.6'16 Consultem nossas taritas. EXPRESSO FLORIANóFOLJ'

Oculos - Moderno eqUipamento diante. Imprensa Of•• ..I1 ,.,...... t.611�·' , ·-Fones: 25-3A e 2'" 85 - '

de Oto_Rlnolaringolojtla (únIco F 3422 HOSPIT-AlI",' .._ v-

no Estado.)
Residêncla: one, •

Cal'idadiJl, •••U �••••liil••••••••••••,
RIJa: Blumenau n. 71. I

Boririo das 9 às 12 hora. e' (Prllvedor) ., .•• :.••.. ". 2.814

dá. 16 às 18 'horas. . (Port"Eia) .......•••••.••. Z.O,86
Consultório: - Rua Vi!or'Mei- DR. ANTONIO BAT-IS1'A Nerêu Ramol 1.81,1

relei' 22 .-:i �Qne' 2!176. ,
Militar " 1167

Rês" � 'Rua São JoiC' 20 -

'

JUNIOR
.'

.

t;ão Seb��iii�" '(é���" d�' ..
Fone 24 21. ' Saúde) :1.158

_----�--.;...---- CLlNICA ESPÉClALiZ'í\:DA DI' Mater:lidade' Doutor Csr-
ORIANÇAS 'los Correa •.•••..

Consultar, dàs 9 ás 11 /h.orae. CIIAMADOS. UIt
Res I' Cona. Pudre' M;iruelinh<f' GENTES ..�

1'2. Corpo de Bombeiro.
Serviço Lu.z· (Raclama-
ções) ",'" 2.4!k

Policia (Sala Oomissário •. 2.8'3&

DR 1 LOBA"TO Polícia (Gab. relegad-O
. .c.>__'a_.6_9_4

• _. . COMPANHIAS DE
,-.

FILHO� I TRANSPORTES' .

l)oen�aB do aparelho respirAtório TAC �....... . '.700

TUBElJ-CULOS&. �ruzeiro do Súf ••• �. • .• 2.600

RADIOGRAFIA E R,ADlOSCOi'lA Pan!lir , ••••••••••••• ,.:l', ".161
,

DOS IVLMOES VarIg ...".............. J.126

CIrurgia <lo Toras Lóide Aéreo ...•.•...••• %.402

Formado pela FaculdaJe:,c-Nacl... Real :.:, .•... ,......... ··I.t7'1

nal de Medicina. ,Tisiololl'h.ta II Scandina\>aa .•.•••• : • .• • 2.100

'l'iswcllr_urgiáo do IIo8pital _'le- BOT"IS
'

.,:
�

rêu Ralllos Lu't •••••• , •••• , •• , •••••

Curso d(! .especialização pela Mageátie' ...••••.••.•••••
ii. N. T. Ex-intérno e Ex-...I.- .M.etropol ..••.•.•.•••.•••
tent� 4e Cirurgia do Pr",f. U,nI': Porta .•••••.•••

-

••••••

, Guimarãel (RlÔ). r acique '

.

Cona.: Felipe . SchlDÍdt, .8 - Gentral ..

Fone 3801 ' Estrelá •••..•
'

•••••• ' •••••

Atendo em hora marca.da,
.'

Ideal ••••..••••••••••••••
Rei.: - Ru',,' Est8ve. Junll"l'. t:ST�EITO' ..

80 - "'1'0.1: III'
.

.Di.quI t •••• Q�••• f. ••••••••

éLINICA'
.de -

,

OLHOS - OUVIDOS -. NARIZ
E GARGANTA' .

DO '

DR. GUERREIRO-DA
FONSECA

-

Chefe do ServiçQ de C,TORI·
NO do Hospital ue Florianópolis,
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODRRNOS PhRA,
TRATAMENTO das DOENÇ-AS
da ESPECIALID'ADE
Consultas .- peia' manhã. n<>

HOSPITAL . ..:-
À TARDE - das, 2 as 6·.l.

no C@N�ULTóRro - Rua dos
ILHE"1· nO. ÍI·.,,, '

RI...1D:tNCiA ;'."-t: Felipe Sch.
midt nO._11a Tel. :2366.

.

...

DR. ANTôNIO' MONIZ
•

DE ARAGÃO
.

,

CIRURGIA' ·TREuM.A110LOG�
-

Ortopedia ._

-Codsultório: João l'into, 18.

Dar. ''16 às 17 dlàriamente.
Menos' aos Sái?ados
Res: Bocaiuv8 135.
Fone: - 2.714.

DRA. ,WLADYSLAVA
W. MUSSL

e
.

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MtnICOS

CIRURGIA' CLiN,!CA
GERAL-PARTOS

Serviço \'ompleto . e 4Ispeciali--:
zado das DOENÇAS' DE SENRO-,
RAS, com modernos mét040s de

diagnóstic.os II tratament�.
SULPOS'cOPIA - HIS1'ER6 -

SALPUWOGRAFIA - METABO-
LI�MO íiASAL

ft'\dloterapia por ondas curta.

etrocol4g.ulaçjio .

....; ltalos. Ultra
oleta e' Infra Ve.rmelho.
Consultório: Rua Trajano, n •. l,
ndar - Edifício do Monteplo.
orário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
nas 15 às 18 horas -:c' Dra.

MUSSI .

Residência: Avenida' Tmm·

powskY, M.

DR. MARIO' WEN·'
.. DHAUSEN '

CLINrCA MADICA DE ADUL1'OS
, :c CRIANÇAS .

, Consultório - Rua Joio Pin-

to, 10 - Tel. M. 769.
.

.

Consult'all: Das 4 ài II 'hOTa••

Residência i RlIoa Esteves Jd

nlor, 411 •. Tel. 2.812�
DR. EWALDQSCHAEFER
CHnica Médiea de Adultos

e Ciiança�
Consultório - Rua Nu

nes Machado, 17. "

. Horário das Consultas
,

das 16 às 17 horas (exceto
ao� 3ábados). ,

ftesidfutcia: Ruá Viscon
de de: Ouro Preto, 123 -'-

Tel. 3559� i �: �umm

DR. J(fLlO PAUPITZ
FILHO'

� DR. MARIO. DE LARMO
CANTIÇAO

MtDICO
CLINICO DE CRIANÇAS

. ADULTOS
D(.\ençr.a Interna.

CORAÇÃO - FIGaDO _. lUNl'
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

r I Consultório -, Raa. VJtor Mil,
!lle.,22.

HORÁRIO:
: Das 13 às.:(6 horas.

-

Telefone: Consultório - a.41b
Rer-idêncâa : Rua José ,io Vllh

Pereira 158 - Praia da Saudad,
- C-Qquolros

.

�--

DR. CONSTANTINO
DIMATOS.

MEDICO CIRURGIÃO
Doenças de [lenhoras - Parto,
_ Operaçôes - Vias Urinirla.
Curso de. -apérl'eiçoament'J II

16nga
.

'prática nos H,ospitais de
Buenos Aires.' , .

''cONSULTóRIO: 'Rua Felipe
'Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3G12. '. h_;

-

'.!{.QRÁRi:O: ,@a.. lt" 18 ho-
rae:i ! r ,'.

kealdêncla: AvenIda Rio BraD-
co, n. 42. '. .

Atende- chamados
Telefone: - 3296.

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

:DR. LAURO ·DÁURA
.

CLíNICA: GERAI.
.

EI:peciali-sta em
.

mui�&�ia. dto

Senhoras e vias urináriaa.·.
Cura radical das infel�çõea

agudas e cronicas, do IIperelho
genito-urinário em ambos 'o.

sexos. ,\'
Doenças do allaielno' DigeBtivo

e d() sistEnna nervoso.

Horário: IO'h ás 12 e 2% 'II 1\,

Consultório; R. Tira;!entu, 12
_ 10 Andar _'- F'one: 3246.
Residência: R. Lacerda ,Cou·

dnho, 13 (Cháca'l'a do Esp_anha)
- Fone: 3248.

'DR. ALVARO DF'
CARVALHO,

MÉDICO' D� CRJANoÇAt-
I:'UERICUL'l'URA - PEDIATRIA

_ ALERGIA INFAN'l'lL'
.

G"lnsultódo' - lI."q Tirade,,'
tes n. 9 - Fone: 2998.

.

Residência: __

o

Av.
.

HerC1lio
Lu� n. 155 - 'l'el. 2.530,
Horárío-: - DIlS 14 àll 18 ho

'ras dié riamentAI
------

..

outubrõ

"�

'0 ESTADO" Q MAIS ANTlGO DIARIO DE S. CATARINft

.

FARMACIAS DE PLANTA0
. ' .

:p�PARTAMENTO DE SAúDE PúBLICA

>:'.,' I'lao�tõe� de' FàÍ'mácia�
� r'

Mês de Outubro
Rua Trajanu

. Rua Trajano
Rua Trajan.·
Rua Trajano

R. Cons. Mafra

r,

/
Luiz Osvaldo d'Acampora

Inspetor de Farmácia
h

-ada,
Felipe Schmidt 39 ASa.
as3e4.

A D V Q U A O O SI', '\.0 PRIMEIRO SIN: E FRAQUEZA, TONICO ZEN.\
DR. JOS� MEDEIRQS > ..... .lJA MESAi

..

VIEIRA
- -\DVOGADO "'-

Caixa Postal 160 - Ita,a' �

Santa Catarin••

DR. 'CLARNO G.,
GALLETTI

- ADVOGADO ..."

• RUILVitor. Mei:eles, 60.
FÓNE::' 2.4118

FlorIanópolis -

�
_ _f__

'l�rans�ortes' de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO··
L:lS� �ôRTO ALEq�É, CURITIBA, SkO PAULO, RIO

-=::::::==---====== DE JANEIRO.EBEtO HORIZONTE•.
. � ....

�

,",

-

-�
-

.'0 ESTAlJtJ�' Matri�: FLORIANóPOLIS Filiál: CURITIBA
. Rija Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branca
'Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6 -./

25-'35 (EBcritória � 'i"tlefone: 12·80
Redaçi'l e Oficina.. l raa --COn- "

H<'Iheiro Mafra, n. '168 TeL "22 Caixa Postal, 435 End. Tel��. "SANTIDRA"
_ Clt. Poatâl-13t.- End. T�le�. "SAND�AD�'

_

A MAIOR OPORTUNIDADE PARA ADQUIRIR SUA
Diretor:

.

RUBENS A. RAMOS

IGerente:, DOMINGOS 1'. D.'
- ÁQUINO Filia): SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRR

Representante.:
. "Riomar'"

Representllçõe" ,A.' S. Lara.
Ltda

. Avenida do Estado 16C6/'16 Rua Comendacior Azevedo,.
Rt:':r Senador Dantal. 40 - &0 I 64 lotes, casas,- sitios, chacaras, pinhais e outros imóveis de

andar. T
/

Te!.: 22.5924 _ Rio de Janeiro. elefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-38. grande importância e opoctunidí!:de para os melhores
Rua 15 de Novembro %28 60. Atende "RIOMAR"

. negoci6s'
ndlV' !laIa 512 - Sio 2aul ...

'

.

End. Tl!le�. "SANDRADE" ElId. T�leO'. "RIOMAULI" POSSUIMOS PA'RA VEN'D'A IMEDIATAAssinaturas anual •• Cr' 800,00 e

V d I C.. 100 ..

Casas e terreno.s nesta Capitál, no Sub-DI·s·tr'I·to d'o
en a avu ssa. • • • • • ..... , AIA- f RIO DE JA,",T'El"IRO'

.

• �. .." O
AnÚJlci'o median.te, contráto.

_e a: 1'';'' �g(!nCla: B-r.-L «oRI- Es_treito, Coqueiros, Bom Abrigo e Trindade. Otimas
Os originaiá, mesmo não pu-

t4Jlfo••r" ZON'rE opo.rtunidades, loca,is de grande futuro e a pre"'os ver-
hlicados, não .erio devolvido.. "Riom"," ,

'"

A dire.ção não .e re,"'onlabilila R Del
. dadeiramente 'convenientes.

.. oa' r. armo �'etto, 99 A ,,.nidll Alld) 18. �71-B
pelos conc("�' emitido. nQI 'ar- Tratar. Edificio Sã:o Jorge, Salá 4.
IlOS ·al.sil Fo.e.: 82-17-38 e' 82-17-37 Tt>lef ••ne: _ .10�27 '.

Atende "RIOMAR" Menrle "RIO'MAR" IEnd. Tele,. "RIOMARLr
.NOTA: - Os nORi-oE, serviços na!! praças ,de Pôrtu

�Iegrf', Rio e Belo Horizonte.' são efetuados pelos nossos

agentes
.

ADMINlSTRAÇ.lO

L"rOA.. '

CASA PROPRIA
COMPRAMOS E VENDEMOS:

.

•

'.318

"RODOVlÁRIO RÁPlD.O RIOMAR"

•

"A Sober�na'-' Praça' 15 de novembro esquina

PEROLA rua Felipe. Schmidt

Vende-se' ou arrenda-se- o PeroIa Restaurante. sito à
f121 rua �4 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

_____� � _.--------�__�i___

PAI" �,
. COJ_

. - 0UIIAI1TE TODD lJfA ...

/ ."
.. '1"'" nos \lAP�JOS· t

.DIJ"tJ*"
.'

�

.....-._ -.:.-..-� 'V)f'-••
- -�•••••--_._-_._•._ ._..w..•••_•••••;.•••-"

t ..
C,orsl «Saoel.s' ·�Iralva»

.

�..
(RIGISTRADO)

DkCTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
.PROFA: LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA-

.

" , PREI'ARA 'TÀMBÉM PARA
-

-" CONCURSO 'DE DA(3TÍLOGRAFIA.
::g�� ATENl)E AOS INTERESSADOS,' DIklUÁMENTE,
3.1�!l

•

DAS 9 ÀS 12 E DAs 14 ÁS 18 horas.
1.32,1 EndereçO: Rui Feu'cÚlno Nun'es P-ires 13

::::: TELEFONE- 3113 - �
:fJI MATRICULA SEMP�E ABERTA

.�
II .".".-_•••••_-••_.._ -••_._._._._._ _ _•••_._._._w_ _.... ���"!i!i!!!.!�������i!i��;:;;:=:;; t"

Filial. "A Soberana"' Distrito do Estreito - Canto !

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 6 de, outubro de 1956. •

o
",'

•

ais
r

deseiado'
---

CLUBE �DOZE 'DE AGÔSTO
A v I S 'o

-Só êsse homem honesto:
.poderá deixar .de tornar inú

. m cada rotação da terra.

Só êle poderá salvar os ou�
tros homens-com a �l'oximi
dada do seu halo humano,
bem humano, porque SÓ êle

poderá compreender é amai'

os OJltI'OS, •
'

'

)\'1ui�os são os sócios proprietários do antigo Co
'luei;ras Práia Clube que ainda não trocaram suas quo
las. Solicitamos que o faç.am para regularizarem- sua si-'
tuação,

A Diretoria

Florianõpo_Iis, Sábado, 6 de outubro de 1956

A "Istrêla Verde" em ter
tas barriga-verdeSociais

VIRGINIA VITORINO
CiNZAS -

Um grande amor em poúco se resume.

E o nosso como foi? Grande e pequeno.
Não durou mais que a sombra dum perfume.
roi mal e bem. Um balsamo e um veneno.

Restam-nos cinzas .do quem nem' foi lume.
Ah r como eu lembro aquele encanto ameno!
Si traduz em perdão cada queixume,
como eu me' sinto bem se te condeno l

Olhei, sorrt-, .. ,:_ Seria isto amor? -
Não te pude falar, perdi a cor,
e tu ficaste a olhar-me triste é mudo.

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HQJE:

de Cinema'

PRECISA·SE

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS �NTIGO DIARIO DE S. CATARIN '"
4 Florianópolfs,. Sábado, 6 de outubro de 1956

, .

.

·"�AmaDbã· os- primeirO$' jogos, das· seleções
De �conformJdade .com o programa elaborado pela FI C. F., para a orga-ni,zação da sel�çãà barriga-verde que disputará o Cam- .:.

t

peonato Brasileiro de Iutebel. ama nhã, em laguna, a. Seleçêo da "'capital dará combate ao scratch lagunense, enquanto :i:
que em Criduma jogarão as seleções das ligas Atlética Região Mineira e T.ubaronense de Desporjos. Segundo. soube- i:

. .:.
mos, o técnico "Waldir Mafra prova velmente ,formará a seguinte. equipe .. para dar combate' aos sulinos: Tafú; Trilha (Mané- ·i·
co), 'Waldir (Trilha) e Dan(da; Juli nho, Valéria e Enísio; Wilson, Sombra ou Érico, Nilson ou Tainha e Nanico· ou Lauro. =;:

..+. + +. +. +. +. + +..;+.+. +. +. +. +. +. +. +. +. + +. +. + + +. +. +. +. +. +.•.< +. �++:++� +. ++� +. � �+< +. +. +...!++�+...,.. � +. +. +. +. +. +. + +. +. +. +:.
,. � ,. ,. ,. ,. � � ,. .. ,. ,. �.,. ,. ,. ,. ,. .. ,. ,. � .. �, � � ,. � ,. � �,. w,. .. .,

_.

iI''' ..,.,".., ., ii' � � •• ...'..." , �_,. ," ii' ., ,. .. ,. ,. • • • '* ••.

ESTÁDIO OlíMPICO DE BELBOURNE
MELBOURNE, 4 (U. P.) terruptamente sobre esta

I
- Os o�ga�izadores dos Jo- cidade.

.

gos Olímpicos de Melbour- As provas atleticas mar

\ ne
: cancelaram as .grandes cadas para. o' dia 13 serão

! cerimonias de inaugura- I assim, aquelas que oficial
• o .das obras realizadas no mente inaugurarão o Esta-

, I

rEstadio Olímpico, e que es- dio Olimpico.

/.
tavam

marca,das para saba

i do, em virtude das fortes
. chuvas que têm caldo in in-

-

CESTINHAS'& ENCESTADAS- .- ,'·1 "N
' "

-t
r e

P" I'
r

Por Jay.me KI�in. CHA,COBERTA". É de fato

'

,

ova 'VI orla ao ali aÀ QUADRA COBERTA DO uma cousa. grandiosa. Só fa:-
.

'

CLUBE DOZE SERÁ UMA ço votos que nessa estupen-
,

� ,

REALIDADE ela corrida para uma can-
.

, '. :
.

.

';,.
'

��: p:::t::, f��g:::;m�� ��� ��boe:::�s r�U;!:�outt:�� Vencido por 2x1 na noite ,de ante-ôntem o 'Bugre" Valéria, Guará

:: :::,t';:,C!��.. �::'�,;;:':; ��::':�e::� outras caJ,e Filomeno, _ os artilheiros -: Exp�lso Danda - Invictos também os aspl-
��:s�a, g����al, P:��tod!: TO�:!�o ;ni���tedote�::c;:eo� rantes tricclores. 5x2

'

maiores -empreitadas des-

na,to
Citadino de'B�SqU�te,- Já campeã., invicto de

I'
Clóvis, 'elemento -de grande I unfo de unia falha da reta- Arbitro: Lauro Santos,

portívos dos últimos anos: boi de Adultos. Três equipes
f juv:enis

o Paula Ramos na futuro, e à falta de sorte t'Uarda "bugr ina" que o com excelente desempenho.
a da construção de uma somente disputarão o Cam- noite de ante-ontem conse- dos dianteiros, um tanto deixou à vontade para o Quadros:
QUADRA COBERT�. Não" peonato da cidade. Infeliz- I

guiu manter a sua ínvenci- I
inoperantes, o que poucas sensacional pelotaço.

resta dúvida que será a mente, por razões que des-
I
bilidade nos certames de as- vezes sucede: Os melhores, no vencedor

mais alta iniciativa 'déspor- .conheço, o Caravana do Ar, � pirantes e profissionais da O gol inicial surgiu nos fcram.Waldír, Valério,' Gua,
tiva do Clube Doze e que praticamente rompeu com' Divisão Extra, tudo indi- últimos instantes da peleja, rá (o melhor em -campo),
merece aplausos de t�dos a' Federação Atlética Cata-

1
cando que virá' -a . cbnquis- assinalad� de' cabeça pelo Danda e Nery. No veIÍeido:

os' desportistas 'florianop?-l rin��se, em. nã? disputando: tal' sem derrota
.

os cetl;os "center" )':"lério, re�ebe�do Dedéco, Filomeno, Aníbal,

lHanos, pois dentro de seis. O' htulo 'cltadm?, que por das duas categorIas. de Guara. Nos primeiros Sadi, Clóvis e Victor.'

meses"ali na ,rua �o��iuva,
I
sin�J, há d,ois anos conse-; O adversário d� Jí,der n�' minutos .da fase final".Filo-

.

O arqueiro LeIo não

em frente 'ao EstadlO da' cubvos esta em seu, poder. noturno de ante-ontem fOI meno empatou cobrando atuou por !!e eneontrar ma- tor e Fausto; Filomeno;

F.C.F., estar.á erguiªa a
I São' cousas que a gente nãó

I

o Gaúrani que de início deu! com habilidade uma penali- chucado numa das mãos. 4nástacio e Aníbal; Nami, BOSTON, 4 (U. P.) - O

tão necessárià praça de'des-_j' c�!Jreende. Fico a pensar ;-:algum trabalho, mas os tr}- dade máxima. Po'!co depois Danda foi expulso na .se- Carlinhos, Dedéco, Sadi e I�orte.;americano Ral Cor-.

portes.' Pelo que tudo in� quan,do será o dia
_

em que colores praiapos consegui- Guará alcançava o tri- gunda metade do segundo Mário. holly bateu hoje o recorde

dica, a planta do Glnásio �á I esc;.:e�e:ei meus sÍlnples co- : ram o triunfo" embora p�-
, . " .

.' perÍ'odo . põr tentativa de Prelimina·r (as'pirantes): mundial do lançamento do

foi tratada, restando" 80- I
mentarlos, vendo de perto, lo esc<_?re apertado de dOIS agressão a Dedéco.

.
Paula Ramos 5 x Guaraní 2. martelo com um arr�messo

mente os aC-ê-rt9s finais cOm o progresso, a ascensão' tentos a um.

P- I I.
·

- --------------- 'de 66m71.
a Prefeitura MuniCipal, I basquetebolistica em nossa I Os paulainos. domin3(ram iri O so ICltOU

FIN·.AN'C.EIR·AMENTE VAI BEM O
O reçordé anterior ,per-

afim ,de ser dado ini_cio à Iter.ra. Não podemo� em hi- '

na �ancha técnica e territo-

d
tencia ao russo K'rivonosov

mOIl,umental obra, - por, p�tese ,algu�a, eolocar a I rialmente e se o marcador ,,,:.,,, . isp�n�a "

.'-

CERTAME GAU''CHO
Ibec, com 66m38, desde 8 de

meno:!:· m:,s�o que seja �s.ua : e:tnbarcaç�o ! n'3gua, e re- n�o foi dilat�90 . d�ve-s� à-. julho ultimo.

dimen-são;--'-..-',mã:ir que;tras a�. mar:m,os ,somen:te com um rer boa', çonduta do ..arqueiro'
.

,
\ '.1'-'

.:'rtsígnia 'lê:!ser a p.rimeirfl' mo, 'rem que, haver apoio
'

,. '� RIO, 4 (V. A.) - O tec- PORTO ALEGRE, 5 'cv. f Cr$ 4.012.261,00, recorde de I
__,_· -...;.-

c'a:n�ha (, cob�rta 'em FIo': I 'de tC;idos;' dos Clubes, dos ---'--------...
nico Silvjo Piri�o avistou-se "

.'

.

,

I
arrecadação em certames I

, I d t' t d d na,ta.rd.e de h
..0J,e

com o

sU-1 A
.. )

.,....:. C.om a, efetiv,a,l'ãO
do ofl·ciais.

rjanópolis. De minha ,sim-
I

' :sB?! 18', as, �', 6S po eres "'""
, "hl f I C'am-peo'n'ato' pe]:vlsor Calhto Rocha, Jogo Renner x FlOriano le- No ano passado, nos

I?les ,coluna, cOlÍci�o a to�, pu ..... IC.OS, ". en Im,' co ocar- .

'

,

'

' ,

, mo a a ...· oportunidade. em que sol.iCi_- I v.a.do a efeito domingo' úf.- 45 jogos do pri,meiroo turno,dos Os d�sportistas para co- " s c ,'(O�, n agua e ver�: •
_ d d d

' ,I d d d A d t to.u a sua. ,Ispensa a. ll",e ,timo" no ''W,.aterloo'', terml- ,for'am arrecadados. Cr$ ....
labo,'parém nessa magnjfica

I

mos ezenas' e' eze�as e
.1 ma orls a ' d

campanha, dando, moral ou remos, tentandQ levar com '

'ç.ao tecmca do seleCIOna o

I
nou o primeiro turno do 2.772.725,00. Os 45 jogos do

J' "d h" ca,rio.c,a. O'�upervisor aten- campeonato metrop'olÍtano primeiro turno de '56, ren-
materialmente o seu inte- maIOr rapl ez, o ",arco pa,ra ..p I C

o

t Ad'
- d.

,
. ," �

t Olh d
e o ampeona· o ma 0- deu as ra.zoes apresent.a as, de 1.956. Nesse_ primeiro tur-I der.am, pois" Cr$ .. ',' .....

gral apoi'o a esta nobthtan- o seu por o segQro. ar a
't h'

!
t d' '!, I bê' d'

rIS a. oJe, a ar e, no es- pelo ,tecmco do Flummen- no foram realizados 45 jo- 1.239.855,00 mais que no
te causa desportiva porque Ira'i a praIa e ver a ca-

'do d B' d d I I
'

.' I I t t I ta 10 a rua oca lUva, se- se, ,dispensan o-o
'

e qua - gos', rendendo"� a, soma d.e I ano passado.
não só o Clube Doze de noa u ar cem ra os vag�- • f' d d b'

., I
- , rao e etlla as uas oas pe- quer compromisso com o

Agôsto se�� o b�neflclad?, .lhoes, e c;us,a que a g�nte Ilejás, a saber: '. selecionado metropolitano.
mas tambem a nos-sa. Capl-

.fi unca po e!a*c.�mpreen er.
Às 13, 30 horas _ São Ao que se' adianta, Pla-

tal,. os nos�os desportistas e Paulo x 4ustria; cido Monsores, do 4mérica,
mUi espeCIalmente

..

os nos- Logo agora, que, o BO-
A:S 15,30 horas _ Venda- P' '1

t d sala-o CAIUVA E. C., resolveu dis- .

será o substituto de 11'10,..
sos esper es. e.

t d
' vaI x Tamandaré� Entretanto, somente ama·

PaJ<abens aos homens que pu �r os Jogos ama-dóres .."
_, .

, 't
.

h I t da' FAC Caravana doo A
ASSista aos Jogos.. Preço nhã o assunto será" definiti7

�a ,mUi o vm B:m u an- . ? .
r

único: "Cinco Cruzeiros. vamel1te resolvido.

d? .

por �st�. � ca,usa, espe- e. o .�oleglal, r�solveram �_e- I '. ""
e1almente I ao Sr. Rubens SIStU. O nos-so esporte nao .*_:;:-"""-.-, -...__----------

Lange, que não media ê;:tor_ pode ir avante, marchando

ços na sentido de ver con-' dois passos para trás e 'um

cretizado o seu 'sonho e I para fr-ente. Há �uita di-

que. dentre em breve' ó
.

ve- .ferença ·do que 'marchar

aLAR' IAr� ,na mais pura realidade. d�is. para frente e um. para <

Parábens ao Gal. Vieira da ,tr;iZ, é q u.,ando, eu digo algu- ; n i';""'-,� '�, '.
'

.

Rosa,
'

homem
'

de vontade mas cousmhas, todos acham, RIO, 5 (V. A.) - 'Ade- solveu não aceitar a pro-
f'
,'. lhan' qu'e sou falador I

.,

. errea, ��e: nao vem o
. -, •

'

. .

."' I mil', o famoso craque golea- 'P?sta .do cluQ�" bandeiran-
dO sacnflclos de elevar

ca-"
A FAC. fmalmente marcou dor da Copa do Mundo de te, já que aceitará um ou

d� vez mais alto. o nome,do para � dia 1.4. do corrente, o 11950, foi c{)locado em dis- : tro, do Olaria, para viajar
ClUbe' que presld�; enfim, I

TorneiO !mho do·Campeo- ponibilidade, pelo Vasoo da 'lpem 'Europa,
�

no proximo
. ��ra�.e,��., desp�r���,t!S� �l?: I �ato �xtla de '�a,squetebol Gama. Agora, ao que sabe- t .,.

rlanp:poll!,a:iI�s, pOIS é6m(pa Juveml. Sem dUVida algu- mos, o popular "Queixada"
I
ano. Os dOIS conVites, me

qj.§lse� 3,. vitórja pão'SeJá so ma, veio incentivar o nosso acàba de recébe.r úin co�vi- 'i g:avelmente, vêm evidenciai'

mente 'a dó:Clíi'be ,lloie,�mas atleta juvenil; ·que alias, § o te do técnico Feolo para'; o prestigio que o vet�rano

de todos os .desportÍiltas li- ,que real�ente. mais merece ingressar no plantel do São' êraque ainda desfruta no

gados. a'os, nossos esportes o :nosso 'apoio, parque n'êle Paulo. Ademir, todavia, re-
I seiô dos clubes brasileiros,

de salãó ..,.
,- está, a esperança dos. dois

. <
"

•• ,.�'.:, .,,'G� * *
.

melhores para o' nosso ces- . .
.

. fi pára a gente fícar mes-" tobol. De parabens, portan- H,OJE O. 'I'NfCI.Q' 0.0. CAMPEONATO
mo entusiasmado. Floria- to, a Federação Atlética .' ,

nópolis (já não digo mais Catarinense.
'

,

o Clube Doze de Agôsto) te-I ,

.

* * *
'

.

rÃ sua' primeira cancha co-, 'Acompanharei' de perto o

berta. E muita cousa preza- Campeonato Citadino' e tu

do associado, Ao' Clupe..'Dô- I d\) fárei para comentar to

ze!
�
Ê algo de magniÍicen-l' da� as rodadas. Nesse sen

te, .des·portista floriahopo- tido nãoôlharei e nem tão
litano! to a 'sublimação dos I pouco me,direi sacrificios,
nossos esportes de salão.'É ! àpesar de me faltlu: tempo
aquilo que eu, tu, êle, todos; suficiente para escrever as

nós desportistas mais alme-
I siduamente como desejo.

javamos:' IJMA
.

CANCHA I Na próxima semana, ain

COBERTA. O Clube Doze, da teremos as entrevistas

nossa cidade, o noss� bas-
I
,do Srs. �ubens Lange e Ha

quetebol, o nosso voleibol, milton Platt, técnico e ár

enfim todos os esportes do
I

bitro, respectivamente.
i�o "1JM-A. Ç.�N;�

_/...:

"FUTEIDL'TINIS
a
...
C
•

-
c:a

...
•

-
c::::a

M,
•ATLETISMD·RE"

s·

.

ASOUETEIDL •VILA

PAULA 'RAMOS - Wal·

dir; Fernando, Nery e

Danda; Cláudio e Jacy;
Guará, Sombra, Valério, Pi
tola e Armando.

GUAUANt - Clóvis; Vic.

t

I

V E N D E M-S E

Dois predios de alvenaría, ,�endo um com dois pavi
mentos,' construção nova, perto do centro da cida,de e

oljtro com um p:-vimerlto no ,Sub·Distrito do Estreito,
em zona residencial.. . ,.

TRATAR: Edificio São Jorge � Sala 4 - FONE 2192'

Esta
'

noite � o "iní-
"

tium" de Basque-
'. íebol

o Campeonato Citadino
de Bola ao Cesto, promo
vido pela Federação Atlé
tica Càtarinense, será inau
gurado esta'

. noite, com a

'realização djo ímprescíndí
vel torneio "initium".
Reina grande interêsse

pelos encontros 'que terão
por palco a magestosa pra
ça desportiva do Largo Ge
neral Osório.

Novo recorde
"Mundial

Na-várzea
Reapareceu domingo pas

sado a equipe do Caravana,
caindo vencida' pelo escore

de dois a um frente ao con-'

junto do Grêmio, sem fa
vor um dos melhores con

juntos da várzea.
\,COSTUREIRA

Reserve sua vez para as

costuras de fim de ano.

Execução perfeita.
Preços módicos.
P'roçurar D. NilÍr - Ala

meda Adoifo Konder n. 6.

.'li.",
•. 'p' 1"'.'_'. �

- ,PROGRAMA OU' MES
Dia 13 (Sabado) - GRANDE SOUtÊE RE]'lAUX

-'- l\11l.gnífico desfile de modelos Renaux,
sob patroc.ínio da Casa BRl_JSQUE desta

Capital, em benefício do Asilo D. BOSCO
de Itajaí. ANA MARIA HEUSI SIQUEIRA,
.a linda e graciosa Miss S. Catarina dE!

1954, organizou e dirigirá. Mesa Cr$ ....
'BOO.oo.; reserva na Casa BRUSQUE, rua

Conselheiro Mafra esquina de Jerônimo
Coelho. Convites a não associados, Cr$ ..

100,00, na Secretaria do Doze. AS BELAS
CANDIDATAS' À RAINHA de 57 do VE
TERANO serão apresentadas nessa festa
de elegânci�.

.
.

Dia 17 (Quarta) - BINGO. PRó SÊDE SOCIAL
- lJma bela 'copa, uma linda 'mesa abat

jour, liqui.difieador e muitos outros prê
mios atraentes.· ..

Dia 21 (DomingÇl) � SOIRÉE JUVENIL, com in'i-
.

cio às 20.00 hs.
-

. \
Dia 27 (Sabado).- SOIRÉE do 3oo ano do Lu'a

renis Clube 'em homenagem ao irmão da
, Colina

ADEMIR IRÁ À EÜ-r�OPA' COM O

•

BRASilEIRO Df > CICLISMO
,RIO, 5 (V. A.) - Duran- Costa. Ao terminar a reu-.

te cerca de duas horas, com" nião, 'a repo!,tagem entrou

portas fechadas e contando I �Ín contacto com yáriós con

com a presença ,do, presÍ'!. I sê'lheiros, tendo sido hIfor-

dente.' d� entidade maximá;'1 mada. de 'que a _:'lituação. f'oi
sr, Si}VIO Pacheço esteve c01ltol"mada, 'nao havendo

.

- "

reunido na noite de hoje o
'

'

Conselho Técnico de Ciclis- ma�s qualquer ameaça sô

mo da CBD, para discutir bre a realização ,do Cam

o pedido de punição ao peonato Brasileiro de Ciclis

conselheiro Ahilio Pereira, mo, que teve. o seu inicio

solicitado' pelo' presidente confirmad6 para o proximó
Marcelino sabado em São Paulo.,

\
1
f'

,
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_

..�� �.""_e="",,,,�,.,.,..._...._ ...._ .....=·""'..._"""'m""_="'....."""",..."._.J.;;r�...a._.""'_...""'!"'!'_..,,_""u,.".. ..-:,_=:;�=.��:_-............:.:.-__......��
"J:

ESTUDE INGUS
_
Estude, Inglês, rnatricúle

também seus filhinhos no

_r"English .for Children"
..:..... Ruà Vidal Ramos 16 ,

Acabem COID ,a Fu
CozlnhaNa Assembléia legislativa d8� Estado:

o deputado Estivalet Pi- uma vez que da primeira Lajes e Diocese de Chapecó. 1.266,00 à Senhora Edite
res - da ban�ada do PSD i feita, If.>s decumentos que o .. '2.a. piscussão ao Projeto, Maria de Morais e' aos séus
_ ocupou a tribuna na ho- acompanhavam foram deaa- de -Leí :_ 62 �-56 - Cen- três filhos; de acôrdo com

ra do expediente da sessão I parecidos em virtude do in';. sidera de utllip'ade l>ública. o art. 130 é seu § 2.0'da Lei
de ante-ontem, afim de solí- cêndio que vitimou as di- I

ã "Associação de Proteção 1.057 de 11-5-54.
citar pro�idências ao Go- versas dependências do 13- e Assistência à Maternidade Projeto de Lei 55 A-56 -
vernador do Estado, para a lácio da Assembléia Legis- e à Infância de Tubarão.

.

Autoriza a abertura de crê-
imediata instalação dos dis- latíva do Estado. O projeta Discussão e Votação ao dito especial de Cr$ .

tritos de' Xavantina - Ca- do deputado pessedota vem Projeto de Lei 5Q A-56. -:- 13.087,ÓO, para ocorrer ali
raiba e Nova Teutônia - to- . cobrir várias omissões que Autoriza' o Govêrno do Esta, despesas efetuadas pela

. dos do rÍllmicípio de Sea- se verificam na . cobrança do a doar um terreno ao "Li- Prefetíura de Taió com a
,

-

. CASA MISCELENIA
ra, Iniciou _o parlamentar I

dos pagament?s, bem com.o ons Clube", para a constru- realização do pleito de 3 de

pessedista sua oração, dan- no falho esttlo de atendi- ção de Um Hospital Infan- outubro de 1955.

do a eonhecer ao plenário, I mento por parte dos que têm til.
-

Prazo a Contar de 3·10-56
'0 texto do ofício que nesse

I
direito. O referido projeto PAU T ,A Termina em ./ 8·10-56

sentido havia recebido do
I
de Lei foi encaminhado à Projeto de' Lei - _27 A-56 Ordem do Dia de 9-10-5�

Prefeito de Seara, sr. Bíâ- Comissão competente. -Extingue' as dívidas fis- Antes de dar por têrmina-

gio Aurelio Paludo. A se-: Na Ordem do di.a foram cais' não excedentes a tre- da a sessão, o Presidente da

guir informou à Casa o de- apreciados os seguintes re- zen tos cruzeiros. Casa deu conhecimento aos

putado Estivalet Pires que qnerimentos: I Projeto de Lei - 54 A-56 senhores parlamentares, de
o edil searense já havia ORDEM DO DIA _ 4-10·56 Autoriza a: abertura de crê- que a Secretaria de- Segu
tomado, dentro de sua alça- � Discussão e Votação a

I
dito especial de Cr$ ....<;. r;ança Pública do Estado, já

da, tôdas as providências Sujestão s/n - Dep, Olice! 13;800,00, para ocorrer às' 'cOncluiú as perícias refe
para' a instalação dêsses no- Caldas - Assunto Ligado despesas efetuadas pela

I rentes .ao, inquérito sôbre o

vos distritos que se estava ao Orçamento do Estado. Prefeitura de Itaíópolis di-I incêndio da Assembléia e

.contemp.orizando, unica e Discussão e V�ação ao go Itoporanga - com a rea- que já. enviou o respectivo
exclusivamente, pela fa.:l,ta . Projeto de Lei - 53 A-56 - lização do pleito de 3 de laudo à Comissão Parlamen- NESTOR VIEIRA
de providências- do Senhor Antoriza o Poder Executivo outubro.. tal' de�Inquérito. credenciá- :e:

Governador do Estado. Es- a emitir apólices inaliena- Projeto de. Lei - 75 A-56 da -a dar o pronunciamen- . SENHORA

clareceu o orador qUe decor- veis em favor da Diocese de - Concede pensão de Cr$ to·:final. i Participam aos seus pa-
rem mais de dois mêses d.a . ]"ALECIMENTO .

�

rentes e pessoas de suas re-

,criaç.ão d6�S�S n�vas UnI-
"

ENLACE GOULART - BERNARDINO NETO ".- D. OLGA T.' CAMISÃO lações, o contrato de casa-

dades administrativas, sem mento .de sua filha Terezi....

qualquer providência do Go, I Civil e religiosamente realizar-se-á hoje o enlace I I f
-

ti 1 t
. ;

f t nha, com o sr, Orlando Car-
.

...
.

.
. n ormaçoes par lCU ares' rouxe·nos a maus a no-

vêrno Estadual e que face matrímoníal da graeiosa .e prendada sta. Nadír Goulart, .

ti d f I' t t t
.

S t E t d' los da' Cunha.", ..' .

'

reia o a ecimen o, an e-on em, em an os, no s a o Iá lei vigente é à autoridade filha do sr. Virgulíno RIcardo Goulart e de sua exma. es- I S- Pld
.

idi Jh I "d
'

,
.

d C' '1" Silvei
. . .' . (e ao . au o, ODl e resr la a ongos .anos, a exma. snra.

que compete marcar a data posa . eCI la 1 veira GouIart, com o Jovem Lourival
1 '01 T I ti

.

C
. - d' do con. .

'
.. -'. ( . ga o en mo amlsao, esposa o nosso prez� o con·

Para a instalação de novos Bernardino Neto, filho do sr. Célio Bernardmo Neto e
t

A

N I
-

C
.. -

lt f
. ,.

d M; .,

I
.

.

.

. . erraneo sr. e son amrsao, a o uncronarro O· mts-
distritos de sua exma. esposa d. Elisa Bernardmo. Neto. , t' .. d F d I' I d f

-•

/' ' _.. , • �1'1O a azen a, que a 1 exercera as e eva as· unçoes
Informou o parlamentar / O ato CIVIl tera como testemunhas, por parte da nOl- "

I t' d Alf d 1 II D
'

1" • ('e· nspe 01' a an ega oca.

Pessedista que o apêlo que nl o r. Jose Fe Ip Boabald e exma. sra. d. Yeda Pmto .

'A'l t da t' t t t t d" 1' !. -
• I 1 us re, ma ex m a, per encen e a ra IClona

lhe foi dirigido pelo Pre�ei- Foabald, Prof. Jalmlr Carvalho Rocha e exma. sra. An-
f 'I' b' d

�

't t' d E/'
. I'

.

C Ih h .
. a!lll la arl'lga-ver e, era mUI o es· lma a em nosso s·

to de Seara cons'ubstancla tonteta arva o Roc a, por parte ,do nOIVO o sr. Rodolfo
t d

.

1 'd' d 1 I d l'd d d'

, . . Pld S'l N t MAl S b
II o e naque a CI a e, pe as suas e eva as qua 1 a es e

a mais real e legItima aspI. au o alva e o e exma. sra. ary_ nge a a ota., -'

d
'

t 1 d d' d d
.

t d. "

1"
'. - ..

.

coraçao e e cara er, ao a o . e acen ra as V1l' u es
ração dos laboriosos homens No ato. re 19lOso ser�lrao como testemunhas, por eristãs. '," _.

do trabal�o que habitam ês- �:rt� d; nt�lV:, �r' .�ar;' Orestes Brus� de exmai sra: I O ESTA'DO apresenta a exma. família enlutada vo-
ses �ovos distritos e que es-

r< adl'la ACOt .

e

S
�el a

t rUWs�l' rePdrespen aI °Rs 'bP� () sr.
tos' de sincero pezar:;

tava tendo retardada a \�o oy n OntO usm e s a. 1 ma e au a 1 elro, sr.

concretização de seu ideal, Durval Sabota e exma. sra. Maria Dorotéia Sabota;: por ...,.. _

unica e exclusivamente, pela parte do noivo, o sr. Claret�Olimpio Beduschi e exma.' O áto civil t lugar n'o Cartório da Praça Pereira

falta ode prov.idênCias d.O
Go_ ;!:l'a. Celeste �ercl.j.des Bedusc�i, r�presentada pela sta. e Oliveira e o religioso. na Catedr.al Metro�olita�a.

jvernaaor Jorge Lacerda. uleu;sa M. Beduschl, � o sr. Jose Ehas e exma. esposa d. I O ESTADO cumprImenta ao Jovem casal, formulan-

N O T A
Concluiu o deputado Esti- !\:"agib Salun ,Elias. .

.

I

I (!o Os melhores VOt6S de felicidades. ,..
valet Pires solicitando prQ-

,-- ,-
.

A Chefia dá 16.a C. R. M., solicita o compareci-
vidências a respeito ao C�e- mento naquela Repartição (3.& Secção), com a devida
fe d.o Executivo. Submetido' .1. nrgênclà, elo .cidadão JACI DO;RVAL SILVA, da classe
a

_
votos o requerimento do' ��.

.

'de 1934, afirp de tratar de assunto do seu interesse.
representante de Seara, no " A"

•

•

i '/ '-.' '�" .....:�
,

. _. J.,sé Mirandá,Barcia
Legislativo Estadual, fpi.o

..

j��:��.. y....
'-�, ""- �� �:_

._

MAJOR CHEFE DA 16.a C.R.M.,

�es�õ aprovado por unani- •.', .' � ___...
,---- \

.

C N'E�M SE�·�!:,�:o 'l�f'�:���� .�
..

-- I·. I . A ...
rem - da bancada pesse. ')

dista -- assumiu a tribuna
� I

CINE 5-AO 'OSE
' Preço: 30,00.

p-'ll'a abordar vários aspec- t .

I J . Ceifs.ura até 14 anos.
tos em tôrno do problema de

apr0veitamento -do terreno
da Prainha. O ilustre parla
mentar fez sentir à Casa
seu descontent�mento pela
atllltção do Governador do '

Esta-do, em contratando Oi! I

�_erviços do arquiteto Marce-Ilo R-oberto, para traçar pIa-
.

nos referentes ao aproveita-
-

mento daquele terreno, com

a conc:retiz'aç.ãq Ide vários

empreendimentos, que, sem

dúvida, poderiam conceder
.�l'anéie utilidade a Floria
nópolis. Mas asseverou o-de
pUlado pe�sedista que é fa
vorável ao, propósito do sr.

Prefeito Municipal _;_ dr.
Osmar Cunha _c ,para que
8quelã faixa de terra, de
grande valorização para o

futuro, seja aproveitada pa-I
ra vei�da e construção de,' As - 4.,30hs.
casa própria, fazendo àa- "CINEMASCOPE'
quele setor uma zona 're-I

I .

Richard EGAN - An-

sidencial, de maior utili- -
- -<t: • ,.""' thony QUINN - Rita MO-

lidade/" à coletividade cita- I _�.. :;r .. f.. V . - .= RENO em:

d��NSELHO ESTADUAL I NOSSA AGÉ�A DARÁ .:;"INFORMA�ÕÉ1�:6�;.�;IAS '

�l�!��D�:'of����
DE CONTRIBliI.\f'l'ES I PARA .4

_, Ua.. � �a.. 711-/"'"
.

-

_

'-Censura até 14 anos.

O deputado Orla1d'l Ber- I _ UUl V u_L.17�A ' As - 8 hs.
As 5 _ 8hs.

�;l�ir();�;:s::�:i, ��o:�:n� I n-��'M'�
..

��.�.'nli���"�rJC�'�::7'TA���" (Es�:�'!;��:d� T��S�:�::: Walter DAVILA na
.

'EJ��r� super comedia nacional.conceder flwlhor SGllção nos z,_L TRAÇOEIRO .

����)s e�l�;pi�:l!��:l�:'};�:t�� -

_

'

'. '.' ._. - -.

'

'.
.

�,
__

,. AI, c:;y�alco:
- "DON -MI· N:O:r�g���ORRA

. Dona Lebre está, com fe-e o Estadf' O projeto em re- Musij!as - bailados e
bre _:_ desenho.ferência tem reapresentação . "cani;ões. .

.,:..:..:..:..:...:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...:..:..:..:..:..:..:...:••:••:..:..:...:..:..:..:..!..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:+.(..:..:..:..:..:..:..:..:. ':••:••!••:...:••:.. �::���� 11��::.
- 5,00.

'.
PROCURA-SE

Procura-se casa 'para alu
gar que tenha no mínimo
três quartos.' Oferece-se
contrato de dois anos. Tra
tar no Cabo Submarino ou

pelo telefone 2982.

Grande. variedades de brin

quedos'
R. Conselheiro Mafra n. 9

maça na
Acabar com a fumaça na cozinha... acabar com

a- trabalheira de picar lenha... acabar -com a canseira,
antí-hígieníca, de soprar na bôca do fogão... acabar,
finalmente, com a despesa de 300 a 400 cruzeiros men

..ais na compra da lenha ... q.uàl a dona de casa que já
não alimentou êsses sonhos? Sonhos? .. em outros tem
tos foram sonho. Agora, porém,. podem transmudar-se
€111 realidade..

Como? ..

Nada mais facil e nada mais simples. A solução es

tá com a A Modelar que criou, recéntemente, uma nova

secção Ide fo:gõel a gás, os quais, tal qual acontece cem

os seus afamados refrigeradores Brastemp, com os ar

tigos Walítu, com os colchões de molas Divino, com os

tapetes ou com os mobiliários, podem ser comprados em

suaves -condíções de ,pagamentos.
Portanto: ÁCábem 'com a fumaceira na cozinha ...

PARTICIP-AÇAO
ORLANDO. e TEREZ1NHA '.

Noivos
FlorianópoHs, 10 .de outubro de 56 .

o.RLANDO FERREIRA DA
CUNHA

:e:

SENHORA
Participam aos- seus pa

rentes e pesoas de'suas re

lações, o contrato de casa

mento de seu filho Orlan
do com a sta. Terezinha Eu-
lália Vieira.

CONVITE ÀS DEBUTANTES:
A Diretoria do Clube 15 de Outubro, sente-se pra

zeirosa em convidar as senhoritas pertencentes ao seu

quadró social e que queiram debutar no próximo dia H!,
'tniversário dêste clube, a comparecerem à Secretaria,
das 15,00 à� i7,00 horas, diariamente, até o dia 10, afim
de inscl'ever�se.

16� C. R. M.'

JOhnA�:YNE7,30h��d CA- :tJfS I * IMERON - Faith DEMOR- .
'.

-

GUE' em: As -:- 8,30hs.
MASSACRE TRAIÇo.EIRO,. .Jonu PAYNE - Red
No Programa: CAMERON - Faith DO-'
Atual. Atlantida; Nac. MERGUE em:

.

Preços: 11,00 - 5,50. MASSAC�E TRA.IÇOEIao.·
-Censura até 14 anos.; No Programa:

As - 22hs. Atual. Atlantida. Nac.
Walter DAVILA - na Pl'eços: 10,00 - 5,00.

-

super comedia nacional Censura até 14 anos.

JOÃO GANGORRA

.
....

O. ESTADO
o. mais antigo diário de

Santa Catal'lna.
Leia e a�sice

I'

No Programa:
Dona Lebre esta com Fe-

bI'e � de�enh�.
.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As 4 ....... 8hs.
lO. - Filme Jornal. Nac.
2° - TARZAN E AS SE-

\
121�Z

REIAS - Com� Lex Baker
,3° - IRMÃo.S VINGA

DOR ---\- Whip Wilson.
4° - CON'FR�BANOO

DA MORTE - 50 e 60 Eps.
/

-' Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

S.A B A D O -- D I A 6 D E O U T'U B R 'O -- Apresentação da famosa .orquestra
da Rádio EI Muu.dó, de, Buenos Aires, com' as seguinte� atrações: ,,"'�-'--_'

C A P A R E L L I --c virtuoso. do acordeón _''. DAN I N A R -E Y - danças e cantos centros-americanos M E R
C E ,D E S D E L V A L L E _ alma do tango -_ V I C T O R I A E U G E N I A _ aplaudida cantante internacional ___:__
,R A QUE L D E M O N T E R R � Y � a maior expressão da arte espanhola - Maravilhosa decoração a cargo do sr. Eôuardo
Rosa'-''TRAJE A RIGOR:-RESERVA DE MESAS,. A 200,00 A .LOALHE ,1.A,.MUL.�

I,
..

·'·''''···''1·�''

As - 8,30hs.
Walter DAVILA - na

super comedia nacional.
JOÃO GANGORRA

. No Programa:
Dona Lebre está com fe- ,

bre � desenho.
Preços: 8:00 - 4,oó.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«NO ('êndCul{J� . --, '18 moado balista
Áf·r

....

lt, 'I ',-.
o....

().-.(�.{)
...()--�....�()....()...().-.�()....(i._.�·}....

(II�_·::Com ii '8iWía' na- Mão LIDERES BATISTAS FA" Denominação para a Ate' I'� aI'-' o -,

Ora. t...!Ád�A!'.�ie6d�= �!U�2damento: que
���'5�!.�fIDV1; ;!:��E���::;::�:s�; I,��,- ": E·' ••

,

-

,.
- ;

_

'

-

•

_
.. ,'aquêle que ama, a Deus ama também a seu irmão. (l "

_

João 4:20. Leia Mateus 8-:.5.13.
. ,(SNA) - Em visita ofi ropeus,

EMBORA VIZINHOS,. dois idos·os ja;dineiros vi\ri- <ii�l aos Batistas .de outras ""Temos contribuído para
�

, ,011m, Ineomunícávels -em suas choupanas, Por algum motl- terras, estiveram recente-. a construção de 60 capelas ,� S
'

'

F
.

S AS COMPRAS N
-

XEmente na Espanha o Dr. na' Alemanha, muitas das... ., ,ANTE DE· AZEn··U -', AO DEI

,�vo qualquer tinham. rompido as relações de: amizade('., '

j�Theodore F. Adams, Presi- quais=estão sendo ,. usadas -.llgora falavam acerbament., umcdo outro. '.
,

Certo dia, o jardineiro mais velho ficou doente, -com .

dente da Aliança -Batísta pelos refugiãdos procedeu- 'DE VISITAR A CASA MISCELANEA SITA A RUA CON- �

paralisia parcial e' sem recursoá.
." Mundial, e 9 Sr. Robert S. tes da Zona Oriental. ' I�' . ,

O
. Denny, Secretârlo do Depar- "As contrlbuições têm - SELHE'IRO MA,FRA 9 ONDE V. S. ,ENCONTRARA' OS ME �

uvmdo de sua doença, parei em su� choupana, En- ,..,�centrei-o sem poder falar, ainda que não tivesse perdi- tamento de Mocidade da ré- construído uma fração ape-
'.

._
-, do a Útculdade' de me reconhecer, :Res�lvi arranjar: um ferida entidade. nas do total do 'custo des-

� LHORES ARTIGOS PELOS MENORES PREÇOS TAIS CO-
-

carro para levá-lo imediatamente para o hospital. De ca-
Os dois líderes foram con- sas capelas, pois os próprios - ,-

minho, em busca do auto, dei a triste notícia, ao 'outro vidados a visitar' os escri- batistas alemães vêm fazen-.. , ' .�.

jardineiro. ]!:le 'aparentou não ter ficado nem de leve to- tóríos de. um representan- do' sua parte, tanto através

,�
MO: "ROUPAS EM ÇJERAL} FERROS E�ETRICOS j' FO- I�cado como fato e nem rnestrou sinais de piedade. te do . Govêrno espanhol, de dinheiro" como de traba-

Em menos de uma hora, quando voltei c�m o auto- quando tiveram oportunida- lho pessoal." o, GAREIROS, LANTERNAS; LAMPADAS, BIJOTERIAS, ,�móvel, soube qUe o jardineir..!? havia transportado o doen- de de falar sôbre assuntos
I

"
. * * * , .

te numa carroça, O enfêrmo restabeleceu-se e ambos de vital importância para a! "BATISTAS EM MARCHA" l0 OBJETOS PÀRA .PRES�NTES, VIDROS, CAMISAS, PIJA- ,0aggra sáô mais amigos d{'> que' foram antes. E!. claro que obrá, batista. espanhola. O 'PASSA A, SER IRRA:oIA- "
algumas vêzes, somente a' mão .pederosa de Deus é que' �;���::� ::l���:;�;:� DO, AGOR;;��R 6 EMIS-"o _ 'MAS, GRAVATAS, MIUDEZAS, PERFUMARIA, ETC. I:' .pode penetrar nos corações empedernidos dos homens. pelo fechamento do Semi- (SNA) _ Auspíciosamen-

I
_

nário Protestante sediado" te, foi iniciado em Belo Ho_J I� ;Alem 'de", um' nf·a'nd·.e e varíadc sorf·l·me.n'to· 'd e I
naquele país, bem corno ape- rizonte, Minas .Gerais, o: R

_ � �.

e asS:::õ':s Ja��:�e: f:s ê�g;i�np�r:::�c�'u��:4!u:!O�: ����:s P:::l��: ��s:e��s r:�: i :::t�mP�;;�:a�t, �:o�����
I

l brinauedes pa ra A N:a.ta 1 qu"e"'; 's�'e a'"'!'p/i rl""o'
.

Xma·' -�:!t!�!:!I:!�16 !
';,ua� e�ferIti'i�a�e�. P�rif�ca os nossos corações. EnChe-I tIst�s.. .

'

'

.', ' pela COl�:l1SSao d� RádlO d� l'
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,-nos de teu espírito. Em' teu santo nome, pedimos isto.

.

A refenda

a�tondad�.o�- C�nvençao ,Batista Brasí-
�

Amem. ,.,,'. "V1U com atençã., os dOIS 11- leíra., / RUA CONSELHEIRO MAFRA':- 9 _. FLORIANO'POLIS. 'I�'deres e prontificou-se a au- Com muito entusiasmo, o

�ÉNSAMENTb pARA O.DIA xihar os Batistas em quais- programa' foi trànsmitido,.

i "-\
�

GÁ�%j� f�":Â�����:in��d��óe��::::�n�it=�:e; ::::::!��:�::I:::: g:����:;::tf.;:l?:�!;o' �J'í�B· �_·I·,".:[1,. .�O',I!! �
,."

TRA BEBIDAS ALCOóLI- �s 2as., 4as. e 6as.-_feiras, ! �U 'ii ' :11 � U ��U I�CAS A BORDO DE AVIõES as.20:05 horas. ,

'" :,i::��t·��J,:B�,;��.':"".'R. 'M. ,
De�u�:los�o� E��:da:Sau:t di�����t:�or=� aM�:��� II

�

-,

> -

,0ao ,., ., dos aprovou e enviou ao Se- gem do Eva:ngelho através
I

I '
.

..... :./:·��;·.:i<' ,�'N' O�·1'" :':&,. ,_' - nado um projeto de lei que de seis potentes emissores
.; .�.H.:,U.. A ÇONSELHE.IR

..

O MAFRA - 9 _. FLORIANOPO�lS. ,0.:, ·'�i;_::' ",�. -, -: '., L . '... "� proíbe servir bebidas alco- do país. 1 -

A :Cli'eiúl. dá. 16.�"_C. 1W'M�) tsoliclta o compareci- 'Íicas em aviões comerciais *,* ,* �. .
.,

,
.

" .',
.

.

1 . i�men� �����Aif��,ée�çã�, com a aevida 0'0 r�eridopr��oco�o� ESTUDANT� FAZEM'" ••n�����o�(�O�O�(������(�"�

1�rglê�3c'4í#:;1 fif�, -é�dadt�ãÓt; JA�'( DORVtALd SILV�'t' da. classe COtl1 forte apoio de ,grupos SINGULAR "INTER-
.

,l." Ug'uPstoI NS'T1·lvOa, Rco'ntrata' A V'I 'S O I �� VE'N'DE-SEo.e �',·â 1m ",e 1;'a M' ue assuu 0.' o seu 11'1 ·eresse. religiosos, pro�temperantes, ,�CÁMBIO�' DE"'_ ,
.

,
'

José Miran"da Bareia bem como de assQciações de
.

AllES quãisquel' sei"viços de pin- Avisamos aos- interessados I Um Ford Prefect 1950. em
MAJOR CHEFE DA 16.a C.R.M.

'. pilotos e aeremoços. ,(SNA) _ Estudan,tes ba- tUl'a -IÚia. F�rreira Lima que por môtivo de fôrça j perfeito estado só a vista,
." *' * * tistas de Longview, Texas, e

� fundos.. maior, fica transferida para, v'ei' tratacr na Rua 24 de
CONSTRUíDAS 601 CAPE- à nação; de Israel estão em- U�-i;��;1da'"d-;"";r;"·B�;r;:�··f� o dia 16 de outubro, a rifa do Maio 930 'Estreito.

: �
-r;AS BATISTAS NA ALE- penhàdos num ,interessan- cará hospedado na casa da "Fogareiro a Gaz", das Nor-

DR. ALFREDO .RODRI-
.> MANHA te intercâmbio de lares. que família de. Lansford, nos' ll!alistas do Instituto de Edu

GUES DA ROCHA.

. .. "
\ cação "Dias V:elho". .

'

.

ANTE.�O.•; ;t\NT()NI(�".Í)E fERNANI.
TOLENTI,NO DE (SNA) -: "Um dos me� terá a duração de um ano. Estãdos Unid.os. .

Clinica Geral- Cirurgia.-
,·1'..,M�LO ,," l '. ".' SOU�A' .

lhores investimentos que os Haroldo_ Lansford; de .

Lansford·espera ensinar.. CLt:�IC! DENTARIA Partos. �r
'. ,:e: :e: batistàs do Sul têm feito é Longview, bacharelando., e,m no. 'G.inásio Batista ·de :-Na- DO . C l' R� C I,

,-
,

j �
•

•
uIlSll tcri6:

.
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SENHORA' SENHORA o que se refere à ajuda a. Teologia, irá a Nazaré,'Is· .zaré.' 'Sa'kran, continuará DR. ALVARO-RAMOS ,Pedro Demoro, 1663 _ So-
Têm ? p�azer de participar aos :parentes

.

e pe�sôas r
obr�s missionárias", disse o rael, onde será hóspede da seu� estudos, tendo' como. brado.

de suas relaçoes, o contrato .. ·de casamento' de seus fIlhos fir;' GeQrg�i,W. ,Sadler, -se- (af!1ília de ·um >outro

estu-,
ideal a obra missionária em 'Atende dás 8 às 11 horas

.
Residência: General Val-

ALIATAR e NADlA-MARIA
"

", � cretário 'dá J'1.1rj'ta· de Mis- dàrlte; <> �oveplc." ,Ghabi Sa- sua terra onde ;ticontrou a e das 13 às 171h horas, dia.. gas Neves, 62 - E!:Streito.
Floria�ópoH�, 28 de setli)�bro--de 1956 '

��:
.•
sões Es\ra�g�irl!s daquela 'kran., �te; q�,e 'e aJ'l.l16 da _,Cristo Je�us c;>mo seu sal-, riamentei. '. I. Horário das 14 às 18 ho-

,.". "

.. :��1'��,�,�r}. ,_' ,

'.
' .Rua VICtor MeIreles, 18 .. raso
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Dia '13 (Sabado) - GRANDE SOIRÉE RENAUX
- Magn,ífico desfile de modelos Renaux,
sob patro�ínio da Casa BRUSQUE desta

Capital; em. benefício do Asilo. D. BOSCO
de Itajaí. ANA MARIA HEUSI SIQUEIRA,
a linda' e gràciosa Miss·e S. Catarina" de!

1954, org.anizou e dirigirá. Mesa Cr$ ....
,300.00; res.erva· na éasa BRUSQUE, rua

Conselheiro Mafra esquina de Jerônimo
COelho. Convites ·a. não associados, Cr$' ; .

100,00, na Secretaria do Doze. AS BELAS >

CANDIDATAs.. À RAINHA de 57 do VE
TERANO setão àpresentadas nessa festa
de elegânCia.

'

Dia 17 (Quarta) - BINGO PRó' SÉDE' S0CIAL
- Uma bela ,c�pa, uma linda m.esa abat�
jQur, liquidificanor e muitos 'outros, prê
mios atraentes. ','

Dia 21 (Domingo) - SOIRÉE JUVENIL; com iní-
, cio às 20.00 hs.'

� .

Dia 27 (Sabado)·':'_ SOIltÉE do 30õ ano do Lira
_;

. renis clúbe em homenagem ao irmão da

Colina,

1

)<

•
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlÂRIO DE S. CATARINA Florianópolis, Sábado, �6 de outubr<!, de 1956, '1

EDITAL E O I T A- L
,�

JUIZO' DE DIREITO
r
nal, J:ec�Íll;lecido: 6' domínio ,

JUIZO DE DIREITO e avaldação d�s,jmó"veis� que
DA COMARCA DE TIJU� do suplícante sobre o refe-. DA ,COMARCA DE TIJU_ serão Ievadoá a leilão i "Um
CAS.-

- "
, '_ I rido imóvel, cuja i sentença CASo terreno situado no. lugar Pe- '

EDITAL DE CITAÇAO lhe servirâ de título, hábil EDITAL DE LEILÃO, requê, município de Porto
DE IN T E R E SSADOS I

para a inscrição no Registro COM: o' - PRÀZO' DE Belo, fazendo frentes .em
I ' ! .

IAUSENTES, INCERTOS' de Imôveis- Dá-se á presen- TRINTA DIAS. '. terras de herdeiros de Mano-
E DESCONIlEC I º O S, !

te o valor de Cr$ 3:000,00 O cídadão Carlos Ter- el Felipe e fundos em terras
COM O PRAZO DE 30 !

para -0A!, efeitos, legais. Pro- nes, Juiz de Paz no exer- de Lúcio Airoso; extreman-

DIA.S.
,I ! testam-se -provar o alegado cícío do cargo de Juiz de do a Leste com herdeiros de

O cidadão Carlos Ter- com testemunhas e vlstoria, Direito da-Comarca di!' .Manóel Fe1ipe e a Oeste em

nes, Juiz de Paz, no exer-I se necessâsio. O' solieltador Tijucas, do Estado
1,
de terras de herdeiros de Ber-

cícío do, cargo de Juiz de '

que esta assina tem sua re- Santa Catarína, na for- nardes: avaliado por quatro
Diréito da Comarca de I sidência nesta cidade onde ma da lei, etc.. mil cruzeiros (Cr$ 4.000,09)

Tijuc?s, do /Estado de S.
I
recebe citaç�o. Neste� ter- FAZ SABER aos que o Uma casa de madeira, pe-

Catarma, na forma da, mos P. deferimento. TiJueas( presente edital v{rém�:oi.l de� quena,' em mau estado, de.' , I
. lei, etc.. .

.

'118 de setembro de 1956 ,(a) le c?nhecimento tiverem ex- conservação, edific.ada� no l
"",

A EÇO OFAZ SABER 'a todos quan Claudio Caramurú de Cam- pedido nos autos' de execu- terreno acima descrito, ava, \ PR FICIAL.

tos o presente edital de

Ci-, pos
- Assistente Judíciâ- ção de sentança entre partes liada por setecentos cruzei-l

.

.

'- _ , ...
,

•

tação de interessados a�sen- rio"'. Em dita petição foí como exequente Maria Fide- ros (Cr$ 700,0.0). "E para.
I

)
te, incertos e desconhecidos, exarado o seguInte despa- lís Airoso e executados Ma- que chegue a0:-C0nhecimen- I TELF.FÔNES: 2021 _ 2;22 _ 2 _ ,_

r

_. !com o prazo de trlnta .días, cho:� "A Designe o Sr. Es- noel Jaques e si mulher, to de todos e nmguem
mdouÍ

r,. 023 2024.
,

_

'virem '011 dele eonhecimen- crívão dia e hora, no local que atendendo ao qu�dos
I

alegar Ignorância, mandou .__.:.:..."-��,�,-��,,.��-���,���-�,��'��_.2
to tiverem, "que por parte de do costume, para a justifica-' autos consta, por despacho expedir o presente- 'edital I

.

�

Ana�lio Bati�afuefuid� çã� hilas � n�euári� profQido aos v�b e oilo que será afixad6 na sede ���-A�-6�-R�A-,�D�E�C�I-'-M-.-E-,-N�-T�O��������E�S�T�U=D-,�E-.-I-N-G-�-.-'��'rígída â petição do teor se- ;i n t i m a ç õ e 8. 'I'ijucas, d'ias domês de setembro do dêste Juizo, no lugar do cos- -

guintac-e- "Exmo. Sr. Dr. iS-9-1956. (a) Carlos. Ter- ano de mil. novecentos e' tume, e, por cópia, publicaM,Juiz de Díreito-:da Coma1'- nes Juiz de Paz, no exerci- cincoenta e seis, autorizou a do U�.A VEZ, no jornal "O
, As 'famílias João Marçal, Antônio Boabaid,

ca. Anatólio Batista, natu- cio do cargo -de ;rUiz de Di- venda, em leilão público, dos ESTADO", de Florianópolis. Agostinho Videira, Elpídio Baebosa, "Lucas Alves e
ral dêste Estado, casado, la- I reíto", Feitas a justificaçãó bens abâixo desêritôs, com Dado e passado nesta cida- Olga' Bárbosa, profundament.e abaladas c'oDi o de-
vrador, residente,'e domiei-I foi proferida a seguinte sén- suas respectivas ,··avalias, de de Tijucas, aos, vinte e ",/' sapa�ecime�' de' seu idolatrado�,fiJho-, irmão, so::, :;<
Iiado no lugar "Sertão do, tença: - "Vistos, etc .. .Jul- perteneentes aos executados,. oito dias do mês ,de setem- , bririhó e �Imino JOÃO MARÇAl.. JUNIOR; selfsibili�

.

Perequê", município de Por- \ go por sentença-a justifica- �9�e �er.ão !�vados a público bro do- .ano de mil n�vecen-I zadas agradecem a todos que, exte'rnaram-se\is sen-
to Belo, desta Comarca, por ção retro, procedida nestes pregao de venda e arrema- tos ,e cinquenta e seis. Eu, . tirrieritos' de pe2ar p,essoal, pór"telegrama, ·Ionogra-
seu assistente adiante no-I autos deAção de Usucapião, tação,,� .quem mais der e (a) Gercy do Anjos, Escri- ma, ou cartões e, -a,i,Ítdá o""àconpartharam au seu

meado, quer mover a presen- I a requer imento de Anatólio 'maior lanço oferecer, pelo vão, () datilografe], conferi derradeiro des�anso.'· .

.

"

'. - " "
.

te ação de ususapião em .que I Batista, para que surta seus porteira dos auditórios ou e subscreví, (a) Carlos ,\er-, ...Em particular, e' de púólico, agradecem dê todo
expõe o requer a V. EXCi�'1 dev1dos e jurídicos efeitos. quem" suas veze�' fizer, no n�s Juiz da Paz, n? .exerc�"1 o coração ao humanítáj-ío 'lÍlédiêó'Df.· Ylmar Cor-'
o seguinte:- I - o. suph: Citem-se, ',por mandado, 'os dia nove de novembro de CIO do cargo de JUIZ de -DI- rêa pela maneira amiga, bondosa e '�lícita com

cante é posséiro, há mais de.Lconfinantes conhêeidos ·d-Q. mil novecentos e ,cinquenta reito. Está coiJfGrme o origi-!
-

que atendeu ao nossO' .;roca, dando-lhe assistência
,,25 anos, por sí e' seus ante- I i,móvel; flor editais, com o" e seis as de,z horas, ne local nal afixa<lo na. sede dêste, médica constante, que, mqito minorou ho sofri-

.

d t
.

'I
�

-

f
.

I' ,. menta' do enfêrmo. - -cessores, e um "erre�o' Sl- praz� de !l:in�a d,ias, n.a 01'- em que r.�� iz�m as ven.das Juizo, no lugar do cos�)lme, '

--

,tuado no,' lugar
Sertao do

I
ma determmada no· § Lo do I:em hasta pubhca determma� s�bre o qua-l me reportQ e'! A todós, o nosS{) reconhecimento, suplicando

Pereqtiê", município de Por- artigo 455, ,do C. P. C:, O'S in- . das por êste Juizo, á 'porta dou fé. ,. I ao Altíssimo tra�quiliddde para 'todos Oii �ar�s.
to Belo, destà Comarca, com I teressactos incertos; pes'so-I principal do edifício' do Fo-

Data"
supra. o. Escrivão

1132 metro� de frente e 1..070 I
almente, o Representante do rum desta cidade. Descrição Gercy dos'Anjos

ditos de fundos, ou �eJam M. Público; e, por precato-
'141.240 metros quadrados, ria" á ser expedida para 0\ . -,,' .

fazendo 'frente!,! em terras de ! Juizo de Direito da La Vara .! '

,João Francisco Pio em três da Comarca de. Floriimópo- '.
...M....".,��l.J,·..,d.. "

•. ,

coqueiros, e fundos e,m di- lis, o' sr. Delegado do Servi- euan- fWGIlAMU'SOU.'" _. .MAIIA '

tas de herdeiros de Henri� ço do Patrimônio da União. �'•••"•••"'••••it•••G�e•••"•."'.G."•••••••••
que de Souza Batista; extré- Sem custas. P. R..I. Bigu'a� \

mando Q,'() Norte em terras çú, i de outubro de Ü156. (a) C l U
r.o.

E 1 5 n E
.

O U T U B R Ode João de Souza ·Batista. e Jaymor 'Gu'imirães " Colaço
�

"

iJ /. "', _,'
.

ao Sul ,em ditas de herdeiros - J�iz de Direito". E para
da Maria Serpa. Il ....:..._, A re- que chegue ao conhecimen
ferida pos�e roi �dquirid'a to de todos e ninguem possà'
pelo suplicante

.

de João alegar ignorância, mandou
Francisco ,"o

Pio, . por' éscri- expedir o presente ,edital
tura �a.rticular, ,�m 29 _.de SIue se!�á afixa� n3:l... .sede
agosto do con;eÍlte ano, é. clêste Juizo, ne lugal' dfi),co's-

. êste por sua vez o adquidu, tume,' e, por cópia, publicado,
há oito meses, aproxima.da- UMA VEZ no DiáÍ'io da Jus
mente, por adjudicação no tiça e TRts VEZES no jor
inventá-rio da finada Clara nal ",O ESTADO", ,de.�_Flo�
Batista, e tanto a posse do rianópolis. Dado e passado
suplicante como de seus re- nesta cidadede Tijucas, aO's

feridos antecess,ores, ;sem- dois dias do mês de" outubro
pre foi mansa,' contínua, do ano de mil novecentos e

. ininterrupta e mantida �om cinquenta, e seis. Eu,· OCa)
"'animus domini�'. II, - Em' Gercy dos AÍijos, EsCrivão,
vista do exposto quer' Ó su� o datilogt'afei, conferí e sub
p,licante, regularizar a sua creví.. (a). Carlos-Ternés _
posse sobre o referido imó-' itiiz de p'az, no. exercício do
vel, de conformidade com o· cargo de Juiz de Direito. Es_ ,:

disposto na Lei Federal ... tá eonforqJe o original afi-
2.437, de 7 de ma-rço de 1955, kado no sede' dêste j'uizó, �.Q'
que modificou o artigo 550' lug-ar do cos�ume; sobre o
do Código Civil,.e ri artigo ,.qual me reporto e dou fé.
552 do mesmo Código. E pa· Data supra. O Escrivão
ra o dito fim requer a desig- , Gercy dos Anjos
nação do dia e horà pára a,

justificãção exigida pelo ac- R I i� O '-AI'"
tigo 455"- do Código de Pro-. e °\:0.•0,' >.--e;�IItJlo.cesso Civil, na qual deverão '.. /' .

ser ouvidas as testemunhas
João de Souza' Batista e

Henrique, Perfeito Sarago
ça, lavradores, residentes no

local do imóvel,' as 'quais
.

comparecerão ind!!penden
temente de citação. Requer
mais que, depois da' jutifi
cação, seja feita a citação
dos cOl1f'rol}.taútes do imóvel,
residentes no local ·do mes
mo, bem como dos interessa
dos incertos. e desconhecidos
por editais de trinta- dias,
,dos Sr. Diretor do 'Patrimô
nio da União, por precatória
em Florianópolis, e do Sr.
Representante do Ministério .

Público hesta Cidad�;·todQS-.
para contestarem à presEm-

-

te ação'ne prazo de dez dias,
de acôrdu com o disposto' no
artigo 455 citado, send'o,'afi-, I

�"V A I V. 1··1. J . A' R '?
/ {ruleiro do Sul
Real,
�aijg
Panair
Sadia �

Aeserve seu bHl1eté de Rassagem
,.no

lUX H O�JEl

Estude inglêS, matricule
também seus fjlhinhos no

"E.Ílglish .for Children"
,Rila Vidal Ramos 16

PROCURA-SE
,

Pr��.u'ra�se..casa paraalu-"
gar.� que tenha no mínimo
trê!,!',

'.

quartos. Oferece-se
contratQ de dois anos., Tra
tar no Cabo Submarino ou

,pelo telefMe 2982.
.

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

Vj[lfjrns Dl fl É TAS
FlORIANÓPOI1S -_ ';10 Às .L.
HOU),- 5. PAULO RIO 4
I'POllS.:' CURITIBr; .. A10 ,,::;S SAfií

SERViÇOS �,ÉREOS
,..r" ..........

O DO SUL

:CLUBE CULTURAL E RECREATIVO LIMOENSE
"Editat de Convocação

De ordem do Sr. Presidente, ficam convidados os 1�1I=r:.IliJ.!•
�r�. associados em g'eral, para assistirem a AssemblMa
Geral Ordillári,ª" afim de eleger o novo presidente, . que

-:lÍl�girá QS destinos dêsse Clube, no período 'de 1956v a'
1958.

�.
'

•

Or.ande 'variedades de briÍt-
Esta Assembléia será realizada no dia 7 de. outubro .quedos. ,

"Jndouro as 10 horas da"man_hã, na Séde ( Social' \10 t R!-"'Côuselheiro "-Mafra n. 9
!,�lube.

' .' -.;'--------..--

CASA·MISCELENIA

�
.. ""J.
-��f.'-:' ...

CONVI-TE ÀS DEBUTANTES: "

A DiretoJ'ia 'do C.lub.e 15 d.e 'Outubro, -se.nte-sé pra-
zeir'osa em convidar as 'senhoritás ' pertencentes' ao seu Caso não haja número suficiellte�. sérá efetuada as

.quadro social e que qu.eiram debutar no próximo dia 13, jO e 30 horas com qualquel� número dos sócios presentes ..
úí�versário dêste clube,':a comp,arecel'em à S�cretâria,' Floriatiópolis, 28, de setembro de 11156
õãs 15,00 à-s-l:;:;Otl h�m_.a-s; itial'k;mentê-;-:a:te�·ó dÍã.�YÔ�àfini

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

�

_z" -

, Manoel OsvaldO' Valg!ls-
de inscrevel�-se.

� " 'SecretáriG"

GÍ'aitfica.:se a quem o tive;
encontrade e' entr'egar à ru?
Marechal Guilherme n. 35

o mais ajÚig-o diário �.de
Santa Catarina;
Leia e assine '

/.

,
"

i

.'� :>-'

" :::....

._ ...•. ,

......)

l

um relógio pulseira, de se

nhora, provido de dois cor-'

donetes. O interê.ss� çtà pl'o"
prietária está em que 'se tr�
ta de objeto de estimação.

VENDE-S�·
'ii" " , ,

, ,o,� _ .. :� ....
> "'!�,_,_,, "'"

"

'

�! ".
o,.

:'.,- ,SANfA,.CAT••JNA
oi ",_,_, ,,_;..�._. �..Iio;__�. /\ •

. ótitnO lote de esquina no

centro da cidade, , com

445 m2. Tratar à Rua Es.,:.
teves Junier, 85. ,

..�

.�.
._ -- ":

VARIZES?
USE

HEMO·VIRJUS
� ,

LIQUIDO E POMADA
"

--����--�

i

.�..Y'lICt;,'... '

ESPECIALIDAD.!

-:Lavando com�- "'SabãO

\'iJ�g�m EsJ)�e�i,a:tid:a'â�::.,'
di GlaL 11118 .IIDOS'lljt�doIDilllr:(.I,el' -" r8gl_'r.'.)

,

.. ,

c

�eGD�__iz8�se ��",pO��,' dlbh�lro ':
"" ..

, ·

/
1 ..
7�' ,J .:.::.:": 5"", '.i.:-:." _

�

,

'_'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os Terrenos da Prainha
Câmara e povo a fqvor da Capital. Apêlo unemíme.
Jà req.uerido_,regiIne de urg�ncia 'para 0- p�ojelo.
�Vilorio!a,a- causa ,q�e defendelDos

'

Quem se eViidenciou -

con-I'
guír requerimento, 'soli- vitor1osa. E com ela, a causa mos e derendemos nestas cO-I de acôrdo com íntsresstculos

tra Florianõpo!ts', no' caso da citando que ouvido o que, em boa hora, ventila l lunas, contra, os que so agem Ipolítico
- partídártos.

área da Prainha, não fomos, Plenárfo, dirija-se a Ca-'

nós nem aqueles que PU!gn!t- sa à Câmara Federal,
rum pela doação, daqueles através de telegrama, se-
terrenGs ao patrimônio mu- licitando 'seja dado anda-

nícípal, mento ao projeto de lei

Quem saiu dá tocata e foi- I já aprovado no Senado,
obrigado a tomar poS,iÇ5.0 no que doa ao Município (lê

caso foi o Govêrno do Es-· Florianópolis" 'a área

tado, que, através do depu- aeresetda da Pra,ça, da

tado Wanderlei Júníor, ('�ta- Bandeira. Sem il.lblltes,
va procurando impedir, na foi o' requerimento apro-
Câmara F1e,deral a aprovação vado .por unanlmidade."
do projeto dos senadores Ne- Dando -cumprímento a es-

rêu Ramos, Gomes de Olivei- sa decisão, que é a decísão
ra e Sau10 Ramos', já aprova- 'unânime do povo florianopo
do no Senado: llitano, o sr. J're3idellt� da

Trazendo o caso ao debate, Câmara dos Vereadore s el1-

obrigamos cada qual-a dett- rdereçou ao Presidente da ca,

nír-se, A imprensa bornha:U-1 mara F;eideral e aos deputa
seana de logo se manifestou' dos barrtga-verdes, o seguln-
contra Florianópolis e soli-' te telegrama:

' "

dáría com o deputado 'wan-I "Comunico esta Câma-

dell'ley Júnior. O'govêrno do
I

ra, unanimidade seus Ve-
'

Estado revelou e exibiu até rsadnres vg decidiu tele
um. proj-eto q�e mandara fa-I grafar, Vossênci� vr 30-
zer para executar nos terre- licitando rejgime ungên
nos que lhe não pertenciam. 'I cia projeto lei 937/5"6 vg

Contra esses ficou, na sua ,origem Sen�o. vg que

esmagadora maioria, 'o 'povó I dôa êste Município área,
da Capital. E 06 srs. Vereado-; terra imprescindível ur
res, nas suas manifestações

I
banização esta cidade pt

no 'legislativo municipal de-I Certo atenções Vossência
cidiram de àcôrdo com as as- aprese-n:nr sinceros al;r,,-

piraçõgs da ,çddade. e do, mu- decimentos esta Câmara

nicípio. pt
E decidiram bem, quando

"decidiram por unanimidade,
,

dÍlrigü-se à representação
;,cata:rinense no PaláCio Tira,
c dentes solicitando andamen-
to para o projiCro citado.
Diz a ata da 51!. reunião ex

traJordinária da Câmara; rea
lizada a 27 de setembro úl
timo:

"O Sr. João Navegan
te Pires apresentou a se-

Atenciosamente
,

Antônio Paschoal ApÓs
tolo - PRESIDENTE".

���),l

Na 'Prefeitura MuniCipal
__4du.nu

�

Te,rça-feira ú�ma, no Oa- cado probkma, afastando do

binete do sr. Prefeito'Muni-,Governo Municipal, qualquer
cipal, foi realízada Importan-

I
intuito faccioso ·e prejudicial

te reuníão, com a participa- à coletividade, a quem asse

ção de representantes de en: I ve�ou. ter os �is robustos
. tidades representant.es dn

í obletívos de corresponder
Criança, Modernos concei- tendo uni tema próprio que União Oatarinense de Estu- sob todos os aspectos adml

tds têm sido difundidos no é desenvolvido e difundido dantes Superior e secundários' nístratívos, A reunião, toda

tocante a proteção da cri- pela imprensa, pela classe e element-os da imprensa fa-I via, não atingiu 'a uma �o

ança em todos os sentidos: médica, pelas instituições lada. e escrita, com a finali- lução satísratórta, devidos aos:
s�n.itário, a-lime,ntar: psi�o-; dedicadas à infân.cia, tO.f�a- dade de

apreC,ia'l'
O

problema! imp,
asses veri�icados entre as

!OglCO etc. Tabus, tem sido se um fator ,mais. pOSItIVO do aumento das. passagens de partes envolvídas. O sr. Pre

combatidos. Problemas' cru-
I de progresso em nosso paíS.! onibus. Tambem esteve pre- feito 'Municipal resolveu en

ciantes têm sido abordados. I Já foi escolhido o tema, sente o representante da'l cerrar a referida reunião, no

Tudo girando em tôrno da da Semana da Criança, de
I
Transcontinental, que expôs meando uma comíssão de

Semana da Criança. Cada 1956. Um tema cuja gravl-fa atual situação interna da I contadores, 'da índoneídade

ano, a Semana da Criança, j <Continua na 3a Pág�na) I Empresa que serve o sub- moral e interal confiança. das
,distrito ·do Estreito, em de', partes Interassadas, para sob

poimento que por Inúmaras a presídencía do sr. ReYnold
vez·es fOiÍ interrompido por Alves, Diretor do Departa
apartes 'e esclarecímentos mento de Fazenda da Prefeí

pedidos psíos presentes, O tura Miunicipal, efetuar uma

sr. Prefeito' Municipal, no integral e completa sindicân
intuito de esclarecer seu êia sobre a situação interna

comportamento admtnístratl- dias empresas, para que se

vo, na re·ferida questão, que II' possa concluír se referidas

atãnge o interesse coletivo, . Empresas tem ou não razões

resolver' promover a citada "para pleítear aumento
I
das

, reunião, com a presença de "Passagens de onibus. Com €S

todos os. seteres interessados,' sa medida que teve, aceita
para que os mesmos tivessem ção unânime" o Governo do
oportunidade de analisar Município concede nova e

com clareza, a atual situa- I,sadia demonstração da exis
ção, criada com o proposito tência· de seguro critério,
(ias empres'as de onibus em isento de qualquer explora
quere·r aumentar o preço das ção que venha a deturpar fl.

passagens atuais, o que não Yerdadi�ra essencia de ho
vem encontrandO boa reper- nestid'ade que estimula seu

cussáo entre a opinião públl- programa administrativo.
ca. O sr. dr. Osmar C\!,nha

r!::, �::i�ã::Sv::e��:;��:� ·········-N;··p·�li�i;········
a tomar qualquer - d€clsao, C d 'd

' .

. "
on UZI os pGr varlOS ele-

que Viesse a assunur um cr:- ,

tério bastante desfavO'rá.v�l m}.::ntos"de nossa pollcia mi-
.

I
I""r cuegaram, prücectentes'

ao, pensamento atu,al, por- d C ·t'b--, .

t ·t
-

b' I' ,e ur1 I anos a esta Capl�
quan o a Si uaçao ° nga a .

. .,
'

um t d· . i tal, onotem,' 'os Indlvlduos An-
es u o maIs pormenorl- t"

.' . '.

'

zado ::obre o assunto, deixan-I omo.RlIjélro Camargo 'e JO'r-
.

do cl�ro Seu objetivo de tra�
ge PI�� Borg_es, cOllde�ados

, . . por varIoS crlffioes pratica-

fçar
uma J,&ta fI�lor;I.omia 80' dos. �

,

br.e o' momentoso assunto, a-I D
- '.

pedindo a colahoração de
1 everao cumprIr pena de

todo;' na tarefa d d,lO e 8 anos respectivall1!::n-
':>, le san ar, te co d d

.

-

çletalhadamente, os maIs in- ',n ena OS que f9ram pe-

ti·mlno.</' motl'v q d"
,lo Integro Juiz d,:'j Direito da-

':::7 o·s ue con UZI-/ .

raÍn os proprie.tá 'i 'd q_uela ,c1dade, na Penitenciá-
1 os as rIa do Estado.

.

empresas de onibus a pedi_! x X x
rem aumen:üo das passagens, Forwm detidos em frénte à
Declarou aInda o Gove'ma- Confeitada Ch'

.

h
d d' "dd' I 'lqUIn o quan-
01' a Cl a ,e� querer_ fazer do se ·encontra'" m I.. '

t· I ,a em aca 0-

JUS� Iça a esta ou aquela par-, rada discusisão, Walmc'( A�
te Interessada, concedendo :.>

I
raújo e sua mulher M

.

quem realmente. t'em direito I Araújo 'qU9 c m ahrIal
e nada t d' I ' o um pun �

.

_

en r,e,gan o a quem ameaçava o marido. _

n_ao OS tem. Colocada '3. ques-I P.or soldados de n(}ssa Po-tao, ness:;s termos, o sr. Pre- lícia foram levado' <>

feito M
"

I .',
s a pl'�.sen

,
umclp� , eVIdenciou ç,a, do Sr, CeI. Trogilio, Dele-

..ua preocupaçao em dar ru� I
gado, para prestarem ,e-scla

mo certo e honesto ao de'>lrecimentos,

Semana da Criança

Florianópolis, Sábado, 6 de outubro de 1956

Podemos adiantar qU'� o SI

deputado Leoberto Leal Jt
apresentou à Mesa' da Câmét
ra Federal requerimento pc
diJ;'ldo regime de urgênci'
para o projeto 937/56;
AguaJ'demlos ma is algun,

dias' para anunciar, enfiO tu,

do indica, que a Capital saiu

•
_

'" _;.!

..� A�, ..
' � {.'

"Mestre, está ema gr�cendo ordeno

s. PAUU>, 5 9vut;}ire};��s:�. de 28 de nJ
governad<i,r do, Estado enca- 'vlembro a 4 de dezembro pa

�inhou ao Ntular da Fazen-1' ra, repousar. Está emagrecen
da, prof. Carvalho Pinto, o do. E' ordem que deve ser
seguinte dresp o: "Me,tltre: cumprida à risca".

----'--��������������������

Eu rirei assim quando re

ceber os meus presentes no

próximo dia 12 de Outubro:

Dia da Criança

O estado de adiantamen
to de um país pode, ser me
dido pela eugenia de sua

juventude e pela robustez
de sua infância. Delas é que
resulta o ânimo, a disposi�
ção, a capácidade criadora
de um poyo. Que podemos
dizer sôbre o nosso_ país
nesse sentido? Nossa infân-

----�----�--------------�------------�/

/ C;:r-tas intriguinhas polítka'3. só servem para fa-
zer rIr. -

\ ',Foi aql!i divulgado que,-na recente reunião do Di
retorio RegIonal do P. S. D., o sr. Pompilb Bento fizera
um bail'ulho dos diabos.

Acontece que, impedido de sair da Laguna à ú!ti
ma hiora, o ilustre e pre'stigioso prü;ce'r pô'ss'edista não
comparec;€u ,à reunião!

x x

:l$
O Sr. Jorge Lacerda, pesando' e medindo cada pa

lavra, que profe'ria, afirmou na sessão de 'enc'errarriento
da convençà:> do. P8:rtido deI Representação Popular,
que a f..p;sa agremmçao deve' sua vitórÍ'a, no pleito de
3 de outubro.'
.

O P,rof. Martins. que nãó morre de suspiros pelos

Integra:IM'lstas, fa�=llldo-se de ingênuo, indagou:
.

- as a dIferença no pleit.o· foi assim tão insio'-
niflCante? "

NOTíCIAS DO C. A.' XI DE FEVEREIRO DA

FACULDADE DE DIREITO
I

Alcançou o mais expresi3ivo SUCi€'SSO a iniciativa d,
C. A. VI de Fevereiro, ofer!:cendo aos seus aissociados (

Escola de Juri e o Juri Simulado, o <u:te ve'Ío testemun�ar
que os acadêmicos' de direito s�rtess.emem de uma cade'l!rfl Por isso, tem sido imen-
de Prá,tica Jurídica. so- o benefício colhido até

Durante tres aulas consecuti!Va,:;., OIS colegas tiveram
a oportuniçiade. de travar '�onheci�ento _com a práticf
'processual crfminal, satisfazI2ndo a todos quanto a ela,'

compareceralJl· ,

A frequência registrada nessas aulas fo� das mais sa

tisfatórtas, evidenciando, não só a p;eccss�dade �e 'e�-
pre·eridhl1i2\ntos dest>3, natu:eza, como tambem, o mteres-

Se do'! colegas pelas realizações do D. A. ,.

Antôls do início da primeira aula, o'l"acadêmico Nald�
Silveira fez uso da palavra, ·.lpresentando o Exmo. Sr. Qr

, Eugênt{y, TrompOlWsky Taulois Filho e saudando-o. em no-

me dos SI-U8 colegas.
'

A ,Escola de Juri produziu o que dela 'se esperava, C

Eminente Dr. Juiz de Direito, da 2a Vaca desta Capital, pô
a nú o '�ntrincado mecankmo· dO proC'�sso do Juri. t!:ste,
já é um assunto que: oS colega,s já podem debater com re

lativo conhecimento de cauSa. Digo relativo, porquanto;
participaçào' no juri virá completar e !enriquec'er Os co-

nhecimentos de que dêle já Se possue.
'

,
O Diretório não pode["ia. agrl!idece:r, a,o Exmo. Sr..Dr

Eugêni() Trompow"ky :Taulols Filho, somente com pala
VraS lembor-a' muito sincera,:; e proferidas do fundo .ctt

coraçàn. As pala,vras se ·esq'u.ecem ,corri' o tempo. Daí pc;>r
que o Diretório pela palavra brilhante do ,colega Almlr(
Cald.eira de And,�ad!:.',' ofertoü' ao' íntegro ,Juiz dei Direito
uma, singela mas expressiva ,lembrança, que lhe· foi ,entre

gue pela acadêmica Maria d:2' Lourdes Piazza, sob vibran
te sal'va de palmas. Registra-müo3., nestao ocasião, a presen

ça do EXP.10. Sr. Dr. João David Ferreira Lima, querido
Mestre e Dir:e:tor da nossa. Faculdq.de e que vem prestigi
ando, a, todo. momerito, o C.' A."XI,'de _Fev�:reir(). ,

Encerrada a Escola. d:e .. Juri ria. ,s�xtà', feira" realiJ:ou
se no sábado, dia 29 dei se,tembro, o Juri Simulado. O Sa.-

,

lã(} Nobre' 'da, Faculdade apanhou um bom número de' as
sistente03" que acompanhou com bastante· interêsse o de
senrolar do: Juri. A acusação esteV',e' a car·go dos colegas
Harry 'Corrêa (Promotor) e Naldy $ilveira' (sslstente),
'enquanto na defesa' funcionaram, os c:o-le'6.as 'João 30sé Ra
mos Schaefer e Ticho Brahe F.erruandes "Neto.

'

,"
.

A nota. hilàriante foi dada' pelo ,:!olega. Wilian Duarte

Silva, um dos/réus, que· abandonou a ,2ala, do JuriJ,

Obri-\gando a suspensão Ida sesSão, . Logo apés, v,OItava' debaixode vara. Ape,sar disso foi '.l,bsolvido, e com ê1e seus. dois
'

colegas, também reus (pelo crime de ".erem calouros), por I4 x 3. O Juri cbrre'1pong.e.u à expectativa. Tanto def:es'a co

mo acusação se: des�mpenh�ram a contentol, recebendo
cumprimentos QOs col(ga,g. - I

O PIC-NIC às Galeras da Imp::Tatriz transcorreu num

ambiente de coleguismo, d:gno de nota. Os colegas não'
dispensaram, o banho terapêutico, voltando das Caldas
mais al.egres e mais dispostos para Gs estudos. Isto com'
um só banho. Façam ,iâé�a, como não virá o cole� Augus-

'

. .

to Wolf, que .está passando as 'féi,:ra:s bancárias nas Cal-' TrIbuna LlVre,"'de Joa-

" das? _'
_

.

I' .çaba. 'esclareceu \ o fa,to.
O Dir,3'Íório 'está convocando as eolegas para - parti- Mas ficou o cOcàcólico.

ciparem .de um,:,ConclJ.tso, ond� de�'onstrarão .l1ue, real-; jornal qo bem, bem dêfi-
mente, temaIInguasolta.A�.slm•. eq.l!.e.nodlaI2.sex-.(I..1a 'Á'" •

ta feira, às 20 horas, ,no salão· Nobre da FAculdade, conhe-'
OI o. e pe vI.,.enCla

c-er:e:mos a ,�acharell�.primeira ".e ún:ica, ,áquela. q�e,. cehdo
contra OS ..ue �ritiquern

de fato sera,. postel'lormen te, ·a haçnarehr de Ofl'ClO. P'Oil' os processos errados das

o�tro lado·, iremos aprecia·r �os conhecimentos e· a Uustra-' autoridadeSlo', Não. quer
çao das colegas, que, p09f9mf>S 'afiançwr, agradarão a todos. lei qu

'

t tEXCURSAO A cÚRíTJBA.__ Inc'entlivando /0 inter- e� sus en e a ftS-

câmbio cultural, () C. 'A., 'está orgoanizacndo uma' excursão I ponsa.bIlidàde da. impren
à Curitiba, para nO",embro próximo, Segubrá com a carava-! sa falada e escrita. Para
na de aCad€ffioicos 9-e, qiteitü, um Professor que, na Capital que? No Estado· os jor,-
,par·anaense. proferirá ).lIJ:ia l?q,lestra, oobre um temà de .

f
-

sua escolha; De Ç'qritibái a .e,xCursão S'C' estenderá até Pa-
naIS que aZem tais crí-,

raOlàJguá, de onde ret9lfn:a�á ao nosso Estado. As inscll'i- ticas são os da opo!íição.
ções estão abertas na ,séde' do C. A... E' só mignonizá-losf

COLUNA ' UNIVERSITÁRIA

cia está recebendo a aten�

ção que merece por parte
dos poderes públicos? Em

parte, podemos di�er que
sim. Quanto, ao mais, há
muito boa v-üntade, talvez 'Iboa vontade em demasia,
mas poucos passos c'oncre
tos, a fim de que a criança
receba, desde a mais tenra

idade, tôda sorte de cuida�
dõs. Nas gran,des cidádes,
a criança já possui uma

desenvolvida rede de prote
ção em tôrno de sua saúde.
Mas o Bras.,il é muito gran�
de ...

agora com a instituição d'a
Semana da Criança 'pelo
Departamento Nacional da,

Busca-pis
O jornal que surgiu

'

pall'a resistir ao mal e

defe,nder o bem - e cujo
papel é transportado em

carro ..ficial, com gaso
lina paga pelo povo _

entende que o que houve
com o sr. Agostinho M�g
nom, em Joaçaba e Er

'val' d'Oeste não foi na�
'da Shangai. Foi coisa

-V€·ry karr, coisa bem!

Procul'ando despistar,
conseguiu a manifes.ta

ção
.

da camara' de· joa
çaba.
-Mas, agora, ticou conS

tatado' que aquela Câ
marà não se manifestou.
quem Ó fez, eX�l'bita.:ndo
de suas funçÕes,' fÓi'�pe- .

nas seu prtlsidente, sem

atribuições para falaI' em'

no�e' do leg-islativo mu�

nicipal.
Um truque a niais!

Grosseiro como sempre.

xXx

IOSSA CAPITAL
OSVALDO MELO

PASSAGENS DE ÓNIBUs: - AUMENTO.

x x

x

Afina-l de contas; o Tribunal de Contas, pode dis
pensar ajuste de centa,;:,?

x x

'x

A Ulll:a, repartição. estaduâ,l estão adidos 6 funcio
nários, r,eI(!olhido,s do intel:ior. Do's seis, cinco perce
bem d:árias é um, não, 'Deste' pa,ra 'o leitor:' A que

/

part'ldo pertencem os cinco? A que partido pertence
o um?

'

•

x x

x

A ex-diretora do Departaméilto de Educação
que não é mais diretor,.l" é interv_ntora!

x x

x ,

Se' oS madeireiro], não ,elXportarem suas' mercado
rias na báse de o cém é o limite, o funcionalism:> es

tadual não terá nem aumento nem abono. É a dec,isão
do GÔveP.ri!adór: Pobi'ier barnabé. Tanto pediu, tanto im
plol'oJl�,,�nt() reclamou, que acabou no regime da 'ma-
deira!' '

ago-
ra,

Na, reunião realísada na Prefeitura Municipal, pre
sentes. es lidél'es, de classes .e outros tnteressados,

quanto ao pedido para novo aumento nos pr:eços

de passagens de ônibus, solicitado pela "Tra.ns

continental, 'depois de lon,go bate-papo, aeor

'd�u'am as 'partes 1itig;a,ntes e obedientes ao

,;princípio do. bom senso, lempataram o. assun

to. Nem sim, nem não. Tudo ficou dependen
do ,do trabalho que fará a· comissão nom�da, '

para depois de um estudo· meticuloso de fisca

lização diréta sôbl'e os; planos contábeis daquela
Companhia, dar a sua opinião em definitivo, sôbre

s�' procede ou não, I} dire1to de um aum�nto' nas pas

sa,gens. Que abacaxi, heim?
,Fica de pé meu palpite e enquanto os peritos

na arte contábil gastarem ponta-de,-Iapls e papel,
OS ônib'us vão rodando e o "zé pagante" vive·ndo

de es.peranças ...

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA Ainda pntem tive
...oportunidad� de atirar à queima-roupa, uma per

'gunta a dois ilustres vereadores, sôbre o assunto

marginado. Pegados de-supetão e meio surpreen
didos pelo inopinado da interrogação, fiea,ra.m em

�suspense e incertos do que havia de dizer.
Foi esta< a pel'gunta: �' �'Então" sai oU não

sai a Estal,.!ao Rodo'viál'ia?"
Afinal, a resposta veiu dúbia, indecisa. Cha�

memos mesmo. inteligente : - "Não sabemos. Tal
vês sáia." ...

Não gostei. Interroguei a um Uustt'e ba.charel
presente e ligado às coisas do campo municipalista.

A respo.sta foi, então, cate.gQrica, positiva; não
.deixando nem dúvida, nem retissências de qual
quer es.pécie: '_ "NÃO SAI"!

Que� saiu desiludido foi o autor desta crônica,
não, sem pensàr nas razões pelas quais se torna
impossivel a grande inicia,tiva. Grapde, necessária,
imediata e sôbre tudo. de alcance para a popula
ção e da própria Cidade.

Não sai. Porque, não sai? Quem a impéde? Que
altas razões existem para não sair?

E, então, decidi ir dirétamente ao sr. Prefeito,
para entrevista-lo. O 'que --me for dito, di-Io-ei a

todos n� pl'ô"ima conversa por estas colúnas.·
Talvêz

.
que assim possamos ter uma noção exáta

do moti-v'o pelo qual se' torna impoSSlvel construir
uma Estação 'Rodoviária em Florianópolis.

EDIFICIO DAS DIRETORIAS - Em andamen
to a construção desse prédio; cujas linhas de ar

quite.tura moderna muito· contribuirão .,ara dar
ao novo, edifício mandado construir pelo Govêrno'
do Estado, mais um motivo pa'ra o embelezamentO"
da Cidade e· conseque'nte indice do progresso urba.,.
nistico da Capital.

'

O prédio -que ocupa' extensa área entre as ruaS!

T-enente Silveira e DeodorO', tel'á dez andares e

acomodará tôdas as Diretorias de Repartidões
Públicas Estaduais, como acontece com o Edíficio
das Secretarias, onde estão loCalizadas tôdas as
Secretarias d'ESitado, formando um belo conjunto
de construções oficiais junto ao majestoso Palá
�io do Govêrno. Para responder pelos ,serviços de
continúação e direção da obra em andàmento, fo
ram, recem nomeados' os competentes Engenh�i�
ros Civís, Domingos, Tripdade e José Kolody.

QUATRO MILHõES DE XWHS NOS ÚLTIMOS
TRES M�SES - Entre as, vádas razõ�s'_alpresenta
das pelo Engenl}eiro Ismael Coêlho de Souza, sôbre
as> interrupções no f()rneéiptento de energia elétrica,
havidas ultimamente. está a de que: nêstes tres
mêses, Florianópolis alcançou umà média' superior
a 4 milhões de kwhs.

'

Eis um motivo para que, as coisas melhorem
com respeito à luz, porque, pelo outr9, o fito é aus'
picioso 'e apresenta, um elevado índice de progres-
so da nossa Capital.

'
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